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NÓGRÁDI SÁNDOR VEZÉREZREDES
1894—1971
Alig néhány hete, hogy a Magyar Televízió egy ország népét hívta
meg a vele folytatott beszélgetésre. Még fülünkben csengenek halk,
töprengve formált szavai, ahogy egy élet értelmét próbálta kincsül
hagyni ránk röpke félórában. Arca már megtört, mozdulatai félbe
szegültek, csak beszédes szemei, a szellem tisztaságával kifejtett gon
dolatai árulkodtak egy nagy lélek utolsó lobogásáról.
Mi volt a szakmája? Esztergályos, újságíró, diplomata, katona? Hi
vatásos forradalmárnak vallotta magát, akinek élete három nagy tör
ténelmi korszakon vezetett át. Az elsőben Lenin eszméit plántálja
Európa-szerte, majd fegyvert ragadva Szlovákia és Magyarország
hegyei között harcol a fasizmus ellen, ezt követően a győztes szocia
lista forradalom állítja mind magasabb beosztásba, ad kezébe hatal
mat, ruház rá fontos tisztséget.
S mielőtt kilobbanna a láng, odaáll 2 millió ember elé: itt vagyok,
megítélhettek. Számot ad egész életéről, amelynek iránytűjére a for
radalmi hűség és a tiszta emberiesség jelszavai voltak felírva.
Füleken született, majd Szécsényben nevelkedett, ahol apja pékmesterséget folytatott. Pesten a rézesztergályos, Losoncon a villany
szerelő szakmát ismeri meg. Közben tanul, képezi magát, megcsapja
az első világháború utáni nagy forradalmi áramlat szele. 1918 tava
szán behívják a közös hadseregbe, tisztjelölt lesz, a háború végén
tizedesi ranggal szerel le.
Visszatérve a losonci gyárba főbizalmivá választják, részt vesz a
KMP helyi szervezetének megalapításában. 1919 februárjában egyik

szervezője a megszálló csehszlovák burzsoá hadsereg elleni dél-szlo
vákiai általános sztrájknak. A statárium elől Budapestre távozik.
A Tanácsköztársaság idején részt vesz a szakszervezeti munkában,
majd május derekától a Vörös Hadsereg Bebel-laktanyai kiképző ala
kulatánál tevékenykedik mint szakaszparancsnok. Századát a frontra
vezénylik, de bevetésre már nem kerülnek.
A fehér terror elől Losoncra menekül. Részt vesz a szlovákiai mar
xisták megszervezésében, majd Prágában a Cseh Kommunista Ifjú
sági Szövetség egyik titkára lesz. A letartóztatás elől a párt Berlinbe
menekíti. A forradalmi tevékenység újabb állomása Moszkva, Bécs,
majd Bukarest. Megjárja a sziguranca börtöneit, ott van a kommu
nisták ellen indított nagy terrorper vádlottai között. Román elvtársai
szöktetik meg és segítik át a szabadság földjére: Szovjet-Oroszor
szágba.
1926 őszétől a párt újra Csehszlovákiába küldi. A Szudéta-vidéken
— illegalitásban — szerkeszti a kommunista Vorwärts-t. A cseh rend
őrség átteszi Szászországba, majd onnan Ausztriába toloncolják. A
forradalmár Nógrádi azonban pár hónap elteltével újra Prágában
dolgozik. Csehországban és Kárpátalján végez fontos pártmunkát.
Berlinben tanúja Hitler hatalomátvételének. Az emberiségnek, a
békének szörnyű ellensége támadt: „A vész közeledését minden porcikám érezte" — írja visszaemlékezésében. Titkára lesz a „Fasizmus
és Háború Ellenes Világbizottságnak". Párizsban Henri Barbusse-szel,
Francis Jourdainnel, Albert Nordennel szervezi a politikai tömegakcikókat a béke, az összefogás, a Népfront jegyében. Kapcsolatot te
remt Romain Rollanddal is. Svájctól Belgiumig járja Nyugat-Európát.
Spanyolországban háromszor is megfordul. Forradalmi munkát végez,
majd Franco lázadása után szervezi a „Fegyvert Spanyolországnak"
mozgalmat.
1936-tól újra Moszkvában van, ahol a Kommunista Internacionálé
munkatársaként gyümölcsözteti a nyugat-európai
munkásmozgalom
ban, a Népfront szervezésében gyűjtött tapasztalatait.
A második világháború idején katonának jelentkezik, de frontszol
gálati kérését elutasítják. A Szovjetunióban életre hívott Kossuth rá
dió szerkesztője, bemondója lesz. Ezekben az években a magyar nép
lelkiismeretének felrázásáért, a háborúból való kiválásáért, az anti
fasiszta harc kibontakoztatásáért
tevékenykedik.
1944 tavaszától a párt külföldi bizottsága megbízásából a magyar
partizánmozgalom megszervezésével foglalkozik. Vezeti az obarjovi
szabadságharcos kiképzőtábor magyar részlegét, politikai nevelőmun
kát folytat, részt vesz az osztagok bevetésének harcászati előkészítésé
ben. „Ha pontosan meg akarom határozni saját szerepemet a parti
zánmozgalomban, azt kell mondanom, hogy a táborban a magyar par
tizániskola parancsnoka voltam és egyben a magyar ejtőernyős par
tizánmozgalom törzsparancsnoka" — írja visszaemlékezésében.
Október 8-án — saját kérésére — hatodmagával mint partizánt ve
tik be a Szlovák Nemzeti Felkelés területén. Amit korábban elmélet_
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ben tanított, most átülteti a gyakorlatba. Megszervezi osztagát, részt
vesz a felkelés harcaiban, a fasiszták megszállta területeken át Salgó
tarján vidékére vonul, ahol a szénmedence forradalmi bányászaiból
hozza létre a közel 100 fős partizáncsoportját.
Ott van Debrecenben az új élet kibontakozásánál, tagja az Ideigle
nes Nemzetgyűlésnek. Az újjáépítés, a népi demokratikus forradalom
kibontakozásának évei jönnek. Az MKP észak-magyarországi területi
bizottságának titkáraként megindítja a termelést a borsod-nógrádi
iparvidéken. Később az Iparügyi Minisztérium politikai államtitkára,
s az ő nevéhez fűződik a híres „széncsata" megszervezése. A bányád
szók munkája nyomán életre kelt a vasút, megindultak a gyárak, a
gépek.
Ezután — 1947-től — az MKP Agitációs és Propaganda Osztályát
vezeti, majd átveszi a Miniszterelnökség politikai államtitkári funk
cióját. Irányítása alá kerülnek a sajtóügyek, ő jelenti be a 100 mun
kásnál többet foglalkoztató üzemek államosítását.
Amikor megkezdődik a népi hatalom fegyveres erőinek kiépítése, a
párt a Magyar Néphadseregbe küldi dolgozni. Altábornagyi rendfoko
zatban, a miniszter helyetteseként átveszi a Politikai Főcsoportfőnök
ség vezetését. „A feladat nem volt kicsi: a semmiből új, erős, forra
dalmi szellemű népi demokratikus hadsereget kellett felépíteni" —
olvashatjuk egyik munkájában.
Elévülhetetlen érdemei vannak az új magyar tisztikar megteremté
sében, a katonák erkölcsi-politikai nevelésében. Vezetésével épülnek
ki a hadseregben a párt- és ifjúsági szervezetek, nevelkedik fel a
politikai munkások sokezres serege.
Nógrádi Sándor elvtárs szüntelenül magyarázta az emberekkel, az
egyszerű katonákkal való törődés, a hétköznapok politikai munkájá
nak szükségességét. „A néphadsereg politikai munka nélkül olyan,
mint az ágyú irányzék nélkül; lehet vele lőni, de nem lehet vele célba
találni" — tanította beosztottait. Nehéz időkben, a személyi kultusz
időszakában, amikor barátai, harcostársai hullottak el mellőle, meg
maradt tiszta embernek, elvhű kommunistának.
1955 decemberében ismét átveszi korábbi munkakörét — a párt
agitációs és propaganda osztályának vezetését. Kétségbeesetten látja,
hogy a tétova politikai vezetés, a revizionista erők szervezkedése nyo
mán hogyan indul meg az ideológiai bomlasztás, majd az ellenforra
dalmi támadás. November 4-ét megelőzően már Szolnokon van, segíti
a forradalmi munkás-paraszt kormányt, a párt újjászervezését.
A konszolidáció után diplomáciai szolgálatba lép, Pekingben és
Hanoiban nagykövetként
képviseli hazánkat. Tiszta jelleme, hite,
embersége, félévszázad osztályharcában szerzett politikai tapasztalata
tette őt a Központi Ellenőrző Bizottság elnökévé. 1963 és 1967 között
a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának is tagja, országgyűlési
képviselő.
Az utóbbi években már nyugdíjasként, betegen, de mindvégig részt
vesz a politikai munkában. Alig pár hónapja az MSZMP X. kong— 5 —

resszusa még beválasztja a Központi Bizottságba. 1971 első napján,
77 éves korában, súlyos betegség után ragadja el a halál.
Kötelességünknek érezzük, hogy a magyar hadtörténészek nevében
is tisztelegjünk a nemzetközi forradalmár, a partizán alezredes, a
Magyar Néphadsereg tábornoka emléke előtt. Nem feledjük, hogy sze
mélyes gondoskodásával indult meg folyóiratunk felszabadulás utáni
új sorozata. Az első szám első cikkét — „A Rákóczi-évfordulóra" —
az ő neve fémjelezte. Később tanulmányban számolt be a Sálgótar
ján környéki partizánharcokról, majd közzétette a csoportjára vonat
kozó okmányokat. Az utóbbi években megjelent memoárkötetei je
lentős történelmi, hadtörténelmi források. „Történelmi
lecké"-nek
szánta őket, hogy segítsen eligazodni a múlt és jövő ösvényein.
A nagy munkásmozgalmi harcosnak, a bátor partizánnak, a Magyar
Néphadsereg egyik megteremtőjének kijáró megbecsüléssel tisztelgünk
Nógrádi Sándor vezérezredes emléke előtt.
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TANULMÁNYOK

A KATONAPOLITIKA ÉS A HADSEREGSZERVEZÉS
FŐBB KÉRDÉSEI
AZ OKTÓBERI POLGÁRI DEMOKRATIKUS FORRADALOM
IDŐSZAKÁBAN
Öry

Károly

n. RÉSZ*

Első kísérlet az önálló haderő megszervezésére
Mint a korábbi fejtegetésekből láthattuk, a pacifizmus nem válhatott
a Károlyi-kormány hadseregépítésének hajtóerőjévé, mégis Linder mi
nisztersége idején látott napvilágot a hadsereg felállításának alapját je
lentő tervezet, amelyet Friedrich valósággal becsempészett a kormány
leszerelési parancsába. Freidrich István különös figurája az októberi
forradalomnak, majd a polgári köztársaság időszakának. A forradalom
szerencselovagja, aki az egyik szélsőségből a másikba csapódott, könynyedén váltogatta politikai meggyőződését. „A gépgyáros forradalmárt"
ott találjuk az októberi forradalmat előkészítő tüntetéseken. Egyes for
rások szerint október 28-án a Gizella téren ő adta ki azt a jelszót, hogy:
„Gyerünk Budára!" Böhm Vilmos szerint a forradalom napján egysze
rűen beleült az államtitkári székbe és hiába volt személye ellen állandó
interveniálás, akár Böhm, akár Linder részéről. Friedrich maradt, és
hosszú heteken keresztül szervezte az ellenforradalmi erőket. A kineve
zése körüli minisztertanácsi viták mutatják, hogy a kormány és maga
Károlyi sem mert hozzányúlni. Bár Friedrich személye, mint a politikai
kalandorok tipikus megtestesítője, sok vádnak jogos alanya, de a kinevezetését illetően mind Böhm, mind Linder tévednek.
November 4-én, amikor Linder jelentést tett a hadügyminisztérium
ban uralkodó lehetetlen állapotokról — mivel valóságos mellékkormá
nyok alakultak —, kifakad Friedrich ellen, aki önkényes lépéseivel le* A tanulmány I. részét folyóiratunk 1970. évi 4. számában közöltük (a Szerk.)
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hetetlenné teszi számára a munkát. Károlyi megjegyezte, hogy „most
látja, milyen könnyelműség volt Friedrichet államtitkári teendőkkel
megbízni." 4 4
Friedrich a támadások ellenére maradt, és az események hatásaként
a hadügyminisztériumon belül levő jobboldali elemek vezető alakja
lett. Csak Festetich bukása után sikerült eltávolítani. Friedrich, mint ál
lamtitkár, erőszakosságával, határozott, koncepciózus fellépésével va
lósággal rákényszerítette akaratát a leszereléssel és a fegyverszüneti
tárgyalásokkal elfoglalt Linderre.
Friedrich hadseregszervezési rendeletét, amely az öt legfiatalabb kor
osztály visszatartására, illetve újbóli bevonultatására vonatkozott. Böhm
a szocialista hadügyi államtitkár és Linder egyaránt támadták. Böhm
valósággal megdöbbent, amikor a forradalmat követő napokban Fried
rich aláírásával felhívásokat, falragaszokat pillantott meg a hadsereg
felállítására és egyéb katonai rendelkezésekre vonatkozóan. Az öt leg
fiatalabb korosztály behívásával kapcsolatban Böhm elítélő véleménye
az volt, hogy „A leszerelési rendeleten belül egy zavarosfejű ember erő
szakossága és esztelen hazudozása segítségével vetettük meg az alap
ját az új néphadseregnek." 4 5
A 18—22. életév közötti katonák visszatartását elhibázottnak tartot
ta, mert véleménye szerint a forradalom védelmére megbízható hadse
reget kell szervezni, mely ,,. . . nem állhat fiatal, tapasztalatlan, a for
radalom jelentőségét fel nem ismerő, a háborúban elvadított gyerekek
ből, hanem olyan férfiakból, akik öntudatosan állnak a forradalom
mellé." 4 6
Linder az 1896—1900-as születésűek visszatartásában a belgrádi ka
tonai egyezmény megsértését látta és félt az antant fellépésétől. Az öt
korosztály teljes bevonulása esetén ugyanis az új hadsereg létszáma
csaknem 300 000 főre emelkedett volna, ami messze túllépte az egyez
ményben megengedett 8 hadosztály létszámát, Az előkészítés nélküli bevonultatási parancsot azért sem tartotta jónak, mert nem látott a kor
mány kezében semmi olyan törvényes eszközt, amelyet a bevonulási
parancsot megtagadókkal szemben sikeresen és hathatósan alkalmaz
hatott volna.
Az októberi demokratikus forradalom hadügyi vezetésének bizonyta
lanságát mutatja, hogy Böhm és Linder támadása ellenére Friedrich
rendelete maradt a Károlyi-, sőt a Berinkey-kormány hadseregszerve
zésének alapja, s a gyorsan váltakozó hadügyminiszterek ama törek
vése, hogy az egyre forradalmasodé, a katonatanács, majd a kommu
nista párt befolyása alá került hadsereget leszerelje, kudarcot vallott.
Böhm elgondolása válhatott volna a hadseregépítés terén gyökeres for
dulattá, azonban a szakszervezeti-szociáldemokrata hadsereg nem vált
valóra, s voltaképpen a Tanácsköztársaság kikiáltásig Friedrich önké44 M i n i s z t e r t a n á c s i j e g y z ő k ö n y v 1918. n o v e m b e r 4. Országos
F i l m t á r 11 593-as d o b .

Levéltár

( t o v á b b i a k b a n OL.)

45 Böhm Vilmos: Két forradalom tüzében. Wien, Bécsi Magyar Kiadó, 1932. 69. o. — A
Friedrich-féle hadseregszervezési rendelet szerencsétlenségét — Böhm szerint — fokozta egy
másik rendelet, amely a néphadsereg katonái számára 30 koronás napidíjat állapított meg. Ab
ban az időben a szakmunkások átlagos napi bére ugyanis nem haladta meg a 20—25 koronát.
46 Uo.
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Öt legfiatalabb évfolyamra vonatkozó

Magyarország demokratikus függetlenségének, belső rendlének, lakossága
személyi és vagyoni biztonságának, valamint általában a törvényes rend fenntar
tásának biztosítására a magyar miniszterelnök 5220. ein. számú körrendelete alap
ián katonai szolgálattételre behivatnak, illetve benntartatnaks
1. Az 1896., 1897., 1898., 1899. és 1900. születési évfotyambeli katonailag kikép
zett volt hadseregbeli (haditengerészeti), honvéd és népfölkelő egyének, aKik
1918 október 30-án tényleges katonai szolgálatban állottak. Ezen egyének a lakó
helyükhöz legközelebb eső gyalog-, huszár- vagy tözérpóttsstekhez, vagy kiegé
szítő parancsnokságokhoz, ahol pedig Ilyenek nincsenek, a katonai állomás
parancsnokságokhoz h a l a d é k t a l a n u l bevonulni tartoznak.
Kivételt képeznek a főiskolai hallgatók, továbbá a nemzet
őrség szervezése céljából soron kívül elbocsátott tanitők, taná
rok és közigazgatási tisztviselők, akik ezen minősllltságiiket
Igazolják, illetőleg a 28127. ein. l a . számú reisdaletfiel eiho«
csáttattak.
2. Az 1896«, 1 8 9 7 . , 1898., 1899. és 1 9 8 0 . születési évíofyamseif egyének,
akik jelenleg vagy a hadrakelt sereg, vagy a mögöttes országrész bárminő alakulá
sánál katonai szolgálatot teljesítenek, továbbá azon fentnevezett évfolyamokba
nem tartozó tartalékos és népfölkelő tisztek, akik önként tovább szolgálni
óhajtanak, további rendelkezésig katonai szolgálatban maradnak.
3. Azok, akiknek Jelenleg érvényes leimentésük van, egyelőre nem kötelesek
bevonulni. Ezekre vonatkozólag külön intézkedem.
Budapest, 1918 november 12.

Bartha Altert $*&*
magyar

gymlnïszter.;:

nyes módon kiadott tervezete kísérte végig a polgári köztársaság kato
napolitikáját.
A leszerelési rendeletben megjelent szűkszavú közleményt csakhamar
követte a részletes utasítás, amely m á r kidolgozott tervet közölt a fel
állítandó magyar haderő diszlokációjárói, hadrendjéről és az irányel
vekről. Elsőrendű feladatként szabta meg az ország belrendjének és biz
tonságának védelmét. Kifejezte annak reményét, hogy az újonnan szer
vezett katonai alakulatok képesek lesznek „Ezredéves hazánkat, a sokat
szenvedett népet és ennek jólétét mindennemű rabló és csőcseléknép
garázdálkodásától megóvni." 4 7
Az utasításból a magántulajdon szigorú és kérlelhetetlen védelme su
gárzik. Aligha szorul magyarázatra, hogy kiket ért csőcseléken. Azokat
a sokat nélkülözött m u n k á s - és szegényparaszti tömegeket is e jelző alá
sorolja, akik a négyéves világháború nélkülözéseitől elkeseredve sok
helyütt megrohanták a boltokat és az elrejtett árut szétosztották. Az or
szág számos vidékén földfoglaló mozgalmak robbantak ki. A földéhes
parasztok, n e m tudva kivárni a kormány földreform-tervezetét, forra
dalmi úton birtokba vették a földet. A polgári kormány, mint a tulaj
don védelmezője, minden erőt összpontosított e mozgalmak elfojtására,
s nemcsak nemzetőrséget, hanem a szervezkedő hadsereget is bevetette.
Az öt legfiatalabb korosztály ama tagjait, akik a behívásnak nem en
gedelmeskednek, vagy a népkormány rendelete ellenére önkényesen tá
voznak, a törvény által megszabott súlyos következményekkel figyel
mezteti. Az ilyen egyének — hangsúlyozza az utasítás — a földbirtok
reformnál tekintetbe sem vétetnek, és az átalakulás során létesítendő
egyéb kedvezményektől elesnek. 48
Elrendelte, hogy a visszatartott egyénekből azonnal katonai egységek
(század, üteg stb.) alakítandók. Pontos létszámtervet is közöl a rende
let — a békelétszámot véve alapul :
— egy gyalogszázad
150 fő
— egy géppuskás század
8 géppuska
— egy huszárszázad
100 lovas
— egy gyalog huszárszázad
150 fő
— egy üteg
4 löveg
A lehetőségekhez mérten műszaki egységek alakítását is előírta. Az
irányelvek második pontja a hadsereg polgári demokratikus szellemét
volt hivatva kialakítani. Kimondta, hogy az összes tisztek és altisztek
teljes adaadással törekedjenek arra, hogy az alárendeltek bizalmát meg
nyerjék, hogy igazi fegyelem jöjjön létre, melyet nem a vasszigor, ha
nem a kölcsönös megértés és belátás tud megteremteni.
A tervezet különös gondot fordít a legénység művelődésére, politikai
képzésének biztosítására. Lehetővé teszi, hogy a legénység rövid idő
szakokra szabadságra menjen. A Friedrich-féle haderőtervezeten, an47 Hadtörténelmi Levéltár (továbbiakban HL.) Pol. dem. iratok. 1918 3/A. dob. HÜM. 29.
867. ikt. sz. Ein. l. o. — Az irányelvekhez csatolt díszlokációs térképzázlat már a belgrádi ka
tonai egyezményben megjelölt demarkációs vonalat vette figyelembe, és az alakuló katonai
körzeteket azon belül jelölte meg.
48 HL. Pol. dem. iratok. 1918. 3/A. dob. 29.876. ikt. sz. Ein. 1. o.
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nak fő elvein érződik a forradalom hatása. A gyűlölt kaszárnya-szellem
helyett emberséges, demokratikus légkör megvalósítását kívánta meg
valósítani. Ez szükséges is volt, m e r t a forradalom győzelme után a
k. u. k. szellem, a kegyetlen drill már tarthatatlanná vált. A hadügymi
niszter a legfiatalabb korosztályokból felállítandó hadsereg három had
osztályát — a 40. és 41. gyaloghadosztályt, valamint a 5. lovashadosz
tályt — Budapesten összpontosította. A három magasabbegység mellett
még itt állomásoztak az 1. és 32. gyalogezred katonái is, akik elsőként
esküdtek föl az októberi forradalomra. A két ezred a forradalom tör
ténetének baloldali mozgalmaiban a fő fegyveres bázist képviselte.
1918. november 3-án hangzottak el a Mária Terézia-laktanya ódon,
szürke falai között az első magyar nyelvű parancs mondatai, melyekben
m á r az őszirózsás forradalom függetlenségi eszméje fogalmazódott meg
a volt császári és királyi gyalogezred harcedzett katonái előtt.
A bevonulás lassan haladt előre, jóllehet magas napidíjat ígért a had
sereg tagjainak. November 20-án még csak 25 000 ember vonult be Bu
dapestre, 3000 pedig Debrecenbe. December közepén a
Károlyi-kormány
mintegy 50 000 fős hadsereggel rendelkezett.
A számszerű kimutatás
erős hadsereget sejtet, azonban a köztársaság hadügyi vezetése csak
hamar tapasztalta, hogy a legfiatalabb korosztályokból alakuló hadse
reg fokozatosan kicsúszik irányítása alól, és forradalmasodva mindin
kább a katonatanácsok befolyása alá kerül, azok utasításait követi.
Katonatanácsok és a burzsoá hadsereg
A forradalom katonapolitikájának Achilles-sarka a katonatanácsok
intézménye volt. Kezdettől fogva kardinálisán befolyásolta a polgári
köztársaság kísérleteit a haderő megteremtésére, ellenőrizte és felülbí
rálta a hadügyi vezetés lépéseit.
Az őszirózsás forradalom lázas eseményei közepette megalakult ka
tonatanácsok még inkább hasonlítottak az anarchista összeesküvők cso
portjaihoz, semmint az oroszországi katonaszovjetekhez. „Nálunk ak
kor alakultak katonatanácsok, amikor már nem volt zászlóalj, szétsza
ladt az üteg legénysége és az első napokban a katonatanács nem jelen
tett mást, mint azokat, akik együtt ültek benne — írja Magyar Lajos
visszaemlékezésében. 49 A forradalmat követő első hetekben még nem
igen lépték túl azokat a kereteket, amelyeket a koalíciós kormány szá
mukra megszabott. A kormány a katonatanács élére kormánybiztost
állított Pogány József személyében, hogy ezt a forradalmi tömegszer
vezetet saját irányítása és ellenőrzése alá vonja.
49 Magyar Lajos: I. m. 31. o. — A szerző az októberi forradalom döntő éjszakáján az
Astoriában dolgozott, ő volt a forradalom „titkára" kezében nagy hatalom összpontosult, a
Nemzeti Tanács pecsétje. Idézett művében az őszirózsás forradalmat katonailag teljesen szer
vezetlennek tartja, mert akkor alakultak katonatanácsok, amikor már nem volt hadsereg. Em
lítést tesz a kétfajta tanácsról. Az egyik a régi képviselőházban volt, a másik az Astoriában,
amely átköltözött később a Városházára. A tanácsokról így vélekedik: „Sok lelkes, derék és
tisztességes törekvés is volt ezekben az improvizált tanácsokban, de végre ki kell monda
nunk, hogy sivár, elszomorító és silány jelenségek özönvize is áradt ki belőlük."
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A katonák tömegeinek rohamos balratolódása a katonatanácsok va
lamennyi fórumán éreztette hatását és csak rövid ideig tudták azokat
a polgári politika érdekeinek alárendelni. Az alulról jövő nyomásra
Pogány is mind gyakrabban kényszerült a kormánnyal ellentétes állás
pont kialakítására, noha szociáldemokrata politikát képviselt és agitált
a kommunisták ellen.
A katonatanácsok a hadseregen belül a kettőshatalom megtestesítői
voltak. A munkástanácsokhoz hasonlóan beleszóltak nemcsak a hadse
reggel kapcsolatos ügyekbe, hanem a belpolitika kérdéseibe is. A kato
natanácsok tudtával ellenforradalmi politikát nem lehetett űzni. Létük
ama forradalmi folyamatnak köszönhető, amelynek kialakulása a háború
pusztító eseményeiben gyökeredzett és az oroszországi forradalmaktól,
az ottani katonaszervezkedésektől kaptak döntő impulzust. Szerves
folytatói voltak a hadsereg sajátos magatartásának, ami óhatatlanul
szembetűnik, ha az 1917—1918-as forradalmak történetét vizsgáljuk.
Az a történelmi tény, hogy a letűnt és megdöntött uralkodó osztályok
elvesztett politikai hatalmuk viszaszerzésére, restaurációs törekvéseik
végrehajtására a hadsereget nem tudták felhasználni, a forradalmak
győzelmének kivívásában döntően esett latba. Ma már közismert, hogy
Lukachich tábornok — a katonaszökevények kegyetlen ki végeztető j e
— miként próbálta a forradalom döntő éjszakáján mozgósítani a Mo
narchia „mamelukj ait" (a bosnyákokat) Budapest forradalmi tömegei
ellen: sikertelenül. Lövetni akart, de nem volt kivel. Báró Lukachich
olyan erővel találta magát szembe, amelyet nem ismert, de nem is
értett meg. A katonatömegeket átjárta a forradalom eszméje, és ellene
szegültek mindenfajta ellenforradalmi célnak.
A katonatanácsok szervezetével a magyar katonák még Oroszország
ban ismerkedtek meg, s az októberi forradalom után önként adódott az
itthoni megalakításuk.
A kormány megkísérelte feloszlatni őket, ez azonban heves ellenál
lásba ütközött, mert maguk a munkások is kiálltak a katonatanácsok
mellett. Az októberisták többsége visszaemlékezésében elítéli a kato
natanácsokat. A szerveződő köztársasági haderő szétzüllesztését n e 
kik tulajdonítják. A kormány érdekeit és céljait nézve a vád jogos.
A katonatanácsok Pogány vezetésével valóban gátolták az ütőképes
hadsereg kialakítását. Teret engedtek a KMP katonapolitikai törekvé
seinek, amellyékkel a hadsereget saját befolyása alá vonva agitációját
kifejtette. Megakadályozták a „politikamentes" hadseregszervezési kí
sérleteket.
A kormány a november 4-i minisztertanácson foglalkozott először a
katonatanácsok ügyével. Linder kijelentette, ha a katonatanács to
vábbra is fennáll, abból a legvégső konzekvenciákat is levonja. Az el
lenforradalomtól egyáltalán nem fél, csak a rablástól, fosztogatástól és
a zsarolástól, amit a katonatanács végez. Kénytelen azonban elismerni,
hogy a tömeg, a nép és a katonaság is a katonatanáccsal van. Elvi h a r 
cot tehát nem lehet ellene folytatni. 50
50 Minisztertanácsi jegyzőkönyv 1918. november 4. OL. Filmtár. 11 593. dob.
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Kunfi védelmébe vette a Pogány-féle katonatanácsot, m e r t — mint
mondotta — kétféle katonatanács van. Az egyik tisztességes elemekből
áll, ezt dr. Pogány József vezeti. Ennek nincs más célja, minthogy szak
szervezeti alapon szervezze a katonaságot, oktassa azt, röpiratokkal,
könyvekkel lássa el.
Szavait megerősíti Pogány írása. „A katonatanács életföladata, hogy
minden kaszárnyát szociális otthonná és kultúrpalotává formáljon á t . . .
másik életcélja, hogy újból emberré változtassa azt a katonát, akit far
kassá vadított a háború." 5 1
A másik katonatanácsot, amely fiatal tisztekből alakult, Kunfi kétes
és zsaroló elemekből állónak tekintette, akiktől mindenáron meg kell
a társadalmat szabadítani. A Csernyák-féle katonatanácsot értette r a j 
ta, amely még október 25-én alakult meg. A tiszti katonatanács tagjait
a kormány döntése alapján Lahne Hugo államtitkár 116 000 koronával
kielégítette, majd feloszlatta. 52
A kedvezőtlenül alakuló kül- és belpolitikai helyzet változásokat idé
zett elő a polgári demokratikus forradalom katonapolitikájában. A kor
mány — elsősorban a katonai vezetés — a kudarcokból levonta a t a 
nulságot és Lindernek mennie kellett.
Lindert a forradalom adta a magyar hadügynek. Radikális-szociálde
mokrata pacifizmusa messze túllépte a burzsoá kormányok hadügymi
nisztereitől elvárt politikát. Katonapolitikai lépéseivel, antimilitarizmu
sával akaratlanul is elősegítette a hadsereg ellenforradalmi erőinek fel
számolását, a restaurációs kísérletek kudarcát.
Távozásával lezárult a Károlyi-kormány katonapolitikájának az a
szakasza, melyben a pacifizmus és a wilsonizmus kihangsúlyozásával a
burzsoá hatalom rendhagyó intézkedéseket hajtott végre a katonai kér
dések terén. Megélénkültek a jobboldali elemek, előtérbe került a n e m 
zet megvédésének jelszava.
51 Pogány József: A katonatanács. A diadalmas forradalom könyve. Mindenki újakra
készül. I. köt. 106—108. o. — Pogány mintegy megnyugtatásul kijelenti, hogy a katonatanács
nem lehet állandó Intézmény, szerepe csak annyi, mint az ébresztőóráé: egyetlen egyszer
kell rikoltó hangon berregnie, hogy fölébressze a katonaemberiséget a négy és negyed esz
tendős lidércnyomás kábulatából.
52 Tisza-per, 7087. Bp-i Büntetőtörvényszék. MSZMP Párttörténeti Intézet Archívuma
(továbbiakban PI. Arch.) — Lahne Hugó a Tisza-perben elmondott vallomásában részletesen
ismertette a fiatal katonatiszteknek adott összegeket, a végkielégítés körülményeit:
,,Az indítványt a minisztertanács elfogadta, s én a megbízás alapján elmentem a város
parancsnokságra, s kértem Heltait, hogy egy szobába hívja össze a katonatanács tagjait.
Felszólítottam őket, hogy vége lévén a forradalomnak, a forradalmi katonatanácsra többé
szükség nincs. A kormány hajlandó őket segíteni, álláshoz és pénzhez juttatja őket s
szereljenek le. össze lettek írva a katonatanács tagjai, valamint az is, hogy ki mit és
mennyit kért a kormánytól. Sztanykovszky
Tibor zászlós a haditerményben megfelelő
állást és 10 000 korona segélyt, Pusztai Gazda Jenő 10 000 korona segélyt, Lengyel László 5000
koronát, Hüttner Sándor gazdatiszti állást és 14 529 koronát, Estefányi Jenő a nemzetőrségben
Urmánczi Sándor mellett kért bizalmi állást és 10 000 korona segélyt, János Andor színész, a
Kultuszminisztériumban a színészeti ügyosztály élére akart kerülni, 5000 koronát kért, Pász
tor Béla a Nemzeti Színházba akart kerülni és 13 000 korona segélyt. Geiger József főhad
nagy, az állami gépgyárba való alkalmazását és 1000 korona segélyt, Hoffmann György ténylegesíteni akarta magát a nemzetőrségben, Fényes László segédtisztje akart lenni, 7000 koro
nát kért, Czenner Zoltán a MAV-nál két rozettás hivatalnok akart lenni, 6000 koronát kért,
Kellermann Emil nem kért semmit, csak az elismerését, hogy ő tűzte ki elsőnek a királyi
várra a nemzeti színű lobogót. Vágó Wilhelm Jenő főhadnagy 3400 koronát költségei fedezé
sére és plusz 10 000 koronát kért."
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Bartha Albert kísérlete a riadó alakulatok felállítására
Linder menesztésével a kormány határozott lépést tett jobbfelé. Elő
térbe került a tényleges tisztikarra támaszkodó hadseregépítés koncep
ciója.
A hadügyi tárcát Bartha Albert vezérkari alezredes 53 vette át. Műkö
dését azzal a szilárd elhatározással kezdte meg, hogy gátat vet a hadse
reg forradalmasodásának, politizálásának és megteremti a megbízható
katonai erőt.
Valójában kettős politikát folytatott. Egyrészt kénytelen volt a kato
natanácsok hatalmát elismerni. Minisztersége alatt adták közre a kato
natanácsok újraválasztásának tervezetét és az új fegyelmi szabályzatot.
Mindkettőt Pogány dolgozta ki, Bartha csak jóváhagyta. A fegyelmi
szabályzat jelentősen hozzájárult a hadsereg új szellemének kialakítá
sához. A fenyítés jogát választott esküdtszékre bízta, külön legénységi
és tiszti esküdtszéket írt elő. Másrészt — a hadsereg demokratizálását
jelentő rendelettel egy időben — Friedrich államtitkárral közösen hoz
záfogtak a forradalmi eszméktől mentes hadsereg felállításához. Tervük
az volt, hogy önkéntesekből riadó lovaszászlóaljakat, riadó századokat,
ütegeket szervezzenek. Ezek alakulási központjait a nagyobb városok
tól távol telepítették, hogy a katonák a forradalmasodé munkásosztálylyal ne érintkezhessenek. A riadó alakulatokhoz többféle politikai el
gondolás fűződött. Bartha Albert a tisztekből és tiszthelyettesekből fel
állítandó lovascsapatok rendeltetéséről a Tisza-perben így vallott:
,,Ezen alakulatok Pogány ellen irányultak. Az volt a tervünk, hogy
teljesen megbízható csapatokat szervezzünk Budapesten kívül," és ez
után Budapestre jövünk, és a katonatanácsokat megszüntetjük." 5 4
A riadó alakulatok létrehozásának tervével egy időben előkészülete
ket tettek a forradalmi szellemű pesti helyőrség leszerelésére. Ez első
sorban az l-es vadász és a 32-es gyalogezred katonáit érintette volna,
akik a budapesti helyőrség gerincét alkották és teljesen a katonata
nács hatása alatt álltak.
A riadó alakulatok tervét titokban az 1. a. osztály dolgozta ki Fried
rich irányításával, s december 6-án Bartha aláírta. Még aznap továbbí
tották a kerületi parancsnokságoknak. Az indoklásban arra hivatkoz
tak, hogy a korábbi hadügyminiszteri rendelet alapján szervezendő ala
kulatok felállítása lassan halad előre. Ennek okát az öt legfiatalabb
korosztályhoz tartozó egyének hazafiatlanságában, kötelességtudás hiá
nyában látják. Ezért szükségesnek tartják, hogy az öt fiatal korosztály
ból alakuló fegyveres erő mellett a kormány olyan csapatok felett is.
53 Életrajzi Lexikon. I. köt. 128. o. 1967. ,.Bartha Albert Kolozsvárott született, 1877. augusz
tus 12-én. A Ludovika Akadémia elvégzése után a bécsi hadiiskolán folytatta katonai tanul
mányait, ahol 1906-tól 1910-ig tanárként működött. Vezérkari tisztként a Honvédelmi Minisz
tériumban teljesített szolgálatot. Az első világháborúban 1917-től a II. hadsereg vezérkari fő
nöke. 1922-től 1925-ig Törökországban tartózkodott. Aktívabb szerepet csak 1940-től kezdett
ismét vállalni az erősödő polgári ellenállásban. A német megszállás után elmenekült Magyar
országról. 1945-ben belépett a Független Kisgazda Pártba. 1945. október 1-én vezérezredes.
1946'. augusztus 21-től 1947. március 14-ig honvédelmi miniszter. A kisgazdapárt jobboldali
reakciós szervezkedésének leleplezése után saját kérésére felmentették. 1948-ban elhagyta az
orsázgot és New Yorkban telepedett le. Ott halt meg 1960. december 5-én.
54 Tisza-per, 283. Bp-i Büntetőtörvényszék. PI. Arch.
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rendelkezzék, amelyek mozgó karhatalomként ott alkalmazhatók, ahol
a kormány azt szükségesnek tartja. 5 5
Részletes térképvázlatot
is mellékeltek
a titkos utasításhoz, amely a
pozsonyi katonai kerület riadó alkulatainak állomáshelyéül a gyalog
ság részére Hajmáskért, a lovasság számára pedig Jászberényt jelölte
ki. Hasonlóan járt el az utasítás Kassa, Kolozsvár és Szeged városok
esetében is.
A vázlatban megadott elhelyezést Bartha nem tekintette kötelezőnek,,
csupán útmutatóként juttatta el a különböző parancsnokságoknak.
Minden katonai kerület területén egyelőre 1 gyalogzászlóalj, 1 lovas
század, 1 tábori üteg és 1 hegyi ágyús üteg felállítását rendelte el. Min
den zászlóalj összesen 976 főt tett ki. A rendelet kimondta, hogy a tisz
tek kiválasztásánál csupán haditapasztalattal rendelkező, erélyes, a l e 
génységgel bánni tudó tisztek jelölhetők ki, akik a gyors szervezőmun
kára alkalmasak. A riadó csapatokba kizárólag önként jelentkezők oszt
hatók be. A rendelet külön súlyt fektetett arra, hogy csakis elszánt,
dolgozni akaró és tudó tisztek kerüljenek be az újonnan létrehozandó
katonai egységekbe. A riadó alakulatok felvételi alapelvei tükrözik m á r
a „határtalan" ország erősödő nacionalizmusát, amit a múlt öröksége
mellett az ország fokozatos megszállása is előidézett.
Az alapelvek között hangsúlyozottan szerepelt a haza megvédésének
gondolata. „Magyarország jelenleg ki van szolgáltatva kapzsi szomszé
dai erőszakoskodásának, védtelen hazánkat kell tehát megvédenünk a
végpusztulástól. . . Ne a pénz, ne a jutalom hozza ezen osztagokhoz a
magyar katonákat, hanem a haza iránt érzett kötelességtudás . . ," 56
Szemben áll ez az elképzelés a Friedrich-féle tervezettel, amely a belső
biztonságot, a rend és a vagyonvédelmet állította előtérbe. Az utasítás
hoz hadrendet is közöltek, amely szerint egy riadó zászlóalj az alábbi
hadrendi elemekből állt.
Zászlóaljtörzs
Négy század
Géppuskás század (8 géppuska) •
Műszaki gyalogszakasz
(közelharceszköz rajjal, fényszóró nélkül)
Gyalog ágyús osztály
Távbeszélő raj
Jelentős lovasraj
Gazdasági hivatal
Zászlóaljvonat
A riadó lovasszázad tagozása :
Négy szakasz
Géppuskás osztag
Távbeszélő raj
Vonat
55 H L . P o l g . d e m . i r a t o k . 1918. 3/A. d o b . SÜM. 32.243/eln. 1. — 1918. — r i a d ó s z á z a d o k fel

szerelésével kapcsolatban hangsúlyozza a rendelet, hogy azokat a behívott öt évfolyam rová-.
sára is a legjobban el kell látni mindennel.
56 H L . Polg. d e m . i r a t o k . 1918. 3/A. d o b . HÜM. 32.43/eln. 1. 1918.
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A HUM a vázlatban megadott el
helyezet r.em tekintette köte
lezőnek, A ker. pságoknav joguk
ban á n t más alakulá állomásokat
kijelölni.

A
•

A tervezet figyelembe vette a
nov. 13-én aláirt belgrádi kato
nai egyezmrnyber, -"agh itározott
demarkációs vonalakat.

Tervezet

a riadó alakulatok

elhelyezésére

Riadó gyalogzászlóalj
Riadó lovasszázad
1 tábori

üteg

1 hegyi ágyús

üteg

Állományok:
Század: 5 tiszt, 144 altiszt és huszár
Lovas géppuskás osztag:
1 tiszt, 28 katona, 6 hátasló, 2 hámos ló, 1—2 fogatú országos jármű.
Távbeszélő raj:
7 katona, 7 ló
A hadrend alapján arra következtethetünk, hogy a tervezett riadó
alakulatok mozgékonyságukkal messzemenően megfeleltek volna szere
püknek, rendeltetésüknek, azaz az ország területén fellépő tömegmoz
galmak, tüntetések leverésére.
A riadó alakulatok azonban minden hazafias jelszó ellenére ellenfor
radalmi célokat szolgáltak, mert az elsősorban karhatalmi feladattal
szervezendő lovasszázadok kitűnően bevethetők a forradalmi megmoz
dulások ellen.
Bartha Albert és a hadügyminisztérium jobboldali elemei végső so
ron nem tartották teljes megoldásnak a riadó lovasszázadok felállítását
sem, s ezért olyan lépésre szánták el magukat, amely a kormányt fur
csa helyzetbe hozta. Mivel sem a nemzetőrség, sem a sebtiben felállított
karhatalmi egység nem tudott ú r r á lenni a földfoglaló mozgalmakon,
jegyzők és kereskedők elleni támadásokon, a kormány újabb katonapo
litikai lépésként az antant csapatok bevonulását kérte néhány magyar
helység megszállására. A javaslatot a katonapolitikai osztály terjesztette
a Miniszteri Fegyverszüneti Bizottság elé. Eszerint, mivel a magyar
hadsereg megizmosodása lassan halad előre, az ad hoc szervezett n e m 
zetőrség pedig nem bizonyult hathatós ellenszernek a belső mozgal
mak megfékezésére, a megszálló antant csapatokat kell igénybe ven
ni, akiket a veszélyeztetett helyekre küldenének egy-egy magyar tiszt
beosztása mellett a rend helyreállítására.
Stielly Walter december 9-én értesítette a katonapolitikai osztályt,
hogy megadta a francia csapatok parancsnokságának azoknak a hely
ségeknek a nevét, amelyekbe francia, olasz, angol vagy amerikai csa
patok bevonulását kérték. 5 7
E lépésével a Károlyi-kormány csak a gyengeségét árulta el, neve
zetesen azt, hogy fegyveres erőivel nem képes a belső rendet fenntar
tani.
Az antant, a magyar kormány akcióját látva, a román csapatoknak
a demarkációs vonal mögé való benyomulását még erőteljesebben tá
mogatta. Maguk a román csapatok is a polgári rend bolsevizálódásával
indokolták fokozott előrenyomulásukat.
A kormány javaslata mögött ott rejtőzött az a szándék is, hogy ha a
nyugati antant erők megszállják a kijelölt helységeket, akkor a párizsi
főtanács elejti a román, szerb és cseh csapatok további térhódítását m a 
gyar területen. A kísérlet kudarcba fulladt, mert az antant számára ké
szen álltak a szövetségesnek elismert utódállamok hadseregei, elsősor
ban a román királyi csapatok, és nem volt szükség saját erőinek bevoná
sa Uo. 3/A. dob. HÜM. 6*76.
2 Hadtörténelmi közlemények
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sára, hogy a szocialista átalakulást megfékezzék, illetve Magyarorszá
got elszigeteljék Szovjet-Oroszországtól.
A Bartha-Friedrich-féle riadó lovas alakulatok felállítására vonat
kozó tervezetben említés történik a székely huszárezredről, amelynek
szervezése szintén Bartha hadügyminisztersége alatt indult meg. A szé
kely huszárezredből nőtt ki a székely hadosztály, amely végül is a pol
gári demokratikus rendszer legütőképesebb katonai alakulatává lett.
Létrejöttének előzménye annyiban foglalható össze, hogy a volt császá
ri és királyi 2. huszárezred tisztikara és katonái kérelemmel fordultak
a hadügyminiszterhez, hogy az ezredet ne oszlassák fel, hanem mint
„székely huszárezred" a jövendő magyar hadseregnek is alkotó része
legyen. 58
Ez az ezred vált fókuszává mindazoknak a székely tiszteknek és köz
katonáknak, akik Erdélyből elmenekülve eltökélték magukat, hogy
fegyveresen állnak ellent a megszálló román királyi erőknek. Később
azonban itt gyülekeztek az ország más területéről idejövő ellenforradal
mi tisztek is. A hadosztály a Károlyi-kormány hadseregének legfegyelmezettebb, a viszonyokhoz képest gépfegyverekkel is elég jól felsze
relt alakulata volt. Böhm szerint a hadosztály létszáma több mint öt
ezer főt tett ki.
Bartha a 2. huszárezred levelére december 4-én küldött választ és el
ismerte, hogy a tisztikar és a legénység hazafias, az ezred dicsőséges
múltjához méltó lelkesedést tanúsított és elrendelte, hogy a korábbi ala
kulásokon kívül a „székely huszárezred" felállítassék. Kimondotta a v á 
laszutasítás, hogy az ezredbe felvehetők mindazon székely és erdélyi
tisztek és katonák, akik a kolozsvári területekről kiegészített valamely
akár volt honvéd, akár volt közös hadseregbeli lovas alakulatnál szol
gáltak. 59
A huszárezredbe való belépést a hadügyminiszter az 5 legfiatalabb
évfolyamhoz tartozó egyéneken kívül idősebb korosztálybelieknek is
megengedte. A székely hadosztály néven ismertté vált alakulat a foko
zatos erősítések eredményeként 1919 márciusára a következő hadrendet
érte el:
Gyalogság
21. székely gyalogezred (3 zj.)
24. székely gyalogezred (2 zj.)
472- önálló székely gyalogzászlóalj (4V2 zj-)
12. Szatmári gyalogezred (3 zj.)
3. Honvéd ezred (2 zj.)
39. dandár
í 4. Honvéd ezred (Va dj.)
I 39. Honvéd ezred (2 zj.)
Verbőczy-csoport (19 géppuskával 13 szd.)
58 Uo. 3/A dob. 724—1918.
39 Uo. 3/A. dob. HÜM. 32236/eln. l / a . 1918.
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összesen:
19 gyalogzászlóalj, 13 gyalogszázad. A gyalogzászlóaljak átlag 6—10
géppuskával rendelkeztek.
Lovasság
1. Székely huszárosztály (1 lovas szd.)
Tüzérség
1. Székely tábori tüzérezred (3 üteg)
1. Székely tábori nehézezred (4 üteg)
1. Székely hegyi tüzérosztály (2 üteg)
1. Székely csoport tüzérosztály (2 üteg)
21. Székely csoport tüzérosztály (1 üteg)
24. Székely csoport tüzérosztály (1 üteg)
132. Tüzérezred (3 üteg)
összesen: 16 üteg
Légierők
1 Repülő osztály
Létszám:
tiszt
(649 fő)
legénység
(8939 fő)
löveg
(50 db)
ló
(993)
Az osztály csak nevében volt repülő, mivel géppel nem rendelkezett.
A repülőállományt közvetlenül az elnöki osztály alá rendelték.
Bartha hadügyminisztersége alatt a hadseregszervezés tehát jelentős
mértékben előrehaladt, ellenforradalmi jellege miatt azonban eleve b u 
kásra volt ítélve. Nemcsak a balratolódó budapesti helyőrség és a kato
natanácsok ellenállása miatt, hanem a kormány elnöke, Károlyi eluta
sító magatartása miatt is, aki jól tudta, milyen következménnyel jár
hat a forradalom sorsának alakulására az ellenforradalmi érzelmű t é n y 
leges tisztekre való támaszkodás. A kormány szocialista miniszterei p e 
dig azért fordultak szembe Bartháék titkos szervezésével, mert a riadó
századok felállításában a parasztság bevonását látták, ami ellenkezett
azzal az elgondolásukkal, hogy a szakszervezeti munkásságra támasz
kodva hoznak létre megbízható hadsereget. A riadó alakulatok sorsát
mégsem a kormány tagjainak szembehelyezkedése döntötte el.
1918. december 11-én a Vörös Újság leleplező írást közölt a riadó ala
kulatok titkos szervezéséről. A cikk nyomán a budapesti 1. vadászezred
kommunista csoportjának intéző bizottsága felhívta a budapesti helyőr
séget, hogy akadályozzák meg Bartha Albert tervét, azaz az ezred két
zászlóaljának (a 3. és 5. zj.) leszerelését. Bartha ugyanis a riadó lovas
alakulatokkal párhuzamosan a forradalmi helyőrség eltávolítására tett
kísérleteket.
Az intéző bizottság tagjai felhívásukban keserűen állapították meg,
hogy négy és fél éven át jók voltak az imperialista hadjáratra, jók vol
tak a „rend fenntartására", de „. . . most az utcára akarnak lökni ben2*
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nünket, mert proletárok vagyunk és együtt érzünk proletártestvé
reinkkel." 6 0
'
A röpirat nyíltan megfogalmazta a veszélyt: Bajtársak! Ne tűrjétek
a mi lefegyverzésünket és a fehérgárda felfegyverzését !
A felhívás n e m maradt hatástalanul. 1918. december 12-én megjelent
Budapest utcáin a politizáló hadsereg, hogy fellépésével közvetlenül
szóljon bele az ország katonapolitikájának alakításába. A budapesti
helyőrségi alakulatok egységes fegyveres felvonulása a Várba azt fejez
te ki, hogy a hadsereg kilépett a politikamentesség határai mögül, meg
szűnt öntudatlan, végrehajtó eszköznek lenni. Az 1. és 32. gyalogezred
katonái a hadügyminisztérium előtt megjelenve követelték saját m i 
niszterük azonnali lemondását. A fegyveres felvonulás nagy visszhangot
váltott ki. Károlyi először azt hitte, hogy a tüntetés ő ellene szól, s sze
mélyesen ment közéjük és beszédet intézett hozzájuk. Türelemre intette
őket, és hangsúlyozta, hogy neki és a kormány minden egyes tagjának
szilárd elhatározása, hogy demokratikus hadsereget teremt, mert legyen
a kormány demokrata, liberális vagy szocialisztikus, katonaságra, had
seregre okvetlenül szükség van, mert anélkül a rendet fenntartani le
hetetlen.
Kifejezte a katonák előtt, hogy nem engedi magát eltéríteni kitű
zött céljától, és fegyelmet kért, mert anélkül nincs hadsereg. Kijelen
tette, hogy bármikor hajlandó a kormány éléről távozni, hiszen a súlyos
helyzet kényszerítő volta tartja őt és a kormány többi tagját az ország
élén. 61
A Bartha-Friedrich titkos akció tehát napvilágra került és a kompro
mittált hadügyminiszternek távoznia kellett. Vele együtt vált ki a kor
mányból Batthyány Tivadar belügyminiszter is, aki a kormány földre
formtervezetét túlzottnak tartotta. Eltávozásuk a kormányból a jobb
oldal időleges gyengülését jelentette. Batthyány egyébként a forra
dalmi munkások előtt kezdettől fogva a szélsőjobboldali erők képvise
lőjét jelentette a kormányban, akit „ébren figyelni kell, mert a dolgo
kat jobbfelé szeretné vinni." 6 2
December 11-re kibontakozott tehát a Károlyi-kormány első jelentős
válsága, amelynek katonapolitikai, de külpolitikai okai is voltak. A
csehszlovák légiók ellen a magyar kormány még november közepén
csapatokat küldött, többek között Galántára, ahol felvették a harcot és
visszaszorították a csehszlovák alakulatokat. Válaszul Vix alezredes
jegyzéket intézett a kormányhoz, és Károly iék tudomására hozta, hogy
jogtalanul küldtek csapatokat szlovák földre, követelte, hogy azonnal
vonják vissza azokat.
A Károlyi-kormány egy gyenge tiltakozás után engedelmeskedett. A
nyilvánvaló külpolitikai kudarc, a belső megmozdulások fokozódása poGO Röplap. HÜM. Archívum. Röpiratgyűjtemény — HL. Pol. dem. iratok 1918. 3/A. dob.
- 61 Magyarország, 1918. december 13. — A katonákhoz intézett beszédét Károlyi azzal fejezte
be, hogy kérte őket, tartsanak ki a köztársaság mellett: legyenek hűek eszményeikhez, véd
jék meg a köztársaságot, a forradalom vívmányait, a radikális és szociális reformokat.
62 Népszava, 1918. november 2. — November elsején a Tisza Kálmán téren (mai Moszkva tér)
a budapesti és újpesti szervezett munkások nagygyűlést tartottak, amelyen követelték a köz
társaság kikiáltását, kijelentették, hogy a katonatanács fennmaradásához feltétlenül ragasz
kodnak. .Szónokuk Vágó Béla volt, aki a kormány működésének szigorú ellenőrzésére hívta
fel a nagygyűlés tüntető munkásait.
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larizációt idézett elő a köztársaság politikai vezetésében. A december
11-i kormányválság komoly próbára tette a polgári rezsim politikusait.
Előttük állt az a lehetőség is, hogy a baloldali nyomás ellen a jobboldal
erőire támaszkodnak, nyílt harcot kezdenek a kommunista párt munká
jának hatására egyre erősödő szocialista törekvésekkel, és az ellenfor
radalmi tisztek segítségével leszámolnak a baloldallal.
Károlyi világosan látta ezt a lehetőséget. Gömbös Gyula, a reakciós
tisztek vezetője, több alkalommal felajánlotta segítségét a szocialisták
kal szemben, de Károlyi nem fogadta el, mert látta, hogy ezzel a for
radalom vívmányainak felszámolását idézte volna elő. „Gömbös Gyula,
a későbbi miniszterelnök, a leszerelt tisztek vezetői folytonosan felaján
lották segítségüket a szocialisták ellen. Ha én ezt elfogadom, mindent
elvesztünk, amit a forradalmon keresztül próbáltunk elérni. Ez az új
rendszer feladását jelentette volna, a katonai hatalom átadását a régi
tiszteknek, pillanatnyi eredményt és az én személyes helyzetem meg
erősítését. A szerepem egyenlő lett volna Horthyéval és kövezhettem
volna az utat Hitler számára."63 (Kiemelés tőlem — O.K.)
A helyőrségi tüntetés után ült össze a Minisztertanács. A miniszterek
a kormányválsággal kapcsolatban megállapították, hogy a katonaság
fellépése akkor ment végbe, amikor a két miniszter lemondását már el
fogadták.
Ezt belső és külső okokból egyaránt veszedelmesnek tartja, mert
egész bolseviki recept szerint történt — jelentette ki Károlyi. Úgy véli,
hogy ilyen pressziónak nem tudja magát alávetni, s ha ismétlődni fog,
kénytelen lesz levonni ebből a konzekvenciákat. Kérte a kormány tag
jait, nyilatkozzanak, akarnak-e még négy-öt hétig, a választásokig
együttműködni. Véleménye szerint, minthogy a szociáldemokrata párt
tartja kezében a tényleges hatalmat,
leghelyesebb, ha a szociáldemok
rata párt átveszi a kormányt. 64
Károlyi tehát ismételten utalt a kormányon belüli egyensúly labilitá
sára, azaz a szervezett munkásság képviselőinek a kormányzati politi
kára gyakorolt nyomására és a polgári politika gyengeségére.
Kísérlet a forradalmasodó hadsereg leszerelésére
A decemberi kormányválsággal foglalkozó minisztertanácsi ülés dön
tése alapján a Bartha bukásával megüresedett hadügyi tárcát ideiglene
sen Károlyi vette át. Belügyminiszterré a jobboldali beállítottságú poli
tikust, Nagy Vincét nevezték ki. A katonapolitika és a hadügy tényle
ges feladatát Böhm Vilmos hadügyi államtitkár látta el, mivel Károlyit
lefoglalták az ország egyre súlyosbodó külpolitikai problémái.
A kormány összetételének változásával egy időben kezdődtek meg a
katonatanácsi választások. Ezek megtartására a rendelet még Bartha
idején jelent meg. Juhász Nagy Sándor államtitkár a választásokról el
ítélően úgy nyilatkozott, hogy a legfiatalabb, minden politikai érettség
63 Károlyi

Mihály:

F a i t h W i t h o u t h Illusion, I I I . rész. 3. f e j . 14. o.

64 Minisztertanácsi jegyzőkönyv. 1918. december 11—12. PI. Arch.

— 21 —

híján levő katonák között sületlen választási paródia kezdődött. Nem
vett tudomást a forradalom demokratikus hatásáról, amellyel a kor
mány nem kerülhetett szembe, hacsak nem akarta teljesen elveszíteni a
forradalom iránt lelkesedő tömegek támogatását, minthogy az egész or
szág előtt hitelét vesztette volna, ha a forradalom programjába vett de
mokratikus vívmányokat visszavonja vagy megsérti.
Károlyi azonban fontosnak tartotta a hadsereg demokratizálását.
1918. december 20-án, mint ideiglenes hadügyminiszter, részt vett az
l-es honvédek szemléjén és a katonákhoz intézett beszédében r á m u t a 
tott a volt közös k. u. k. és a polgári köztársaság hadserege közti k ü 
lönbségre. Kijelentette, hogy ketté kell szakítani mindazokat a kötelé
keket, amelyek bilincs gyanánt fűzik az új hadsereget a régi osztrák
hadsereg szelleméhez. De fegyelemre szükség van, mert fegyelem nél
kül hadseregről nem lehet szó. „A magyar népköztársaság hadserege
nem ismeri a drillt, a kurta vasat, a magyar népköztársaság katonájá
nak nincs ezekre szüksége. Sutba dobta az osztrák copfot, de a tiszti
karral, a bajtársakkal és önmagukkal szemben fegyelmet kell tartani,
hogy a hadsereg, hadsereg legyen." 0 5
Fegyelem, fegyelem, ez a szó ismétlődik Károlyi beszédében. A kor
mány egyre súlyosabbá váló külpolitikai helyzete, a burzsoá csehszlo
vák és a királyi román seregek további területfoglalásai, a belső rend
megszilárdítása sürgetően írta elő a fegyelmezett, ütőképes, kormányhű
haderő mielőbbi felállítását. Az ellentmondás azonban ott feszült a még
mindig pacifista politikai vonal és a katonai erővel való operálás szán
déka között. Böhm, aki kezdettől fogva ellenezte Friedrich improvizált
parancsát az 1896—1900-as születésű katonák visszatartására, illetve
behívására, most, hogy szabad kezet kapott a hadügy terén, hozzáfogott
egy megbízható hadsereg kiépítéséhez. Terve valóraválásának első lép
csője az addig bevonult katonaság két korosztályának — az 1896—1897es születésűek tartós szabadságolása, illetve elbocsátása volt. A decem
beri helyőrségi tüntetés Böhm számára, de a katonai vezetésnek is
markánsan megmutatta, hogy a forradalmasodó, demokratizált hadse
reg önálló politikai erővé vált, amely közvetlenül avatkozik bele a köz
társaság belpolitikájába és mondat le minisztereket. E tény és felisme
rés megerősítette a katonai vezetés szándékát, hogy a fiatal hadsereget
fokozatosan meg kell szüntetni.
Böhm rendeletének első reakciója az volt, hogy a székely huszárez
red Szatmáron székelő parancsnoksága táviratban kérte a hadügymi
nisztériumot, hogy a rendeletben kimondott két korosztály szabadságo
lásától Erdély veszélyeztetettsége miatt a székely zászlóaljaknál t e 
kintsen el. Böhm a kérést jóváhagyta és kérte, hogy a döntésről a 38.
hadosztály parancsnokságát és a székely dandárt értesítsék.
Böhm támogatta a székely ezredet, amely hovatovább a köztársaság
legféltettebb alakulata lett. Ennek okát nemcsak a székely ezred való
ban magas harckészültségében találhatjuk meg, hanem abban is, hogy
65 Károlyi-per, Bp-i Büntetötörvényszék, 1 dob. 1534. o. PI. Arch.
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az ezred nem állt a katonatanács befolyása alatt és a kommunista párt
agitációja kevéssé hatolt be soraikba.
Károlyi ideiglenes hadügyminisztersége, Böhm aktivitása mozgást
vitt a forradalom hadügyi vezetésébe, katonapolitikájába. A Bartha-féle
riadó alakulatokat sietve feloszlatták. Böhm a két korosztály leszerelé
sével párhuzamosan meg akarta tisztítani a hadsereget a reakciós tisz
tektől. Mint látható, kétfelé akart ütni : megszüntetni a hadseregen
belül az ellenforradalmi szervezkedés lehetőségét, másrészt felszámolni
a kommunista párt befolyását az új hadseregben.
Határozott intézkedéseket hozott. Kormányrendelettel feloszlatta a
vezérkart. Saját hatáskörében öt nap alatt 400-nál több tisztet elbocsá
tott a hadügyminisztériumból. Károlyi a legnagyobb jóindulattal támo
gatta Böhmnek a hadsereg újjászervezésére vonatkozó terveit. A Káro
lyi-párt konzervatív jobbszárnya, közöttük Batthyány és Lovászy, el
lenséges indulattal fogadta Böhm fáradozásait. Különösen a tisztek
elbocsátása miatt tiltakoztak a szocialista hadügyi vezetés ellen.
Ez idő alatt a kormányt újabb külpolitikai kudarc érte. A román
csapatok erdélyi hadműveleteit irányító Berthelot francia tábornok és
Apáthy István, Erdély kormánybiztosa, megállapodtak az ún. ApáthyBerthelot demarkációs vonalban. A megállapodás értelmében Nagybá
nya-Kolozsvár-Déva vonalától keletre a román megszálló katonaság
tartja fenn a rendet. A román diplomácia azonban kierőszakolta, hogy
az antant hozzájáruljon a vonal átlépéséhez, s a felsorolt városok m e g 
szállásához.
A kormány tiltakozását az antant fegyverszüneti bizottsága válaszra
sem méltatta. A december 18-i minisztertanácson lezajlott izgatott vi
tából kirajzolódott a magyar polgári forradalom államhatalmának súlyos
válsága, kiút keresése. Károlyi és Búza Barna hangsúlyozták, hogy a
kormány a további felelősséget nem vállalhatja. Jászi álláspontja sze
rint fel kell tárni a helyzetet a művelt világ előtt. Megállapítja, hogy
miután ez a politika (a pacifista — a szerző megjegyzése) csődött mon
dott, lehetséges egy olyan új kormány létrehozása, mely seregeket gyűjt
és kiveri a románokat és a szlovákokat. Ennek az új kormánynak azután
vállalnia kell az új háború veszedelmét és felelősségét. Lovászy úgy
véli, hogy a Károlyi-kormány befejezte szerepét. Lekötötte magát egy
módszerhez, amellyel nem lehet boldogulni, ezért távoznia kell.
A kormány eljutott tehát a lemondás gondolatáig. A pacifizmus nem
bizonyult hathatós védelmi eszköznek az újonnan kialakult utódállamok
türelmetlen burzsoáziájával, valamint a titkos szerződések valóra váltá
sát követelő királyi Romániával szemben. Ezek áz államok a jogos
nemzetiségi követeléseket mégnyergelve mind nagyobb területhódítás
sal törekedtek országaik határát kiterjeszteni és egyben a dolgozó osz
tályok forradalmi mozgalmait leszerelni.
•-• ••> • ••
A Minisztertanács decemberi ülésén részt vevő miniszterek közül
egyedül Kunfi állt a realitás talaján. Javasolta, hogy adják fel a területi
integritás elvét, s ,,meg kellene próbálni úgy rendezni a dolgokat, hogy
ez a kormány azon a Magyarországon kormányozzon,
amely az etnográ~
— 23 —

fiai egység határain belül fog kialakulni. Erre az alapra kell helyez
kedni, mert ez a konzekvenciája
a háború elvesztésének."66
(Kiemelés
tőlem — Ö. K.)
Garami passzív rezisztenciát javasolt. A Minisztertanács végül Böhm
felemás javaslatát fogadta el. Utasította a kolozsvári főkormánybiztosságot, hogy fogadja el az Apáthy-Berthelot-egyezményt. „Kerüljenek
minden vérontást, ne álljanak ellent, ha a románok jönnek, de a magyar
csapatokat, amelyeknek ott tartására a szerződés szerint a magyar kor
mánynak joga van, ne vonják ki Kolozsvárról". 67
A rendkívül ellentmondásos határozat a kormány teljes akcióképte
lenségét tükrözi.
A területi integritást ért újabb csapással egy időben a Károlyi-kor
mány összetételében változás következett be. A jobboldal erőteljes nyo
mására Károlyi új embert állított a hadügyminisztérium élére, sógora,
Festetich Sándor gróf személyében. Böhm úgy jellemzi, mint a sima
modorú, politikai fezőrök mintaképét, akinek csak egyetlen vágya volt,
hogy miniszter lehessen. Ennek érdekében szívesen együtt dolgozott a
reakcióval éppúgy, mint Pogánnyal. 6 8
Festetich alatt, néhány manőverét nem számítva, a hadsereg építésé
ben semmi lényeges nem történt. Folytatni akarta Böhm vonalát a fia
tal hadsereg leszerelésében, és egyben megkísérelte a katonai egysége
ket eltéríteni a szocialista eszméktől. Azonban komoly ellenállásba ü t 
között. A budapesti helyőrség soraiban ugyanis még miniszterségét
megelőzően nagy izgatottság keletkezett, amikor tudomásukra jutott a
két korosztály elbocsátásáról kiadott hadügyminiszteri rendelet. Tilta
kozásukban a biztos kenyér elvesztése miatti aggodalom mellett politi
kai felismerés is megtalálható. Látták, hogy a kormány számára túlsá
gosan baloldaliakká váltak, és el akarják távolítani őket. Különösen a
kommunista katonák fejtettek ki erős agitációt, s gyűléseken tiltakoztak
a leszerelés ellen. Ilyen gyűlésre került sor 1918. december 31-én az l-es
honvéd és a 32. gyalogezrednél, amelyen Kun Béla is megjelent és b e 
szédet mondott. Szavai elsősorban a kormány terve és a tisztek ellen
irányultak. Beszéde közben az egyik tiszt néhány katonával a laktanya
emeletéről tüzet nyitott Kun Bélára és a beszédet hallgató kommunista
katonákra. Zűrzavar keletkezett, és a kommunista katonák is fegyvert
ragadtak; alig sikerült a kölcsönös vérontást elkerülni. Ezután a 32-esek
Üllői úti laktanyájába ment Kun Béla, ahol azonban a tisztek őrizetbe
vették és csak Pogány József személyes intervenciója szabadította ki
kellemetlen helyzetéből.
Az események híre hamarosan szétfutott. A kommunista pártot k ö 
vető katonák tüntető felvonulást terveztek a Várba, hogy az újonnan
kinevezett hadügyminiszter, Festetich Sándor ellen tüntessenek. Erről
a bizalmiak javaslatára lemondtak és a város minden részéből összegyü66 OL. Minisztertanácsi jegyzőkönyv. 1918. december 18. Filmtár. 11 594. dob.
67 Uo.
68 Böhm Vilmos: I. m. 161—162. o. — Festetich még a szociáldemokrata pártba is hajlandó
lett volna belepni, de ebbeli lelkesedését lehűtötték. Böhm rendkívül negatív képet rajzol meg
róla, olyannak mutatja, akinél a pártállás és az elv politikai adásvétel tárgyát képezte.
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lekezve a Radetzky-laktanyában nagy katonai gyűlést tartottak, ahol 10
pontból álló határozatot szavaztak meg. A pontokat a katonatanács is
jóváhagyta. Követelték:
1. a bizalmi férfi rendszer teljes terjedelmében való fenntartását,
2. a Katonatanács Végrehajtó Bizottsága állandó szerve legyen a h a d 
ügyminiszternek, akinek személye ne lehessen olyan, hogy osztály
helyzete ellenforradalomra gyanússá tegye,
3. Festetich
lemondását,
4. a Budapesten levő helyőrség megtartását, csak az önként távozók
elbocsátását,
5. hogy a tengerészek, akik a forradalom első katonái voltak, Buda
pesten maradjanak, sőt mivel az ellenforradalom szervezkedik,
összpontosítsák őket a fővárosba.
Követelték még az élelmezés megjavítását, a tiszti rang eltörlését, a
politikai agitáció teljes szabadságát a laktanyákban. Végül a határozat
kimondta, hogy a parancsnokokat ezentúl a legénység választja meg.
A program radikalizmusa messze túllépett a polgári demokratikus
kormány hadseregreformjain. A teljes önállóság, a kormánnyal szem
beni függetlenség követelése, a parancsnokok kinevezési jogának a m i 
niszter kezéből való kivétele, az oroszországi katonaszovjetek álláspont
ját idézik, amit az ideiglenes Kerenszki j-kormánnyal szemben fogal
maztak meg. A katonagyűlés szelleme megmutatta azt az átalakulást,
ami a hadseregen belül a szocialista forradalom irányába mutatott.
Festetich 1919. j a n u á r 3-ra összehívta a régi képviselőházba az ország
pótkereteinek parancsnokait, a tisztek és a legénység bizalmi férfiait^
hogy megbeszélje velük a katonatanácsra vonatkozó rendelet ügyét.
Hangoztatta, hogy demokratikus hadsereget akar, amelyben bizalmi
rendszer van. Állandóan hangsúlyozta az ellene felhozott ellenforradal
miság vádjának nevetségességét, 69 de emellett arra törekedett, hogy a
kormányhoz hű csapatokat szembefordítsa a katonatanácsok vezetése
alatt álló egységekkel. J a n u á r 7-én azonban — váratlanul — az addig
kormány hű l-es vadászezred feletti parancsnoklást egy újonnan mega
lakult végrehajtó bizottság puccsszerűen átvette. Az ezred nyomban
megalakította a katonatanácsot, ezzel Festetich tervei kútba estek.
Hadügyminiszterségének a halálos döfést a katonatanács nagygyű
lése adta meg, amit Pogány József elnök január 12-re hívott össze.
Mintegy 50 csapattest 1122 bizalmi férfia gyűlt össze. Pogány a kom
munista katonák tüntetése közepette nagy beszédet mondott. Támadta
a régi hadsereget, majd Festetichet ellenforradalmi üzelmekkel vádolta.
A hadsereg követeléseit következőképpen fogalmazta meg :
— a tiszteket a legénység válassza, s csak ezredparancsnoktól felfelé
nevezze ki őket a miniszter,
— a hadügyminiszter rendeleteket csak a katonatanács hozzájárulá
sával adhasson ki,
— az önkéntesi intézményt el kell törölni,
«9 HL. Pol. dem. iratok. 1918. HÜM. Eln/a.o. 344. 371. ilrt. sz.
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— a bizalmi férfi rendszert még jobban ki kell fejleszteni,
— szocialista hadsereget kell teremteni, stb.
Pogány József után Sárói Szabó Tibor aktív huszárszázados szólalt
fel és az 1. honvéd huszárezred megbízásából radikális javaslatot ter
jesztett az ülés elé. Mondja ki a gyűlés, hogy csak szocialista lehet had
ügyminiszter, és minden polgári párti hadügyminisztert ellenforradal
m á r n a k fognak tekinteni. 7 0 Indítványát nagy lelkesedéssel elfogadták,
majd a gyűlés Pogány Józsefet 635 szavazattal 4 ellenében újra a katona
tanács elnökévé választotta. Pogány beszéde csakhamar napvilágot lá
tott a sajtóban és a következő minisztertanácsi ülésen Festetich köve
telte, hogy vonják felelősségre Pogányt és kérte az ellene hozott vádak
kivizsgálását.
A vizsgálatról készített rendkívül körülírt és diplomatikusan fogal
mazott jelentésből kiderül, hogy Festetich bizonyos lépései igencsak el
lenforradalmiak voltak. A vizsgálat eredménye: Festetich megbukott,
Pogány győzött. A bizottság kiküldése a katonatanács erejét és a kor
mány gyengeségét árulta el. Belement Pogány vádjai alapján egy vizs
gálatba miniszteri szinten, amikor az ország egyetlen hatalommal fel
ruházott szerve — nemzetgyűlés híján — maga a kormány volt.
Festetich bukásával a katonatanács a polgári kormányzati rendszer
második hadügyminiszterét „fogyasztotta el", és bevezetője volt a
Károlyi-kormány januári nagy válságának. E kormánykrízis egyben a
polgári köztársaság hatalmi válságát is jelentette. A forradalom balra
tolódásával kialakult belpolitikai erőviszonyoknak megfelelően a szo
ciáldemokrata párt magának követelte a hadügyi és a belügyi tárcát.
Emiatt a január 11-én lemondott Károlyi-kormány után, a polgári mi
niszterek ellenállása miatt, csak január 18-án alakult meg az új kabinet.
Kompromisszum született. A hadügyminisztérium vezetését szocialista,
a belügyét polgári miniszter kapta.
Miközben a magyar belpolitikában a hatalmi válság hullámai gyűrűz
tek, az európai forradalmi mozgalmakban — elsősorban a németországi
szocialista erők harcában — kedvezőtlen változások mentek végbe, a
győztes antant hatalmak magatartása is egyre negatívabbá vált a ma
gyar polgári köztársasággal szemben. Mindezek következtében a kispol
gári jellegű Berinkey-kormány katonai politikájában és a hadsereggel
kapcsolatos elképzeléseiben új vonások jelentkeztek.
Pacifizmustól a fegyveres ellenállás gondolatáig
Károlyi Mihály, a köztársaság ideiglenes elnöke 1919. újévi üzeneté
ben még hitet tett a pacifista elvek mellett. Bízott abban, hogy a pári
zsi tárgyalásokat át fogják hatni a wilsoni elvek. Remélte, hogy Wilson
70 Feltételezhető, hogy a január 12-i katonatanácsok nagygyűlésének határozata is közre
játszott Károlyi meghökkentő kezdeményezésében, amikor a kormányválság közepette fel
kínálta a hadügyi tárcát a kommunista párt vezetőjének, Kun Bélának. Akciója kudarccal
végződött, mert a válasz így hangzott el: „Amikor a köztársaság elnöke, Károlyi Mihály, ma
gát a hadügyminiszterséget ajánlotta fel közvetítői révén a kommunista pártnak, a kommu
nista felelet félre nem érthető élességgel utasította vissza az ajánlatot." (Kun Béla: Miért
győzött a Tanácsköztársaság Magyarországon? A Magyar Tanácsköztársaságról. Budapest,
Kossuth Kiadó, 1858)
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Európában is hódítani fog, s olyan békét teremt, amely egyetlen n é p 
ben sem hagyja meg a keserűség fullánkját. A forradalom óta végbe
m e n t külpolitikai kudarcok ellenére sem vesztette el reményét a fran
ciák forradalmi hagyományainak erejében, akik — bármi történjék is —
hűek lesznek a Liberté, Égalité, Fraternité jelszavához. Hangsúlyozta
a nemzeti összefogás szükségességét és úgy vélte, hogy Magyarország
csak úgy maradhat fenn, ha az internacionalizmus eszméjét összeegyez
tetik a nemzeti gondolattal. Az integritásról szólva véleménye október
hez képest annyit módosult, hogy az ország területi integritását gazda
sági értelemben képzelte el, amit agitatív erővel fogalmazott meg
Magyarország népeihez intézett szózatában.
A pacifizmusban való bizakodás mellett baljóslatú szavak is elhang
zottak az elnöki beszédben. „De ha mégis megtörténne, hogy a világ
nem érett meg a pacif izmusra, akkor azt mondom: Finis Hungáriáé!" 7 1
Károlyi végletesen fogalmazott. A remény és teljes katasztrófa ér
zése közt hullámzott, amikor a magyar demokrácia helyzetének vár
ható alakulását vázolta fel. Bár előreveti a polgári köztársaság rövid
életét, a pacifizmus szerepét az ország fennmaradásának lehetőségében
helytelenül ítéli meg. Tükrözi az adott történelmi pillanat demokrata
gondolkodójának álláspontját, aki — mint a kortársak közül annyian —
az elszakadt és megszállt területek nélkül nem tudta elképzelni az or
szág fennmaradását, életképességének megőrzését. Károlyi és a magyar
polgári politikusok egyszerűen nem akarták elhinni, hogy az antant
jóváhagyja az ország háromötöd részének elszakítását. Az 1919 január
februári események hamarosan meggyőzték a magyar kormányt arról,
hogy az ideiglenes jelleggel meghúzott demarkációs vonalak vajmi k e 
véssé fognak módosulni a párizsi tárgyalásokon — Magyarország javára.
A csehszlovák—délszláv korridor terve
A polgári demokratikus forradalom katonai vezetése komoly erő
feszítéseket tett a demarkációs vonalak megtartása érdekében. E tö
rekvések közepette érkeztek hírek és titkos jelentések arról a t e r v 
ről, amely izgalomba hozta a magyar hadügyi vezetést, s amely a tör
téneti irodalomban a csehszlovák—délszláv korridor néven szerepel.
A korridor t e r v e még a világháború alatt felmerült a cseh politiku
sok körében, de határozottabb elképzelést csak az októberi forradal
m a k a t követően alakítottak ki. Ennek lényege — mint ismeretes -—
abban volt, hogy Magyarország területén egy bizonyos (néhány km)
szélességű terület közvetlen összeköttetést biztosított volna Csehszlo
vákia és Jugoszlávia között. A kormányhoz olyan hírek érkeztek, hogy
ennek (megvalósítására a k é t ország részéről ^katonai lépések vannak
folyamatban.
Ezért a hadügyminisztérium szükségesnek látta néhány katonai lé
pés megtételét. A Duna-vonalát védő 37. hadosztály erőit nem tartotta
elegendőnek nagy ellenséges hadműveletek megakadályozására, ezért
71 Magyarország, 1919. január 2.
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elrendelte, hogy a hadosztály területén elhelyezett póttesteknél kikép
zett és külső szolgálatra alkalmas legénységből mielőbb további egy
ségeket alakítsanak, valamint a Győrben állomásozó 1/19. zj. tartalékon
kívül Parndorfon és Magyaróváron, továbbá a Duna-arcvonal jobb
szárnya mögött — Tatán vagy Esztergomban — legalább egy-egy to
vábbi zászlóalj álljon rendelkezésre.
Utasította a Zala, Vas és Veszprém megyék területén elhelyezett
póttestek parancsnokságát, hogy csak a zalaegerszegi határvédelmi
parancsnokság céljaira használható fel állományuk.
A budapesti katonai parancsnokság a 32. gyalogezred 1. zászlóalját
helyezte készenlétbe. Ezt az erőt központi tartaléknak tekintették,
ezért menetkészsége mielőbbi elérését szorgalmazták.72
A csehszlovák—délszláv korridor terve nem vált valóra. Hatása
kettős volt a demokratikus forradalom katonapolitikájára. Az akkori
feszült külpolitikai helyzetben a magyar állam teljes bekerítését, her
metikus elzárását jelentette volna, és érthető módon kihívta a katonai
vezetés elszántságát. Utóbbi fokozatosan eltávolodott pacifista elvei
től, s mind határozottabb ellenállást tanúsított a demarkációs vona
lakat megsértő és az újabb előnyomulást megkísérlő csehszlovák és
román erőkkel szemben. Erre enged következtetni a magyar hadügy
minisztérium által felterjesztett javaslat, amelyben kérte a Miniszter
tanácsot, hogy küldjön jegyzéket Vix-hez, és adja tudtára az antant
katonai missziója vezetőjének, hogy a magyar hadsereg szembeszáll
mindenfajta fegyveres akcióval, amely a demarkációs vonalak mó
dosítását célozza. Hasonló parancs ment a székely különítmény pa
rancsnokához is, minthogy az arcvonalon apróbb összetűzéseikre került
sor a magyar és a előnyomuló román egységek között. A különít
mény egyik százada a Zilahra benyomult román erőket gyors rajta
ütéssel visszavetette.
Ellenállásra ösztökélte a kormányt mind a közvélemény jobbratoló
dása, mind a belső gazdasági helyzet súlyos volta. A jobboldal a kor
mány külpolitikai kudarcát a pacifista elkötelezettségből vezette le,
abban látta annak okát, hogy az utódállamok viszonylag kis erőkkel
vették birtokukba az általuk követelt területet.
A kormány álláspontjának megváltoztatását követelte a leszerelt
tisztek tömege is. A háború elvesztésével többségük egzisztenciális vál
ságba jutott, és a pacifizmus, a hadsereggel kapcsolatos politika nem
kedvezett számukra. Egy részük aulikus, konzervatív szelleménél fogva
— amit motivált a forradalom után feléjük irányuló ellenszenv és ha
rag — elsőként fordult szembe nemcsak a pacifizmussal, hanem magá
val a forradalommal is. Ellenforradalmi törekvésüket egyelőre a haza
megvédésének köntésébe rejtették, de a MOVE januári nyílt zászló
bontása mutatta, hogy elég erősnek érezték magukat a nyílt színval
lásra is.
Amikor a kormány fellépett velük szemben, és szervezkedésüket
adminisztratív úton felszámolta, egyúttal aktív katonai lépésekkel
72 HL. Pol. dem. iratok. 1918. HÜM. Ein. 5. o. 3309. ikt. sz.
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szándékozott erőik befolyását csökkenteni. A határozottabb és az el
lenállást is magába foglaló katonai politikához azonban erős, harcolni
akaró és tudó haderőre volt szükség. Erre törekedett a Berinkey^kormányban hadügyi tárcát kapott szocialista Böhm Vilmos, amikor új
koncepcióval jelentkezett a kormány minisztertanácsi ülésén.
A Böhm-féle szakszervezeti zsoldoshadsereg szervezésének kísérlete
A Festetich—Pogány párharc eredménye pregnánsan mutatta be a
polgári forradalom hadügyi vezetésében kialakult erőviszonyokat. A
kormány hadügyminisztere alulmaradt a forradalmasodó hadsereg ön
kormányzati szervének vezetőjével szemben. Pogány győzelmében
természetesen nem az egyéni kvalitás dominált, hanem a fiatal had
sereg balratolódása, mely egyszerűen feltartóztathatatlan volt. A ka
tonai vezetés számára mind terhesebbé vált a katonatanács, az esküdt
székek önálló intézkedései, a meglazult fegyelmű hadsereg, ezért Böhm
hozzáfogott, hogy m á r a forradalom győzelmének első napjaiban szü
letett elgondolását és azóta dédelgetett tervét valóra váltva a szak
szervezeti zsoldoshadsereget megszervezze és a fiatalokból álló kato
naságot elbocsássa. Mint mondotta, az anarchia tengeréből kiragadott
példák (különösen Felmer Andor esete) 73 megerősítették benne azt a
meggyőződést, hogy a fiatalkorúakból álló hadsereget minél előbb
szét kell kergetni és új hadsereget kell szervezni, ha nem akarják
anarchiába fullasztani a forradalmat. 7 4
J a n u á r végén leszerelték a hadsereg kötelékéből a harmadik, azaz
az 1898-as születésű korosztályt is. Az elbocsátás ellenállást váltott ki.
A kommunista párt tagjai azzal vádolták meg Böhmöt, hogy lefegyverzi a proletariátust, elkergeti a forradalmár katonákat, és fehérgárda
szervezését készíti elő. A vád annyiban volt igaz, hogy Böhm had
seregszervezési tervével balra is, de jobbra is ütni akart. Ütőképes
hadsereget tervezett a kommunista befolyás visszaszorításával, a ka
tonatanács hatáskörének leszűkítésével. Másrészt az ellenforradalom
mal szemben szakszervezeti, zsoldos szervezetű, a szociáldemokrata
pártot követő katonai erőt akart állítani. Az elbocsátott katonák több
helyen ellenálltak, s Szegeden, Nyíregyházán, Makón, Kecskeméten,
Kaposvárott és Budapest néhány laktanyájában fegyveres erővel,
nemegyszer kisebb vérengzéssel sikerült csak leszerelésüket kierő
szakolni. A Friedrich-féle fiatalokból álló hadsereg harmadik évfo
lyamának elbocsátása után Böhm a tisztikart illetően is rendet kívánt
teremteni. Parancsba foglalta, hogy a különféle irodákban meghúzódó
tiszteket osszák be a csapatokhoz, a forradalom kitörése után ugyanis
73 Fellner Andor az aradi 33. gyalogezred főbizalmi férfia volt. Zászlóalját fölöttes parancs
noksága a soborsini arcvonalra vezényelte. Katonái megtagadták az engedelmességet, és csak
úgy voltak hajlandók útrakelni, ha teljesen új felszerelést kapnak. Fellner igyekezett őket
kötelességük teljesítésére rábírni, de nem hajlottak szavára. Mire kijelentette, hogy ő az egész
helyőrség nevében ünnepélyesen megígérte, hogy a fegyelmet fönn fogják tartani. Mint szo
cialista, adott szavához hű akar maradni, s ha a katonák továbbra is ellenkeznek, szemük
láttára fogja főbe lőni magát." E rendkívüli elhatározása sem használt, mire Fellner a zászló
alj katonái előtt elővette fegyverét és agyonlőtte magát. A zászlóalj elvonult.
74 Böhm Vilmos: I. m. 166. o.
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a kerületi parancsnokságok a tényleges tisztikarnak egy igen tekin
télyes részét magukhoz rendelték be szolgálattételre. A háború b e 
fejeztével és a hadsereg leszerelésével csökkent a kerületi parancs
nokságok ügyköre. Böhm úgy látta, semmi értelme sincs annak, hogy
a kerületi parancsnokságoknál a tényleges tisztek olyan nagy szám
ban tartózkodjanak.
Elrendelte tehát, hogy azok a tényleges tisztek, akikre az irodák
ban nincs szükség, azonnal vonuljanak be csapatszolgálatra. Elren
delte továbbá, hogy mindazokat az osztályokat, amelyek működése
szükségtelenné vált, oszlassák fel. A parancs végrehajtásáról február
16-ig kért jelentést. Február, március és április hónapokban a kerületi
parancsnokságok csak a hadügyminiszter hozzájárulásával fogadhat
tak tényleges tiszteket szolgálatra. Böhm rendelkezése fényt derít
arra a sajátos jelenségre, ami a forradalom után létrehozott hadsereg
ben végbement. A tisztek menekültek a laktanyákból, mert azokban
a katonatanács nyomására hozott demokratikus szellemű szabályzatok
új, radikális gondolkodású legénységet alakítottak ki. Böhm, bár
mennyire is károsnak nyilvánította a katonatanács szerepét, Barthához és Festetichhez hasonlóan kénytelen volt újabb és újabb demok
ratikus átalakítást tartalmazó rendeletek kiadására. Február 14-én a
Minisztertanács elé terjesztette javaslatát, amelyben lehetővé kívánta
tenni mindenki számára, hogy születéstől függetlenül, a rendfokoza
tokon keresztül menve, tiszt lehessen. A Minisztertanács döntése el
fogadta Böhm előterjesztését és február 18-án a katonatanács lapja,
A Nép Katonája, m á r ezt a döntést köszöntötte: „A magyar népköz
társaság hadserege megtette a legnagyobb lépést abban az irányban,
hogy a nép hadserege legyen." 7 5
A határozatot elemezve rámutatott a cikk, hogy a nép katonái
örömmel üdvözlik a szocialista hadügyminiszter lépését, amellyel a
katonatanács korábbi követelését magáévá tette. Abban, hogy köz
emberből is lehet tiszt, az egyéni tehetség, szorgalom és rátermettség
érvényesülésének szabad útját látják, amelyről a Habsburg-szoldateszka még a legnagyobb szorultság idején sem akart hallani. 76
Böhm ezután nagy energiával látott az új haderő megszervezéséhez.
Megfelelő szakembereket választott maga mellé! „Kinevezésemmel
egyidejűen — írta — Stromfeld Aurél ezredest, egy tetterős ragyogó
képességekkel bíró katonát, a hadapród iskola parancsnokát kértem
magam mellé, államtitkári hatáskörrel, munkatársul. Mindenekelőtt
75 A Nép Katonája, MSZMP Párttört. Int. Könyvtár — A lap, a katonatanács emlékezetes
február 7-i nagygyűlése napján jelent meg első ízben, mint a forradalmi hadsereg önálló saj
tóorgánuma. Pogány főszerkesztése alatt kezdett hozzá, hogy a forradalom hadseregének igazi
szószólójává váljon. A lap hasábjain megjelent cikkek elősegítették a katonatömegek politi
kai nevelését, képzettségének, műveltségének javítását. A cikkek kitértek a nemzetközi poli
tika eseményeire, az uralkodó osztályok háborús bűneire, a militarista törevések nemzet
ellenes törekvéseire. Az újságot örömmel köszöntötték a katonák képviselői, akik közül sárói-Szabó és Steinbrück századosok írásban fejezték ki a tényleges tisztek ama csoportjának
véleményét, akik az orosz forradalom élményének hatására kijegecesedett eltökéltséggel lép
tek fel azért, hogy a hadsereg proletárhadsereggé változzon. Várták, hogy egy lap álljon a
forradalmi hadsereg rendelkezésére, mert aggodalommal vették észre, hogy a
forradalom
piros tüze, amely az első napokban oly hatalmas lánggal kezdett égni, mindinkább veszített
tüzéből, és már közeledik a kialváshoz. összeszorult szívvel láttuk, mint lép föl egyre szemtelenebbül és nyíltabban a megszervezett ellenforradalom." (A Nép Katonája, 1919. február 7.)
70 A Nép Katonája, 1919. február 18.
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a hadsereg szervezésre vonatkozó alapelvekben teljesen megegyez
tünk." 7 7
Böhm jó érzékkel választotta ki a kiváló katonai szakembert. S t r o m 
feld a tényleges tisztikarnak ahhoz a rétegéhez tartozott, aki n a g y 
szerű szakmai képességei mellett megértette a tömegek szociális i g é 
nyeit, helyzetét is. Ügy vélte, hogy a szociáldemokrata párt képes
olyan hadsereget teremteni, mely megvédheti az országot, amelynek
sorsáért őszintén aggódott. Erre utalnák azok a szavai, amelyeket
államtitkári megbízatásáról Tombornak mondott: Nem szívesen vál
lalom, de vállalom, mert hazafias kötelességem a haza szekerét k i 
húzni a kátyúból; elvárom minderikitől, hogy ebben engem t á m o 
gasson. 78 A m u n k a gyorsan haladt. Február 18-án Böhm a Miniszter-'
tanács elé állhatott hadseregszervezési koncepciójával. Azért csak
ekkor — miként írja —, mert az akkori idők zavarosságát jellemzően
az ország legsürgősebb kérdésének, a véderőtörvénynek az elintézé
sére nyolc napig nem volt ideje a Minisztertanácsnak. 7 9
A véderőtörvény alapgondolata hangsúlyozta, hogy az akkori h e l y 
zetben csak zsoldoshadsereggel lehet a kérdést megoldani. A fiatal
korú hadsereg komoly munkára nem alkalmas és fegyelmezetlen, ezért
úgy véli Böhm, hogy az idősebb legénységet kell a hadseregbe vinni.
Minthogy a földosztás a mezőgazdákat lekötötte, elsősorban a városi
lakosságot és a munkásságot vette számításba. Az általános behívás
helyett a toborzást javasolta, mert célravezetőnek azt látta. A 24—42.
év közötti férfiakat hívta fel a hadseregbe való belépésre. Böhm t e r 
vezete hat hónapi szolgálatra kötelezte a belépőket. Ezzel egyidejűen
tervbe vette a n é p - és nemzetőrség létszámának nagymérvű csökken
tését. Kifejtette: ha normális idők lesznek, a zsoldoshadsereg
megszű
nik és át fognak térni a milíciára. (Kiemelés tőlem — Ö. K.)
Foglalkozott azzal a felmerülhető váddal, hogy mivel az új h a d 
sereg magva elsősorban a városi munkásság lesz, akiknek erkölcsi
megbízhatóságát a munkások szervezetei fogják igazolni, párthadsereg
lesz, de ú g y véli, hogy a hadsereg megszervezésének ez a z egyetlen
módja, s abba mindenkinek bele kell nyugodnia. A legnagyobb érdek
az, hogy legyen egyáltalán hadsereg, és az egységes szellemű legyen,
„mert ha ebben a zsoldoshadseregben különböző elemek f ágnak egy
mással torzsalkodni, akkor n e m érnek el semmi célt." 80
Tervezetének fogadtatására visszaemlékezve írja: „A törvényt a
jobb és baloldali ellenforradalom, persze, egyaránt ellenséges i n d u 
lattal fogadta. K u n Béláék fehérgárda, a reakció nyíltan párt-, titok
ban bolsevik^hadsereg szervezésével vádolt meg. A kétoldali heves
támadás megerősítette bennem azt a tudatot, hogy jó úton haladok." 8 1
Előterjesztését a Minisztertanácsban elsőként Károlyi helyeselte
azzal, hogy a köztársaságnak tényleg szüksége van egy egységes had
seregre, mert ,, . . . ha a jog és igazság alapján nem tudjuk,
fegyverrel
77 Böhm Vilmos: L m . 167—167. o.
78 HL. Stromfeld-gyűjtemény. Stromfeld-per iratai. Tombor Jena vallomása..
79 Böhm Vilmos: I. m. 167. o.
80 OL. F i l m t á r . M i n i s z t e r t a n á c s i j e g y z ő k ö n y v e k , 11.594. d o b .
81 Böhm Vilmos: I. m. 168. o.
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teezünkben készen akarunk állni arra, hogy létfeltételeinket
visszasze
rezzük."82
Ügy véli, hogy erre a felszabadító hadjáratra elsősorban
a munkásság fog vállalkozni, mert a Pest megyei, dunántúli paraszt
nem megy oly sietve Erdélyt vagy a Felvidéket visszaszerezni négy
éves háború után, ellenben az ipari munkás saját bőrén érzi, m i t
jelent az, hogy Délvidék, Erdély és a Felvidék elszakadása folytán
nincs munkája a vas-, fa- és szénhiány miatt. 8 3
Károlyi helyesen ismerte fel a hadsereg erkölcsi-politikai állapotát
befolyásoló társadalmi, gazdasági vívmányok fontosságát, a jogegyen
lőség, a demokratikus földreform, az igazságos vagyonelosztás moz
gósító erejét. Á m ugyanakkor Délvidék, Erdély és a Felvidék elsza
kadásával kapcsolatban mondott szavaival kétségbe vonta a forra
dalmi úton elszakadt nemzetek önrendelkezési jogát. Nem ismerte fel,
hogy a területi integritás hangoztatásával történelmileg túlhaladott
álláspontot képvisel.
Szavaiból ugyanakkor kivehető a pacifizmustól való eltávolodás, sőt
az azzal való szembefordulás szándéka is. Károlyi ekkor fogalmazta
meg először az antantnak szánt ama figyelmeztetést, hogy ha az „igaz
ság" és a „jog" kudarcot vall, ha a wilsoni elvek n e m jutnak ér
vényre, akkor fegyverrel kell Magyarországnak megvédenie magát a
fokozódó területmegszállásoktól. Ezt pedig csak akkor tudja a kor
mány valóra váltani, h a a teljes szociális és politikai átalakítással a
parasztságot is magával tudja ragadni. Ez a történelmi tény fogal
mazódott m e g Móricz Zsigmond riportjában, amelyet 1919 elején a
hajdúsági szegényparasztok között készített. A haza védelméről szólva
az egyik népvezér a következőképpen nyilatkozott: „Eddig községünk
3000 katonát adott a határunkban levő hitbizomány megvédésére . . .
Ha e közt a 3000 közt elosztják azt a hitbizományt, akkor aztán meg
egyezünk mind, mert akkor saját földünket kell megoltalmazni!" 8 4
A megszólaltatott agrárproletár a polgári demokratikus forradalom
katonapolitikai-hadseregszervezési kudarcának szívgyökerére tapin
tott. Az egészségtelen birtokmegoszlás, majd a földreform körüli huza
vona károsan hatott a szegényparaszti tömegek hazával kapcsolatos
magatartására, passzivitásra késztette őket.
A Böhm-féle szakszervezeti zsoldoshadsereg toborzásának ered
ménye ismert. Maga ismerte be memoárjában, hogy az ötheti toborzás
eredményeként a tervezett 70 ezer fő helyett 5 ezren gyűltek össze,
amit a véderőtörvény teljes kudarcának könyvelt el. Okát a magyar
munkásság fásultságában látta, mely szerinte n e m ismerte föl a for
radalom megvédésének fontosságát.
„Minden fáradozás hiábavalónak bizonyult. Az idősebb komoly,
öntudatos ipari munkásság megunta a négyéves háború katonai szen
vedéseit. Felszólítás, toborzás, agitáció n e m használt semmit, a m u n 
kás n e m volt kapható arra, hogy újra a katonai életnek szentelje
magát. Sajnos, ez egyúttal azt is bizonyította, a munkásság legna82 OL. F i l m t á r , M i n i s z t e r t a n á c s i j e g y z ő k ö n y v e k , 11.594. d o b .
83 Uo.
84 Mindenki újakra készül... II. köt.
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gyobb része nem értette meg, hogy eme elhatározásától függ a for
radalom további sorsa."85
Böhm sorait idézve megjelenik előttünk egy kép a Magyar Tanács
köztársaság történetéből. Ezer és ezer munkás, vállán fegyverrel sorar
kőzik a gyár udvarán, Budapesten és az ország nagyobb városainak
üzemeiben egyaránt. A májusi fordulat ez, amikor a magyar munr
kásság a Forradalmi Kormányzótanács hívó szavára fegyvert raga
dott, hogy visszavesse az intervenciós csapatokat. A Tanácsköztársa
ság honvédő háborúja alatt Böhm Vilmos személyesen tapasztalhatta,
hogy a munkásság igenis hajlandó fegyvert fogni olyan célért, ame
lyet magáénak érez és azonosulni tud vele.
Fegyveres ellenállással a területi integritásért
Még nem bontakozott ki a Böhm-féle zsoldoshadsereg szervezésé
nek a kudarca, amikor a magyar kormányhoz riasztó hírek érkeztek
a párizsi béketárgyalásokról. A kiszivárgó hírek újabb területek át
adásának követelését sejtették. A Berinkey-kormány eddig is tapasz
talhatta, hogy az ún. „ideiglenes" demarkációs vonalak aligha fognak
módosulni Magyarország javára, mint ahogy ezt az antant jegyzékek
ki is fejezték, hangsúlyozva az utódállamok teljes szuverenitását a de
markációs vonalakon belül.
A kormány február 15-én jegyzéket intézett Vixen keresztül a Ke
leti Hadsereg főparancsnokához, és a belgrádi katonai egyezmény
pontjaira hivatkozva a megszállt területek hermetikus bekebelezését,
a magyar közigazgatás felszámolását tette szóvá. A jegyzék hatásta
lan maradt. A magyar kormány lépese csupán válasz volt Franchet
d'Esperey táviratára, melyet a csehszlovák szuverenitás kiterjeszté
sével és elismerésével kapcsolatban küldött Károlyiéknak. A távirat
leszögezte: „Az általuk aláírt fegyverszünet kizárólag a Keleti Had
seregre vonatkozott és semmiképpen sem vágott elébe azoknak a
határozatoknak, amelyeket a szövetségesek más arcvonalak tekinte
tében hoztak. Következésképpen a csehszlovák államnak, amelyet a
szövetségesek elismertek, teljes szuverenitási joga van azokra a terü
letekre nézve, melyeket ismét visszafoglaltak (Kiemelés tőlem —
Ö. K.) a nekik kiszabott ideiglenes határok keretein belül."
A belgrádi katonai egyezménynek a győztes antant részéről történt
értelmezésével állt szemben a magyar kormány. A táviratban levő
ellentmondás szembeötlő. Teljes szuverenitás az ideiglenes határokon
belül. Joggal észrevételezte és tiltakozott az ellen az otrombaság el
len, annál is inkább mert Kramaŕ, a csehszlovák köztársaság elnöke
Károlyihoz intézett táviratában, 1918 decemberében maga is elismerte,
hogy a csehszlovák köztársaság végleges határainak megállapítása a
békekonferencia elé tartozik.
A kormány válasz jegyzéke hangsúlyozta, hogy a megszállás indo
kolására felhozott érvek hamisak.
85 Böhm Vilmos: I. m. 170. o.
3 Hadtörténelmi közlemények
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A polgári köztársaság kormányzatának tiltakozásában féligazságok
vannak, amelyek feltárása túllépne e tanulmány feladatkörén. Tény
ként állapítható meg, hogy az elszakadó területek teljes katonai meg
szállása, azokon a m a g y a r közigazgatás felszámolása, és a hermetikus
elzárás, növelte mind a kormányon belül, mind a közvéleményben
meglevő elégedetlenséget.
Károlyi fokozott megdöbbenéssel vette tudomásul, hogy azok az
elvek, amelyek a köztársaság k ü l - és katonapolitikáját is döntően
meghatározták, a pacifizmus és wilsoni ideák, miként válnak sem
mivé és velük a területi integritás nemcsak polititikai, de gazdasági
jellegű megóvása is kába reménnyé.
Kétségbeesett lépésre szánta el magát. 1919. március 2-án a Berinkey-kormány több tagjával együtt 8 6 — felesége kíséretében — Szat
márnémetire utazott, hogy a lakosság és az ott állomásozó kormányhű
ezredek előtt beszédet mondjon. Szatmárnémeti volt az a határmenti
város, amelyet leginkább fenyegetett a román előrenyomulás. Itt volt
a székely különítmény parancsnoki kara és több ezrede, valamint a
szatmári ezred.
A delegáció nagy száma és összetétele arra utalt, hogy Károlyi fon
tos, mind a bel- és mind a külpolitika terén jelentős beszéd elmon
dására készült. A hadügyminiszter jelenléte pedig előrevetítette a
katonapolitikai koncepció módosulását, azt, hogy a legütőképesebb
katonai alakulat előtt tartandó beszéd a forradalmi hadsereggel kap
csolatos magatartásában új fordulat bekövetkezése várható.
A beszéd az 1918-as polgári demokratikus forradalom katonapoli
tikája szempontjából valóban nagy jelentőségű volt. Károlyi ugyanis
határozottan állást foglalt amellett, hogy a kormány a területi integ
ritás elvének védelme érdekében kész fegyveres erőt is alkalmazni.
Károlyi tehát eljutott az őszintén hirdetett pacifista elvektől a
fegyveres ellenállás gondolatáig. A demokratikus októberi forradalom
katonapolitikai álláspontja a „nem akarok többé katonát látni" jel
szótól az elszánt harc szándékáig.
A köztársaság elnöke, akinek szatmári beszédében érződik leg
inkább a függetlenségi párt nacionalista öröksége, lényegében hadat
üzent a szomszédos burzsoá kormányoknak. Kétségbeesett hadüzenet
volt ez — tényleges erő, komoly hadsereg nélkül. Az illúziók a győztes
imperialista államnak igazságos megegyezéses békéje iránt még min
dig éltek a magyar kormányban. De a fegyveres ellenállás meghirde
tése e remények szétoszlását mutatja.
Párizsban ekkorra m á r az antanthatalmak megállapodtak a Szov
jet-Oroszország ellen indítandó második intervenció tervében, s annak
kivitelezésében nem a bolsevikgyanús magyar polgári demokratikus
hadseregre, hanem az utódállamok nacionalista szellemtől áthatott, és
86 A küldöttség tagjai a következők voltak: Nagy Vince belügyminiszter, Böhm Vilmos
hadügyminiszter, Pogány József kormánybiztos, a katonatanács elnöke, Stromfeld Aurél
hadügyi államtitkár, Kratochwill ezredes, Erdély katonai parancsnoka, Bartlett, a Daily Té
légraphe munkatársa, Gellért Oszkár, Herczeg Géza, Simonyi Henri miniszteri tanácsos és
Jeszenszky Imre gárdaparancsnok.
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a régen várt nemzeti lét megvalósulásától fellelkesült és jól felszerelt
hadseregeire támaszkodtak.
A március 20-án átnyújtott és ma már hírhedtté vált Vix-jegyzék
megadta az utolsó döfést a kellő viszontválaszra képtelen polgári kor
mánynak, amely nem tudott úrrá lenni a kibontakozó szocialista for
radalom erőin sem. Amitől Károlyi félt, bekövetkezett. Az új sem
leges övezet újabb magyar etnikumú országrészek elszakítását jelen
tette, anélkül, hogy legalább a plebiszcitum elvét garantálták volna.
Nyilvánvalóvá vált, hogy a szatmári beszédben meghirdetett fegy
veres felszabadító háborúra a rendelkezésre álló hadsereg gyenge és
alkalmatlan, hogy a polgári demokratikus haderő nem tud többfron
tos harcot egyidejűleg megvívni.
A magyar katonai vezetés szükségszerűen fordult kelet felé, hogy
az antant-orientáció helyett Szovjet-Oroszország katonai szövetségé
ben keressen támaszt és erőt a visszavágásra, és a fokozódó meg
szállás elkerülésére. Ehhez azonban át kellett alakítani a kormányzati
hatalmat, meg kellett egyezni a kommunista párttal, amely ekkor már
hatalmas tömegéket tudott maga mögött.
A Vix-jegyzéket követő izgatott és levert hangulatú megbeszélése
ken a hadügyi vezetés mondta ki elsőnek, hogy új szövetségest kell
keresni, a pacifizmust félre kell lökni, mert az antant sáriba tiporta
a wilsoni elveket és félrevezette a forradalom vezetőit.
Ilyen előzmények után merült fel — az antant orientáció helyett
— a szocialista Szovjet-Oroszországgal való katonai és politikai szö
vetség terve, melyet természetszerűleg csak az első magyar munkás
hatalom, a Tanácsköztársaság valósíthatott meg.
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ADALÉKOK A HORTHY-HADSEREG GÉPESÍTÉSÉNEK
TÖRTÉNETÉHEZ 1936—40*
Dombrády Lóránd
Az 1938-ban megindult hadseregfelszerelési program a mennyiség
mellett hivatva volt a minőségi fejlesztésre, a hadsereg technikai el
maradottságának fokozatos felszámolására is. Miközben Európa or
szágaiban — így a szomszédos államokban is — a hadseregek gépe
sítése nagy léptekkel haladt előre, döntő szerepet szánva a gépesített
magasabbegységeknek a harc megvívásában, a Horthy-hadsereg gya
korlatilag csak a szemlélődés álláspontjára helyezkedhetett. Bár a
tilalom ellenére is folyó hadseregfejlesztés során lépések történtek a
gépesített seregtestek alapjainak lerakására, ezek anyagiak híján azon
ban nem vezettek számottevő eredményre. így az 1932^ben felállított
gépkocsicsoport, majd 19374>en az „Előd III.'" hadrend keretében
létrehozott gépkocsizó zászlóalj öreg — nem terepjáró — tehergép
kocsijaival alkotta csupán a hadsereg gépesített erejét, amit még
akkor is jelentéktelennek kell tekintenünk, ha 10 kis harckocsiszá
zaddal és néhány gépvontatású üteggel egészítettek ki. A hadsereg
7 vegyes dandárja teljes egészében nélkülözte a szervezettszerű gép
kocsianyagot.
A „Huba I." hadrend épp ezért egyik fő feladatként határozta meg
a gépesítést, s ezen belül a gyors seregtestek ügyének a holtpontról
való kimozdítását. Az anyagi lehetőségeknek megfelelően szerény ke
retek 1 gyorshadtestbe szervezett 2 gépkocsi és 2 lovasdandár fel
állítását határozták el, ami jelentéktelen erőt képviselt, különösen,
ha figyelembe vesszük, hogy erejét messze meghaladó feladatot szán
tak neki; nem kevesebbet, mint az esetleges betörő ellenséges gyor
san mozgók elleni harcot, azzal a nem titkolt gondolattal, hogy azok
„fordított értelemben is felhasználhatók".1
A gépkocsizó dandárok felállításának megkezdését késedelem nél
kül, már 1938. május l-ben meghatározták, és ugyanakkor sürgették
a gyors seregtesteken kívüli alakulatoknak minimális gépkocsianyaggal
való ellátását is.
A gépesítési tervek megvalósítása azonban szinte áthidalhatatlan
* Részlet a szerző készülő disszertációjából.
1 Hadtörténelmi Levéltár, (továbbiakban HL.) HM. Ein. VI—I. 1938/9083. Hr.
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akadályokba ütközött. A szükséges gépkocsiknak ugyanis csak egy
részét kívánták HM költségvetésből fedezni, más részét a polgári ál
lományból szándékoztak szükség szerint bevonultatni. Ehhez a gép
kocsipark gyors növekedésére volt szükség, mivel a fennálló helyzet
katasztrofális volt. Nemcsak a hadsereg nem rendelkezett kellő számú
gépkocsival, de az országos állomány is csekély volt — elmaradt a fej
lettebb szomszédos államok mögött is. Az 1937. év végén Csehszlová
kiában 105 527, Ausztriában 47 512 gépjármű volt, 2 ezzel szemben a
csekély számú honvédségi tulajdonban levő gépkocsi mellett 1937ben mindössze 30 770 volt 3 az országban található gépjárművek száma.
Ez arra indította a hadsereg vezetését és a kormányt, hogy a hely
zetet mielőbb felmérve a gépjárműállomány növelését célzó intéz
kedéseket tegyen. A feladat kettős volt, egyrészt a hadsereg tulaj
donában levő gépkocsik és vontatók számát kellett az új hadrendnek
megfelelően növelni, másrészt elő kellett mozdítani a polgári gépko
csiállomány gyors gyarapítását olyan hadihasználható személy- és
főként tehergépkocsikkal, amelyek mozgósítás esetén alkalmasak a
hadrendi szükségletek mielőbbi kielégítésére.
A továbbiakat illetően először tekintsük át a polgári gépkocsiállo
mány növelését célzó intézkedéseket, azok eredményeit, illetve k u 
darcait.
Az Iparügyi Minisztérium 1938. december 18-án nyújtotta be az
ország motorizálásáról készített tervezetét, A helyzet hosszas t a n u l 
mányozása után nehezen megszülető tervezet az 1938 őszi mozgósítás
tapasztalataiból, Valamint az ország meglevő gépkocsiállományából
indult ki. A mozgósítás során, amely a hadrend szerint 50%-os volt,
az 1700 honvédségi tulajdonban levő különböző gépjármű kiegészí
tésére 3000 gépkocsit vettek igénybe. A teljes mozgósítás esetén még
további 3000 gépkocsit kellett volna bevonultatnia, holott már a 3000
is komoly zavarokat okozott a gazdasági életben.
A hadrendfejlesztés a mozgósítási kellálladékot több mint 17 000
gépjárműben határozta meg. Ennek elérése 1940 végéig, a h a d r e n d 
fejlesztés első ütemének („Huba I.") befejezéséig —<- mint a tervezet
ben olvasható — komoly probléma, „mert a honvédség tulajdonában
ekkor csak alig 5274 gépjármű lesz. A hiányzó 12 000 darab gépjár
művet a mozgósítás pillanatában a polgári életből kell elvenni. Ezen
felül a háborús veszteségek pótlására havonta 1250 darab " gép j á r m ű 
vet kell biztosítani (50 darab páncélgépjármű, 80 személygépkocsi, 600
tehergépkocsi, 160 darab vontató, 130 darab motorkerékpár, 230 k ü 
lönleges katonai jármű). Hazánk jelenlegi ipari felkészültsége — h á 
rom hónap átállási idő után — a fenti havi 1250 darabos utánpótlás
egytizedét tudja teljesíteni. Ezért hathónapos háborút 1 véve alapul,
23 Magyar Statisztikai Zsebkönyv. Budapest, 1938.
Uo. — Ezen belül 16 451 volt a személygépkocsik és csak' 3486 á hadihasználhatóság szem
pontjából fontosabb tehergépkocsik száma, az 1358 egyéb gépjármű mellett 9475 db^ot tett
ki a motorkerékpárok száma.
--• . ..
4 Ezek a lehetőségeket messze meghaladó számítások egy rövid, elsősorban Románia el
leni hadjáratot vettek alapul, amelyet a vezérkar véleménye szerint rövid idő alatt sikere
sen meg lehet vívni. A magyar külpolitika és katonai vezetés fő célkitűzése ekkor (1939) a
Romániával saját erőből történő leszámolás.
— 37 —

a polgári életből a honvédség összesen 19 031 darab gépjárművet k í 
vánna lefoglalni." 5 Viszont 1938 szeptemberében csak 19 547 szgk,
3759 tgk, 1511 egyéb gépkocsi és 11 611 motorkerékpár volt az or
szágban. Ezeket az adatokat összehasonlítva a kívánalmakkal, a ter
vezet készítői arra a megállapításra jutottak, hogy „személygépkocsi
ból a hadsereg 4731 darabos szükségletét a gépkocsiparkból fedezni
lehet, motorkerékpár terén kb. 11 600 motorkerékpár áll rendelkezésre
a 2838 darabos katonai szükséglet fedezésére. Itt m á r tekintetbe kell
venni, hogy a 11 600 motorkerékpár oly rossz karban és elhasznált
állapotban van, hogy tapasztalatok szerint a közel 3000 darabos szük
séglet fedezése is probléma lesz.
A tehergépkocsiknál és vontatóknál viszont a helyzet katasztrofális.
A hadsereg kb. 11 000 darabos (feltételezve, hogy az utánpótlás szem
pontjából a különleges gépjárműveket és vontatók egy részét is szük
ség szerint tehergépkocsikkal kell pótolni) szükségletével szemben
alig 3700 tehergépkocsi van polgári tulajdonban, s annak a fele a
mostani igénybevétel tapasztalatai szerint katonai célokra alkalmatlan.
Azonfelül a hadiiparnak legalább 500 darab a tehergépkocsi-szük
séglete (nem számítva egyéb nélkülözhetetlen polgári üzemi gépjármű
szükségletet), s számot kell vetni azzal is, hogy a katonai szállítások
és a légitámadások a vasúti szállítást lehetetlenné teszik, és a pol
gári élet sem maradhat tehergépkocsi nélkül. A katonai célra alkal
mas vontatók száma néhány százra tehető. Ezeket tekintetbe véve
max. 1000 tehergépkocsit foglalhat le a katonaság. Hiány marad
10 000 darab tehergépkocsi. Itt kell tehát 2—3 éven belül a hiányzó
mennyiséget a hadsereg rendelkezésére bocsátani, valamilyen rendel
kezésre álló módon." 6
Az állomány e nagymérvű gyarapítását a Honvédelmi Minisztérium
illetékesei mindenképpen a polgári erőforrások maximális felhaszná
lásával kívánták elérni, mivel tisztában voltak azzal, hogy a hadfel
szerelési programban rendelkezésre álló összegek ilyen arányú gépe
sítéshez nem elégségesek.
Épp ezért a tervezet felsorolja azokat a módokat, amelyek — véle
ményük szerint — lehetővé tehetik a polgári gépkocsipark gyors sza
porítását, s hozzásegítenek a kérdés ,,gyors és nagyvonalú" rende
zéséhez: „Az ország motorizálását gátló rendelkezések hatálytalanítá
sával és megfelelő támogatás útján lehetővé kell tenni, hogy a polgári
élet felvevő képessége a jelenlegi 4000 tehergépkocsi ötszörösére emel
kedjék." Azonban „ . . . a gazdasági életünk tőkeszegénysége, vasútháló
zatunk sűrűsége, rossz útviszonyaink folytán nem elég a polgári gép
kocsigyártást gátló rendeleteket, adókat, vámokat eltörölni. Ezenfelül
szükséges még egy olyan nagyarányú rendelésnek a gyártásra való
bocsátása, illetve a piacra dobása is, mely többezres szériák felfek
tetésének a lehetőségét- adja meg és ezáltal oly olcsóvá teszi a cikket,
hogy az a szegényebb rétegek (nem tudni, kiket ért a tehergépkocsit
vásárló szegényebb rétegek alatt — D. L.) által is megvásárolható
5 HL. HM. Ein. Vkf. 1. — 1938/3764.
6 Uo.
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lesz. Miután ily konstrukcióra csak az állam képes, az akciót az ál
lamnak kellene lebonyolítani. Egy ilyen akcióval 3000—4000-rel le
hetne már első év leforgása alatt is növelni tehergépkocsi állomá
nyunkat." 7
Az „akció" meglehetősen zavaros. Nem tudni, miféle nagyarányú
megrendelések állami lebonyolítására gondoltak a tervezet szerzői;
ennek kifejtésével adósak maradtak. Azt mindenesetre megállapít
hatjuk, hogy a tehergépkocsi-állomány egy év alatti 4000 db-os n ö 
veléséneik terve nélkülözött minden realitást. Az 1938. évi 3795 db-os
tehergépkocsi-állomány több éves beszerzés eredménye volt, s ez a
mennyiség a magyar gazdasági élet igényeit nagy egészében kielé
gítette. A kialakuló gazdasági konjunktúra — éppen m e r t a haditer
melésen alapult — korán sem jelentett olyan prosperitást, ami a
gazdaságot arra indította volna, hogy a tehergépkocsi-parkot, még ol
csóbb árak esetén is, rohamosan — m á r 1939-ben is, majd azt köve
tően évenkét átlag 4000 db-bal — növelje. Ennyi tehergépkocsira nem
volt szükség, és a válságból ideig-óráig kilábaló, tőkeszegény gazda
sági élet még a beszerzést megkönnyítő intézkedések mellett sem volt
képes és hajlandó 1—2 éven belül 50 millió pengő körüli összeget
számára felesleges gépkocsikba fektetni, csak azért, hogy azokat moz
gósítás esetén a honvédség rendelkezésére bocsáthassa.
A „nagyarányú polgári rendeléseknek hazai gyártás útján tör
ténő kielégítése is akadályokba ütközött. A tervezet megállapította,
hogy „a hazai gépkocsigyártó ipar kapacitása a jelenlegi és még ki
adandó megrendelésekkel oly módon foglalkoztatva van, hogy 1939. év
ben max. 250 db tehergépkocsit, 1940. max. 400 db, 1941-ben max.
1000 db-ot tud gyártani polgári célokra. Háború esetén csupán ha
vonta a páncéljárművek, különleges katonai járművek pótlása az ipari
kapacitás legalább háromszorosát követeli meg." 8 Meglepő, hogy az
Iparügyi Minisztérium 1938-ban mennyire nem volt tisztáiban a már
kiadott rendelések mértékével és a gyárak kapacitásával. E számok
ugyanis közel sem fedték a valóságot, mert csak a honvédség r é 
szére történő gyártás részleges leállítása esetén lettek volna képe
sek a gépkocsigyártó üzemek ilyen mértékű polgári szállításokra. A
„Botonď'-program, valamint egyéb honvédségi szállítások 1939—40-re
ugyanis m á r teljes egészében lekötötték a gyárak kapacitását, s ezt
is csak nagy nehézségek árán tudták teljesíteni. Csak a termelési ka
pacitás nagyarányú növelése, esetleg új gyár létrehozása tette volna
lehetővé ugyanakkor a polgári célra való gyártást.
Amennyiben a polgári vonal csak részben tudna eleget tenni a
kívánalmaknak, úgy „a honvédség külföldről szerezze be a hadrendi
szükséglet még hiányzó gépkocsijait" — javasolta végül a tervezet.
Ami a külföldi beszerzéseket illeti, ekkor — 1938-ban — a német
és olasz mellett még a tengerentúli lehetőségek is nyitva álltak, ahon
nan rövid idő alatt be lőhetett volna hozni katonai és polgári célra
egyaránt a szükséges mennyiséget. Nehézséget jelenthetett, hogy n e 7 UO.
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mes valutában kellett fizetni. A tervezet nem számolt az esetlegesen
bekövetkező eseményekkel, a világpiaci árak, a beszerzés és szállítás
lehetőségeinek változásaival.
„A gátló intézkedések megszüntetése és a gyártási kapacitás növe
lése után megfelelő árpolitikai intézkedések, az alkatrész kereske
delem megrendszabályozása, olcsó javítási lehetőségek megteremtése
válnak szükségessé. Be kell vezetni a kötelező árellenőrzést a gépko
csigyárakban, javítóműhelyekben és az import alkatrész kereskede
lemben a polgári gépkocsik tekintetében", 9 s létre kell hozni egy,
az ország motorizálásával foglalkozó csúcsszervet — fejeződik be
az Iparügyi Minisztérium tervezete.
Az olcsó javítási lehetőségek és a többi járulékos beruházás, mint
benzinkutak, utak stb. létrehozásáról és fejlesztéséről is szó van ugyan
a tervezetben, de az ehhez szükséges órási összegek előteremtésének
módjáról nincs.
Az iparügyi miniszter tervezetének figyelembevételével készítette
el 1939 januárjában a HM előterjesztését a Legfelsőbb Honvédelmi
Tanács (LHT) elé. Ez is a mozgósítási tapasztalatokból indult ki, ami
bár az országos készletet csak 20%-os mértékben vette igénybe, a
hadihasználható készlet mégis teljesen kimerült; a gazdasági élet
gépjármű forgalma bénulóban volt. Mivel a polgári állományból se
lejtes anyagot is igénybe kellett venni, ezek javítása komoly költség
vetési nehézségek elé állította a katonai vezetést. Ezért kérték a
Honvédelmi Tanácsot, hogy „az országos gépjárműállomány megfelelő
szaporítására, a honi gépjármű gyártásnak új alapokra fektetésére és
ezek eredményeként az egységes gépjárómű típusok biztosítására h a 
tályos rendszabályokkal haladéktalanul intézkedjék. „Arra van ugyan
is szükség — írták —, hogy az érdekelt tárcák érintett szakosztá
lyait egybehangoló egykézirányítás és a magyar királyi kereskede
lem- és közlekedésügyi miniszter úr hatáskör intézkedése mellett
a honvédelem szükségletét (kereken 10 000 db igen jó állapotban levő
gépjármű) mozgósítás esetén megbízható módon biztosítani lehes
sen." 10 Az általuk lefektetett igények még meg is haladták az ipar
ügyi miniszter előterjesztésében foglaltakat. Szükségesnek tartották,
hogy a polgári gépjármű-állomány „egy éven belül, vagyis 1939.
év végéig, legalább 5600 másfél-három tonnás tehergépkocsival, 1000
sebesültszállítás céljára alkalmas gépkocsival, 300 kerekes vontató
val és 3000 motorkerékpárral; a 'következő esztendőben 1940. év v é 
géig ugyanilyen mennyiségben, mint az 1939. évben és végül 1941ben és az azt követő években az 1939 és 1940 években egyenként
szükséges szaporításnak legalább 10%-ával, évente 500 tehergépko
csival, 50 betegszállító gépkocsival, 30 kerekes vontatóval és 300 m o 
torkerékpárral szaporíttassék." 11
9 Uo.
10 HL. HM. Ein. Vkf. 1. — 1938/3126.
il Uo.
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A megoldást, a gátló okok elhárítása mellett, elsősorban az elégte
len hazai gyártás fokozásában látta, mégpedig oly módon, hogy a
„Ford Műveket azonnal be kell telepíteni az országba, mégpedig a
Duna jobb partján Albertfalva, Budafok, Nagytétény (vasút, közút és
víziút) területére; a kölni gyár mintájára, a tehergépkocsik 50%-os
honi gyártására." 1 2 E terv kétségtelen előnye szerintük, hogy „az
egységes típust megteremtik, valamint az eddigi honi — csak kezdet
legesnek mondható és elégtelen teljesítőképességű — gépjármű gyár
tást nem veszélyezteti, sőt az egységes ipari egyesülésbe vonva ha
talmasan korszerűvé, vagyis olcsón sokat termelővé fejlesztik." 13 Arról
nem szólt a tervezet, hogy a korlátozott felvevő képességű hazai piac
mellett vajon milyen piaci lehetőségek és előnyök bírhatják rá a
Ford Műveket, hogy az egyre súlyosbodó nemzetközi helyzetben na
gyon gyorsan, lehetőleg egy év alatt autógyárat hozzon létre hazánk
ban. Az talán mégsem, hogy 10 ezer gépkocsi legyártásával hozzá
járuljon a honvédség problémájának megoldásához. Legfeljebb az;
olcsó hazai munkaerő felajánlásával tudtak a külföldi tőkére hatni.
E „nagyvonalú" terv megvalósításában azonban nem igen bízott a
katonai vezetés sem. Ezért végső megoldásként az ajánlották, hogy
amennyiben a polgári gépjárművek szaporítása a fenti módon nem
sikerülne, úgy „a honvédelmi tárcán belül kellene egyelőre kereken
3000 darab tehergépkocsit, 500 darab sebesültszállító gépkocsit, 300
darab kerekes vontatót és 3000 darab motorkerékpárt azonnal besze
rezni egý új honvédelmi pótköltségvetés terhére." 1 4 Ezt a megoldást
a HM 3. b. osztálya már a tervezet előkészítése előtt is felvetette.
A felterjesztés utolsó fejezetében, bár csak feltételesen, de kény
telenek kimondani az igazságot is, hogy, „amennyiben az azokban fog
laltak (a felterjesztésben — D. L.) bármely okból a megjelölt időn
belül teljes mérvben nem lennének végrehajthatók, nem marad más
hátra, mint honvédségünk hadrendjét gépjárómű vonatkozásban a
mainak megfelelő százalékára csökkenteni. Ez annyit jelent, hogy
ebben az esetben egy félig-meddig korszerű, ütőképes haderőről még
csak beszélni sem lehet." 1 5
A tervezetek készítői érthetetlen módon számításon kívül hagytak
egy, a terveik megvalósítását mindenképpen hátráltató tényezőt: az
időt. Elképzelésük szerint már 1939-ben döntő változásokat vártak
Ezzel szemben, amikor az illetékes polgári szervekkel a tárgyalások
1938 folyamán megindultak, azonnal nyilvánvalóvá vált, hogy az
eredeti elképzelésektől messze elmaradó részmegoldások is csak több
hónapos tárgyalások eredményeképpen valósulhatnak meg. Már az
első tárcaközi értekezleten — amely 1939. január 26-án a Kereskede
lem- és Közlekedésügyi Minisztériumban a Külkereskedelmi Hivatal,
MÁV, Posta, valamint a Honvédelmi és Iparügyi Minisztérium k é p 12 UO.
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viselőinek részvételével ült össze, hogy a tervezeteknek megfelelően
megvizsgálja a honi gépkocsigyártás, valamint az országos készlet gya
rapításának lehetőségeit — részt vevő katonákat hideg zuhanyként
-érte, mikor a jelenlevők kifejtették álláspontjukat, amiből „ismét" ki
bontakozott mindaz a változatlanul fennálló nehézség, akadály, ami a
kérdés „nagyvonalú megoldását" a polgári hatóságok részéről „évek
óta akadályozta".
Az értekezleten elsősorban a MÁV és Posta jelenlevő képviselőit
igyekeztek meggyőzni, hogy gépkocsiparkjukat növeljék. A MÁV-tól
azt várták, hogy 1000 tehergépkocsit állítson be, s ezzel újabb terü
leteket kapcsoljon a teheráru forgalomba. Meglepő kívánság volt ez
— valószínűleg az állomány gyarapítását szolgáló egyik állami akció
nak szánták —, ha meggondoljuk, hogy a gépkocsi-fuvarozást, és így
a tehergépkocsi gyarapodást gátló okok között első helyen épp a
MÁV-ot védő hűségnyilatkozatot kívánták megszüntetni. A MÁV
azonban csak 400 tehergépkocsi beállítására hajlott, a többi elől m e 
reven elzárkózott, mivel az a vasút évi különben is deficites forgal
mában legalább 25 millió pengős kiesést jelentene. 1 6 Eredménytelenül
igyekeztek meggyőzni a MÁV illetékeseit, azok nem voltak hajlan
dók a kívánt beruházásra, hanem a véleményük szerinti sokkal elő
n y ösebb, s legjobb megoldásként a közvetlenül honvédségi beszerzést
javasolták. Csak a 25 millió pengős összegből (nyereség kiesés) a
honvédség teljes szükségletét biztosítani tudná.
Nem jutottak többre a Postával sem, amely a gazdaságosságra való
hivatkozással mindössze 40 tehergépkocsi beállítását vállalta.
Az értekezlet a Ford betelepülését a magyar ipar szempontjából
nem kívánatosnak minősítette. A jelenlevő katonák azonban nem
nyugodtak bele a terv elvetésébe, s igyekeztek a „civiliket" jobb b e 
látásra bírni. így aztán az „elhangzott honvédelmi érdekek nyomóssága azt eredményezte, hogy az Iparügyi Minisztérium kiküldöttjei
szerint: a Ford tegyen konkrét javaslatot és az Iparügyi Minisztérium
megszabja a honi követelményeket. Ezeknek az egybevetése esetleg
azt eredményezhetné, hogy a Ford betelepülhetne, különösen akkor,
ha a települést közvetlenül Ford Amerika létesítené". 1 7
Egyetértettek a jelenlevők a külföldi gépkocsi-behozatalt akadá
lyozó, a Kereskedelem- és Közlekedésügyi Minisztérium hatáskörébe
tartozó okok felülvizsgálatának és ennek nyomán a megfelelő intéz
kedések mielőbbi megtételének szükségességében, valamint abban,
hogy a sebesültszállító gépkocsik és vontatók beszerzése csakis hon
védségi hatáskörben képzelhető el.
A Honvédelmi Minisztérium 3. b. osztálya a történteket értékelve
rosszallását fejezte ki, a szokott módon szűklátókörüséggel vádolt
minden olyan szervet vagy személyt, aki megfontolás tárgyává tette,
vagy éppenséggel bírálni merte a katonai vezetésnek az adott lehető
ségeikkel nem számoló, mindent a katonai érdekeknek alárendelő t ö 16 A MÁV bevétele 1938-ban 259 863 000 P , k i a d á s a 285 160 000 P volt.
17 HL. HM. Ein. 3. b- — 1939/6209.
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rekvéseit. Megállapította, hogy a gépkocsihelyzet megoldására való
törekvés a polgári minisztériumok gáncsoskodása következtében — a
HM évről évre megújuló törekvései ellenére — ez alkalommal is csak
addig jutott, hogy továbbra is „közgazdaság politikai szempontokból
kifolyólag csalk máig terjedő rövidnézésből bírálódik el e nagyhord
erejű kérdés, aminek következtében lemarad vagy legjobb esetben
idomul, ahelyett, hogy hozzá idomulnának az egyéb kérdések." 1 8 Épp
ezért a kérdést a „polgári rövidnézésből kimozdítandó" az osztály
„osztatlan szakirányú felelősségére hivatkozással, de egyben végső
erőfeszítéssel" 19 kívánt rámutatni arra, hogy a honvédségnek e leg
égetőbb kérdése „polgári miniszteriális hatáskörben nem oldható meg
és ilyen megoldás az irányadó tényezők átállítása nélkül a jövőben
sem remélhető". 2 0 A kérdés nagyvonalú rendezése semmiféle halasz
tást nem tűr, hiszen „a február í^től (1939 — D. L.) érvényes mozgó
sítási előkészületek gépjárművek vonatkozásában teljesen valószerűt
lenek . . . az ebből eredhető és szakszempontból m á r előre meglátható
katasztrofális következmények a lelkiismeretlenség vádjával sújtaná
nak, amelynek súlya alatt minden kormányzat összeroppanna". 2 1 A
felelősségnek a „polgári vonalra" történő drámai hangú áthárítása
után megállapították, hogy a kialakult helyzet következtében a hadi
hadrend gépjármű vonatkozásainak csökkentése elkerülhetetlennek
látszik. Ezért javasolták, hogy a kérdés nagyvonalú rendezését kor
mányzati kérdésnek tekintve a Legfelsőbb Honvédelmi Tanács r e n 
dezze. A tanácstól várták, hogy az „irányadó tényezők átállításával"
a polgári gépkocsiállomány tervszerű fejlesztését a polgári miniszté
riumok hatáskörében feltétel nélkül elrendeli, s ennek hatása leg
később 19404>en érezhető lesz. De addig is, míg ezeknek az intézke
déseknek foganatja lesz, a legkevesebb Ír,* kellálladékot azonnali pót
költségvetés t e r h é r e kívánták beszerezni.
Az LHT foglalkozott is a kérdéssel, de nem sietve el a dolgot, csak
1939. május 31-i ülésén jelölt ki egy tárcaközi bizottságot a helyzet
vizsgálatára azzal, hogy saját tapasztalatai, valamint az iparügyi és
honvédelmi miniszter felterjesztésének figyelembevételével tegyen
javaslatot a kérdés megoldására. 22
Győrffy-Bengyel Sándor, III. csoportfőnök 1939. március 3-i érte
kezletén a jelenlevők kénytelenek voltak szembenézni a való helyzet
tel. A hadtestektől beérkezett jelentések, valamint a 3. b. osztály
számvetése alapján ugyanis megállapították, hogy míg a honvédségi
típus gépjármű-megrendelések szállítása m á r folyamatban van, addig
teljesen kilátástalan a helyzet az országos készletből fr. esetén igénybe
veendő tehergépkocsikat illetően. A polgári használatban levő teher
gépkocsik gyarapodása olyan lassú, hogy a honvédség jelenlegi csök
k e n t e t t hadrendje mellett is a fr. napján 6000 gépjármű fog hiányozni.
18
19
-20
21
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* Ír. = felriasztás, a mozgósítás rejtett elnevezése.
22 HL. HM. Ein. Vkf. 1. — 1939/9577.
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A gépkocsiállomány növekedése az előző évhez viszonyítva 1938ban némileg meggyorsult ugyan, de közel sem a várt mértékben. A
személygépkocsik száma 14,9, a tehergépkocsiké 9,1, az egyéb kocsiké
11,1%-kal, a motorkerékpároké pedig 19,1%-^kal gyarapodott. A 379
forgalomba helyezett új tehergépkocsi csak 3803 db-ra növelte az ál
lományt, amelynek jelentős része állandóan javítás alatt, üzemen
kívül állt. 23 Az 1938-as év végén, épp az őszi honvédségi igénybe
vétel következtében 9970 ilyen gépkocsi volt az országban. Növelte
a nehézségeket, hogy a személygépkocsik között 164, a tehergépkocsik
között 130 gyártmány volt képviselve, 24 ami az alkatrész-utánpótlást,
a javítások megszervezését m á r békekörülmények között is nagyon
nehezítette, háború esetén pedig szinte lehetetlenné tette. A személy
gépkocsik között a német, olasz, amerikai, míg a tehergépkocsik közt
az amerikai és magyar gyártmányú kocsik szerepeltek a legnagyobb
számban. 25 Természetesen a személygépkocsik közt a 'kis kocsik vezet
tek, s a tehergépkocsi-állomány zömét is a 1,5 t-sok között találjuk.
Az egyéb gépkocsik számának csekély növekedése (139 új kocsi)
előrelátható volt, mert a fejletlen autóbuszközlekedést a meglevő,
főleg magyar gyártmányú állomány (MÁVAG, Rába, MAG) kielégí
tette. Ezek közül 1031 készült magyar gyárakban. 2 6
A fejlődés ütemét figyelembe véve kimutatták, hogy 1939 végén
továbbra is 80%-os hiánnyal fognak küzdeni, és ez 1940-ben sem fog
változni, mivel a hadrend fejlődése, valamint az alakuló VIII. had
test polgári gépkocsiszükséglete az előrelátható gyarapodást felszívja.
Még 1941 végéig is csak 70%-osra csökkenthető a tehergépkocsi-hiány,
amennyiben közben további hadrendfejlesztés nem történik. 27
Az értekezleten Győrffy-Bengyel altábornagy is kifejtette a maga
elképzeléseit 6000 különböző gépkocsi sürgős beszerzéséről. Tervét az
Ausztriával szemben fennálló több mint 100 millió pengő liquidációs
követelésünkre építette. Az Anschluss előtt m á r sikerrel bíztató tár
gyalások folytak. Kilátásban volt 40—50 millió pengő átadása. GyőrffyBengyel most a „jogutódtól", Németországtól kívánta behajtani a kö
veteléseket, méghozzá anyagban. Ezen anyagi források birtokában
kívánt egy olyan külföldi gépkocsi konszernhez fordulni, 'amelyik
szerinte export áron hajlandó volna gépkocsikat szállítani Magyar
országnak, és hogy a magyar ipar el ne sorvadjon, még arra is h a j 
landó lenne, hogy minden két gépkocsi után egy darabot Magyaror
szágon gyárt le.
Az elképzelés alapjaiban hibás feltételezéseken alapult. Németor
szágnak kisebb gondja is nagyobb volt annál, minthogy siessen a
bekebelezett Ausztriával szembeni magyar követeléseket kielégíteni.
De ha Győrffy-Bengyel még bízott is ebben, józan megfontolással
2'( Statisztikai Szemle, 1939. 2. 122. t .
24 Uo. 124. o.
25 u o . 125. o. — S z e m é l y g é p k o c s i k : Fiat 3455; Opel 2434; MAG 1275; S t e y r 1202; F o r d 1200;
DKW 1055; A d l e r 1043; T e h e r g é p k o c s i k : F o r d 642; R á b a 524: C h e v r o l e t 541; MAVAG 414.
26 Uo. 127. O.
27 HL. HM. Ein. Vkf. 1. — 1939/3341.
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azt még ő sem hihette, hogy az egyre inkább elszigetelődő anyaghiánnyokkal küzdő Németország nyersanyaggal fizet nekünk.
Az értekezletről készült feljegyzésből az sem derül ki, hogy melyik
konszernnel kívánt tárgyalni a vázolt feltételek mellett. Feltételez
hetően a Ford Művekkel. Lehetséges, hogy voltak kezdeményezések
a tárgyalásokra, azonban ezek meg is maradtak ebben a stádiumban.
A német hadigépezet megindulásának árnyékában az esetleges meg
állapodást már különben sem igen lehetett volna realizálni.
Ami az ajánlat érdemi részét illeti — ha utána számolunk —, ez
képtelenség. A konszern minden két export áron szállított tehergép
kocsi után egyet nálunk gyártott volna le. Feltételezve az első évben
3000, a piacot maximálisan kielégítő export áron behozott tehergép
kocsit, az itthon gyártott 1500-at már nem lett volna könnyű eladni.
Nem is beszélve a következő évek termeléséről. Ezért viszont nem
igen alapított volna a Ford Művek gyárat Magyarországon.
Az értekezletről készült vezérkari feljegyzésből kitűnik az is, hogy
az Anyagi Csoportfőnökségen már nem bíztak a polgári hatóságok által
készített különböző felterjesztések, tervek sikerében. Gúnyosan je
gyezték meg, hogy „a polgári hatóságok a motorizálás érdekében 10
év alatt egy bizottság felállításán kívül semmit sem tetteik, s a bi
zottság működésének egyetlen eredménye, hogy az ország gépjármű
állománya azóta csak csökkent, így a honvédségnek magának kell ezt
a kérdést megoldania."28
Az LHT által kijelölt tárcaközi bizottság közel féléves vizsgálódás
után, 1939. július 21-én tette meg jelentését. Megállapították, hogy a
meglevő tehergépkocsi-park kicsi, elavult, többségében nem hadihasználható. Épp ezért szükségesnek tartották „legkésőbb 1940. április l-ig
1500 darab (nem 8—9000!) új tehergépkocsinak a polgári forgalomba
való beállítását. (A HM eredetileg 5000 darab tehergépkocsi egy éven
belüli beszerzését kívánta.) Az esetben, ha legalább 3 tonnás teher
bírású egységek hozatnának be, a sürgős szükség 1500 gépkocsival
biztosítható."29 A bizottság tehát végleg leszámolt az eddigi minden
alapot nélkülöző fantasztikus tervekkel, s egy nem minden nehézség
nélküli, de különböző kedvezmények megadásával megközelítően
végrehajtható elképzelést vázolt fel. Abban természetesen tévedtek,
hogy 1500 db 3 tonnás gépkocsi össz-rakfelületével kielégíti a hon
védség 5000 darabos igényét, ugyanis az nagyrészt eredetileg is 3
tonnás kocsikban volt megadva, valamint a hadrendben két külön
alakulathoz beállított 2 darab másfél tonnás tehergépkocsi természe
tesen nem helyettesíthető 1 darab 3 tonnással. Ez arra mutat, hogy
a tervezet készítői nem voltak tisztában a hadrendfejlesztés miként
jével. A kocsikat külföldről javasolták behozni, mivel megállapítot
ták, hogy a hazai gyáraink két éven belül a honvédségi szerződések
kel teljesen igénybe vannak véve, s épp ezért a gépkocsik behozata
lával kárt nem szenvednek. A bizottság 1450 db 3 tonnás Ford, Opel
és Daimler-Benz, valamint 50 db 4—4,5 tonnás Bussing N. A. G.
38 Uo.
29 HL. HM. Ein. 8. b . — 1939/46503.
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típusú gépkocsi importját javasolta. Elsősorban alvázakra gondoltaik,
mivel feltételezték, hogy a hazai üzemek képesek a karosszériákat
megfelelő áron és időben legyártani.
A bizottság tisztában volt azzal, hogy megfelelő kedvezményes ára
kat kell kialakítani, hogy a kocsikat el lehessen adni. Egy 3 tonnás,
5400 pengő értékű német tehergépkocsit 1938-ban 13 050 pengős áron
adtak el Magyarországon. Ezt az árat most közel felére, 7—7500 pen
gőre kellett leszállítani, hogy a kocsik eladhatók legyenek. Evégből
a következő intézkedéseiket javasolták:30
— a behozatali vámok és megtérítések felfüggesztése, a kész ka
rosszériára vonatkozó vám kivételével;
— a német gyárak által nyújtott export prémiumok és egyéb ked
vezmények biztosítása;
— a behozott gépkocsik árának az Árkormánybiztosság (ÁKB) ál
tali maximálása;
— a hazai gyártású karosszériákhoz szükséges alkatrészek és fel
szerelések vámmentes behozatala.
A tehergépkocsi-vásárlás ösztönzésének elősegítésére javasolták
még, hogy az új, 1940. április l-ig beszerzésre kerülő gépkocsiknak
biztosítsanak kétéves közúti adó alóli vámmentességet, s ugyanakkor
a 10 évnél hosszabb idő óta forgalomban levő gépkocsikat az eddigi
adó kétszeresével terheljék meg. Szükségesnék tartották a tehergép
kocsi árufuvarozás MÁV hűségnyilatkozat alóli fokozatos felsza
badítását is.
A felterjesztést a Minisztertanács és az LHT magáévá tette, és uta
sította Kunder Antalt, a kereskedelem és közlekedésügyi minisztert
a szükséges intézkedések megtételére.
A miniszter 1939. szeptember 6-án a társminisztériumok képvise
lőinek jelenlétében jelentette be a 8880/1939. ME. rendeletet, amely
1939. szeptember 1. és 1940. április 1. között behozott 1500 tehergép
kocsi alváznak teljes vámmentességet biztosított.
Fontosnak tartotta Kunder, hogy a HM adjon biztosítékot, hogy a
kocsikat teljes kártérítés mellett csak általános mozgósítás esetén vesizi
igénybe, mert csak így látta biztosítottnak, hogy a kocsik vevőre ta
láljanak. A honvédelmi miniszter ezzel nem értett egyet, és csak
ahhoz kívánt hozzájárulni, hogy a forgalomba helyezésitől számított
6 hónapon belül veszi igénybe, csak általános mozgósítás esetén és
teljes kártalanítás mellett a kocsikat.31 A szeptember 15-én megje
lent HM rendelet még a szeptember 1. után üzembe helyezett sze
mély- és tehergépkocsikat, valamint vontatókat az ideiglenes igénybe
vétel alól addig mentesítette, míg a honvédség állományának kiegé
szítésére nem válnak szükségessé.32 Ezt egy szeptember 25-én kiadott
újabb rendelet módosította, miszerint a szeptember 1. és 1940. április
30 Uo.

31 Uo. (A HM válasza a kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter 63953 (X), 1939 átiratára).
32 H L . HM. Ein. 18. — 1939/44525. ; B u d a p e s t i Közlöny, 1939. szept. 15.

— 46 —

1. között behozott vámmentes gépkocsiknak 'hat hónapra teljes men
tességet biztosított bármiféle igénybevétel alól.33
Az ÁKB szeptember 29-én átiratot küldött a honvédelmi minisz
ternek, amelyben a vámmentes gépkocsikkal kapcsolatban felhívta a
figyelmet az Érvizsgálat során kitűnt két addig elhanyagolt tényezőre,
amely azonban az alvázak önköltségi árát 23,32%-kal növeli, s ezzel
az akció sikerét veszélyezteti. Ez az alvázak árának 14,68%-át kitevő
forgalmi adó és illeték, valamint a MNB által a RM árfolyamához te
hergépkocsik esetében felszámított 19,50%-os felár volt (szemben a
személygépkocsik után számított 10%Jkal), ami az árfolyam külön
bözet révén 8,64%-os áremelkedést eredményezett. A III. Csoport
főnökség azonnal átiratban kereste meg a pénzügy-, valamint a keres
kedelem- és közlekedésügyi minisztert, továbbá az ÁKB-ét és az LHT
titkárságát, s kérte, hogy mindennemű áremeléstől tekintsenek el. A
dologban a polgári hatóságok részéről megnyilatkozó alakoskodást, az
ügy iránti közömbösséget és félrevezetést láttak, mint ezt RuszkiczayRüdiger tábornok, anyagi csoportfőnök-helyettesnek az ÁKV átiratra
piros ceruzával jegyzet utasítása is bizonyítja: „Ha mindenki áldo
zatot hoz, hozzon az MNB is. A forgalmi adókról a szakemberek hall
gattak, akkor a felszámításukkal is hallgassanak és engedjék el! Jár
jatok el egyetértőleg (t. i. a beosztottjai — D. L.) a Kereskedelem
ügyi Minisztériummal."34
Az intézkedések mennyire nem elégítették ki a katonai vezetést,
igazolja a 3. b. osztály által 1939. október 10-^én készített feljegyzés
is,35 amely immár sokadszor összegezte a siralmas polgári tehergépkocsihelyzetet, s ennek legfőbb okát most a kormányzat vasútpártoló
politikájában vélték megtalálni, mely lehetetlenné tette a tehergép
kocsik szaporodását. Bár a különböző szervek és a tárcaközi bizottság
több javaslatot tettek a kialakult súlyos gépkocsihelyzet enyhítésére,
az eredmény mindössze annyi, hogy 1500 tehergépkocsi vámmentes
behozatala és olcsó beszerzése lehetővé vált. „Nagy kérdés azonban
— írják —, hogy még ilyen kedvező árak mellett is fog-e akadni az
országban 1500 db tehergépkocsira vevő, mert a gépkocsik szaporí
tását eddig is gátló MÁV hűségnyilatkozatok és MATEOSZ előjogok
leépítésétől még messze vagyunk. Ezen a téren még nagyon sok a
tennivaló, és addig, amíg az országos tehergépkocsi-állomány a
15 000 db-ot el nem éri, a honvédség és az ország háborús szükség
letét nem tekinthetjük biztosítottnak."36 A feljegyzés készítője ki
mondta az igazságot, azonban nagyot tévedett, mikor az okot kizárólag
a MÁV hűségnyilatkozat37 meglétében látta, s ennek megszűntétől
várta az állomány ugrásszerű emelkedését, figyelmen kívül hagyva,
hogy a tárcaközi bizottság az 1500 db-os növekedés csak egyik felté33 HL. HM. Ein. 18. — 1939/48713.; Budapesti Közlöny, 1939. szept. 27.
34 H L . H M . Ein. 3. b. — 1939/51792.
35 H L . H M . Ein. Vkf. 1. — 1939/4120.

36 Uo.
37 Hűségnyilatkozat. — Egyes fuvaroztatók tarifakedvezmény
magukat, hogy áruikat kizárólag vasúton szállítják.
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ellenében

arra

kötelezték

telének tekintette a hűségnyilatkozat megszüntetését sok egyéb fel
tétel mellett.
A HM által követelt további intézkedések nem várattak sokáig ma
gukra. A kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter 1939. október
1—november 30-ig felfüggesztette az összes hűségnyilatkozatot, hogy
eközben döntsön azok további sorsát illetően. Bár a fuvarozható cik
kek egy részét még 1939 folyamán felszabadították a hűségnyilatko
zat alól (a MATEOSZ 56 eddig tiltott cikkre kapott fuvarozási enge
délyt), a teljes cikklista feloldásáról a tárgyalások 1940-re húzódtak át.
Ugyanakkor a Belügyminisztérium, hogy ezzel is vásárlásra ösztö
nözzön, elrendelte az 1934. december 1 után üzembe helyezett gép
járművek szigorú felülvizsgálatát és selejtezését.38
Az ÁKB 1939. november 29-én maximálta a vámmentesen bejövő
tehergépkocsi alvázak árát: 39
Ford V 3 t

5 850
5 900
5 850
5 900
• 9 700
9 800
17 600
17 750

Opel
Mercedes-B 3 t
Bussing NAG

P
P
P
P
P
P
P
P

készpénzre
hitelre
készpénzre
hitelre
készpénzre
hitelre
készpénzre
hitelre

A következőkben tekintsük át, hogy a megtett intézkedések követ
keztében hogyan alakult a helyzet az általunk vizsgált időszak vé
géig, 1940 őszéig.
A gépjármű megnevezése

1937. dec. 31.

1938. dec. 31.

1939. dec. 31.

16 451

18 896

27 199

Tehergépkocsi

3 486

3 803

4 818

Egyéb (busz, vont.)

1358

1 509*

1 730**

Motorkerékpár

9 475

10 837

13 529

30 770

35 045

47 276

Személygépkocsi

Gépjármű összesen
Megjegyzés

Ebből biisz

38 BM. 342.000/1939. B u d a p e s t i Közlöny, 1939. okt. 25.
39 A K B . 3346/1939.
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668*
759**

A táblázatból kitűnik, hogy a hadsereg szempontjából kevésbé fon
tos személygépkocsi ellátottság 1939-ben kedvezően alakult. (A sze
mélygépkocsik száma már 1938-ban is kielégítette a katonai szük
ségletet.) A személygépkocsi vámoknak 1939 elején bekövetkezett
70—90%-os mérséklése, valamint a kereskedői haszon leszállítása kö
vetkeztében az árak erősen csökkentek, s ez konjunktúrát eredmé
nyezett a piacon. A személygépkocsik száma 1939 második negyedé
től gyorsan emelkedett, s már az év első felében a szaporulat 70%-kal
haladta meg az 1838-as év azonos időszakának szaporulatát. Az
1939-es év végére az állomány 8303 kocsival, 43,9%-kal nőtt az előző
évhez képest. A megnövekedett igények kielégítése ekkor még simán
ment. A német gépkocsigyárak egyedül is képesek lettek volna a ma
gyar igények kielégítésére. Bár a kocsik között a német márkák sze
repeltek a legnagyobb számban, Európa és az USA szinte minden
autómárkája, mintegy 160 volt képviselve. A német márkájú gép
kocsik — Opel, DKW, Steyer kis kocsik, Mercedes, BMW — az egész
szaporulat 59,9%-át, az olaszok 16,7%, az USA 12,5%-át képviselték,
amíg a fennmaradó 16,8% az összes többi márka között oszlott meg.
A német kocsik között kiemelkedően nagy, 4928 db-os mennyiséggel
szerepeltek az Opel kocsik.40 Az 1940. évi honvédségi gépjármű szem
lén (1940. január 10-i állapot) megállapították, hogy a honvédségi
,,M" szükségletet messze meghaladó 18 763 db-os nyilvántartott állo
mányból egyedül az Opel kocsik fedezhetnék az „M" szükségletet.41
Ugyanékkor a gépkocsikereskedelem rossz üzletmenetről panaszko
dott, mivel az alacsonyan megállapított haszonkulcs és magas önkölt
ség miatt nem tudta számítását megtalálni.42 Előrevetítette árnyékát
a piac telítettsége, a szűk vásárlóképes réteg 'kimerülése. Csökkentette
a vásárlókedvet a benzinkorlátozások életbeléptetése és a katonai
igénybevétel.
A honvédelmi szempontból fontos tehergépkocsik gyarapodása ne
hezebben mozdult el a holtpontról. A Gépjárómű Közlöny 1939 júliusi
száma megállapítja, hogy a személygépkocsikkal szemben a tehergép
kocsik forgalma még az előző év hasonló időszakánál is gyengébb
volt. „Kerek 100 db-ra becsülhető a 2,5 t raksúlytól felfelé a kocsik
ezévi forgalma, míg 50—60 db-ra a könnyű tehergépkocsiké. Ez an
nál szomorúbb jelenség, mert éppen a tehergépkocsi-állomány az or
szág gazdasági és nemzetvédelmi érdekei szempontjából a legerősebb
ütemű szaporításra szorul, annál is inkább, mert még mindig alatta va
gyunk az 1931-es létszámnak." 43 Az őszi kormányzati intézkedések^ha
tására némileg megélénkült a tehergépkocsi piac is, bár korántsem a
kívánt mértékben. Az 1939. év végéig az előző évhez képest csak 1015
db, 26,7%-kal, 4818 db-ra nőtt a tehergépkocsik száma. Ebben az 533
40 s t a t i s z t i k a i S z e m l e , 1940. 2. 122. o. — Az Opel m á r k á j ú k o c s i k u t á n a s o r r e n d a l a k u l á s a :
P i a t 3808; DKW 2002; F o r d 1762; S t e y e r 1637; A d l e r 1475; M e r c e d e s 1390; T á t r a 1311.
41
HL. HM. Ein. 3/b. — 1940/45934.
*9 r i é p j á r ó m ű Közlöny, 1939. VII. s z á m .
43 u o .
4 Hadtörténelmi közlemények
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új gépkocsi mellett benne van a területgyarapodással az állományba
került 612 tehergépkocsi is.
A tehergépkocsik között bár 132 gyártmány volt képviselve, a
kocsik majd 90%-án három ország gyárai osztoztak. Az USA
33,4%-kal (1610), Németország 29,8%-kal (1434), Magyarország
26,0%-kal (1217) szerepelt az állományban. A legtöbb kocsit a követ
kező gyárak szállították: Ford 705, Chevrolet 594, Rába 544, MÁV AG
439, Opel 300, Prága 185, Fiat 182, Skoda 159, Mercedes-Benz 151,
Tátra 131.44
A viszonylag nagyszámú magyar gyártmányú tehergépkocsi külö
nösen elhasznált állapotban volt, mivel a magyar gyárak ekkor már
két éve nem gyártottak polgári használatra, s így közülük a legújabb
is legalább kétéves volt.
A teherbírás szerinti megoszlás a következő/15
0,5 t alatt
0,5—1
t-ig
1 —1,5 t-ig
1,5—2
t-ig
2 —3 t-ig
3 —5 t-ig
5 t

733 db
757 dto
1127 db
585 db
957 db
598 db
52 db

Az 1 t alatti kocsik hadihasználat szempontjából csekély értékűek
voltak. Ezt leszámítva csak 3310 tehergépkocsival lehetett számolni.
A speciális gépkocsik, buszok, vontatók terén a helyzet remény
telen volt. Hiányuk jól tükrözi az ország elmaradott helyzetét, a csak
néhány vonalra kiterjedő gépkocsi közlekedést; a mezőgazdaság gé
pesítésének helyzetét. Növekedésük csekély volt, s az állomány je
lentős része hadihasználatra alkalmatlan. Közöttük 61% volt a ma
gyar, 21,1% a német és 7,9% az amerikai gyártmányú. 46
Az állomány erősen elhasználódott állapotban volt. Az év végén
6388 (21,3%) személy-, 1616 (15,9%) teher- és 278 egyéb gépkocsit
vontak ki a forgalomból különböző javítások miatt. Köztük sok olyan,
mely már annyira elhasználódott, hogy újra üzembe helyezni nem
igen lehetett. 47
A motorkerékpárok száma a Felvidéken talált több mint 1000 mo
torkerékpárral együtt 2692-vel nőtt. Az oldalkocsis motorkerékpárok
az állománynak csak i//-ét tették ki. 48
A meglevő állomány gyengeségét mutatja az 1940 januári honvéd
ségi gépkocsiszemle49 eredménye:
44 Statisztikai Szemle, 1940. 2. 123. o.
45 Uo. 124. o.
46 Uo.
47 Uo. 128. o.
48 Uo. 118. o.
49 HL. HM. Ein. 3. b . — 1940/45934.
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A gépjármű megnevezése
Személygépkocsi:

Tehergépkocsi:

Tgk. p ó t k o c s i :

összesen

Db. szám

n a g y (6 üléses)
'közepes (4 üléses)
kis (2 üléses)

1405
15 676
1682

\ 18 763

13 684

5 t-ás
3 t-ás
1,5 t - á s
1 t-ás
1 t alatt

339
1021
2 075
525
618

4 578

2 406

5 t-ás
3 t-ás
1—2 t - á s
tartály

186
224
70
13

493

60

|

P o s t a gk. (1 h d t . t e r ü l e t é n )

81

T a r t á l y gk. (1 h d t . t e r ü l e t é n )

19

Autóbusz:

Ebből „A"
kategóriás

n a g y 36-nál t ö b b
k ö z e p e s 36—24
k i s 24—16
16 s z e m é l y a l a t t

Seb. szállító
Vontató

91
407
197
55

\

750

13

544

108

55

49

32

106

Egyéb (seprő, öntöző stb.)
Motorkerékpár

összesen

4 952

2 896

29 899

19 690

Az összeállításból kitűnik, hogy a hadihasználhatóság mércéjét a
rossz állapotban levő gépkocsianyag ellenére meglehetősen alacsonyra
tették, hiszen a számok alig valamivel maradtak alatta a teljes állo
mány mutatóinak. Ezen belül viszont három ikategóriát állapítottak
meg, amelyből csak az ,,A" 'kategóriába sorolt kocsik számítottak ki
fogástalan állapotúaknak, a „B" és „O" kategóriába meglehetősen el
használt anyagot sorolták, ami már alig merítette ki a hadihasznál
hatóság ismérveit. Nehézséget jelentett mozgósítás esetén, hogy a
gépkocsiknak több mint fele az I. hadtest nyilvántartásában, annak
hadkiegészítési területén volt (Budapest, Pest és Fejér megye): 10 881
személygépkocsi, 2306 tehergépkocsi, valamint 526 busz, 63 seb.
szállító gépkocsi és 39 vontató.
1940 tavaszán már kétségbevonhatatlanul bebizonyosodott, hogy a
tehergépkocsi-park növelése még az eredeti kívánalmaktól messze el
maradó, szerény mértékben sem elképzelhető, gazdasági életünk nem
bír el 10 000 tehergépkocsit sem. A vámmentes tehergépkocsi beho4*
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zatal, valamint a többi, a közhasznú teherautó-fuvarozás végleges
rendezését szolgáló intézkedések, mint a közúti adó és biztosítási
díjak, sorompóvám50 stb. mérséklése, illetve megszüntetése kevésnek
bizonyultak. A tőkehiány miatt a piac vásárló ereje kicsi maradt. A
tehergépkocsi-gyárak által nyújtott hitelfeltételek — 25—50%-os
előleg és megbízható fedezet — sem élénkítették a piacot.
A vámmentes tehergépkocsi-akció sikertelen maradt. Az eladás aka
dozott. Az Iparügyi Minisztérium folyamatosan adott tájékoztatói
ból kitűnik, hogy az 1500 gépkocsialváz a tervezett határidőn túl,
1940 végéig sem volt eladható.51
A gépjárművek megnevezése .

3 tonnás
4 tonnától felfelé
kiadott elvámolt eladott kiadott elvámolt eladott

Opel benzin

436

146

146

Ford benzin

160

110

107

Mercedes nyersolaj

120

59

53

B or g word nyersolaj

63

45

45

Bussing NAG nyersolaj

25

15

15

MAN nyersolaj

13

7

7

Saurer nyersolaj

11

5

5

Graf Stift nyersolaj

4

1

1

Lengyel különb.

3

3

3

56

31

31

Bussing NAG nyersolaj

62

36

34

MAN nyersolaj

14

13

10

Saurer nyersolaj

21

15

15

Graf Stift nyersolaj

15

14

13

összesen 1940. II. 29-én

779

360

351

Opel benzin

455

304

252

Ford benzin

268

151

140

Mercedes nyersolaj

132

76

68

Borgword nyersolaj

118

90

80

50 A s o r o m p ó v á m 1890-től állott fenn, s c s a k 1940. j ú l i u s 1-vel s z ü n t e t t é k m e g
51 HL. HM. Ein. 3. b . — 1941/423.
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4 tonnától felfelé

3 tonnás
A gépjárművek megnevezése

kiadott elvámolt

eladott kiadott elvámolt

Skoda nyersolaj
Lengyel különb.
összesen 1940. VII. 1-én

973

621

Opel benzin

455

455

430

Ford benzin

292

162

154

Mercedes nyersolaj

132

85

83

Borgword nyersolaj

118

90

80

540

eladott

2

—

—

15

15

15

129

93

87

Bussing NAG nyersolaj

62

37

36

MAN nyersolaj

14

13

12

Saurer nyersolaj

21

18

18

Graf Stift nyersolaj

15

15

14

Skoda nyersolaj

2

—

—

Lengyel különb.

18

18

18

132

101

98

Bussing NAG nyersolaj

62

45

45

MAN nyersolaj

14

14

14

Saurer nyersolaj

46

42

42

Graf Stift nyersolaj

21

21

21

Skoda nyersolaj

5

2

2

Lengyel különb.

23

23

23

171

147

147

összesen 1940. VIII. 1-én

997

792

747

Opel benzin

456

397

392

Ford benzin

370

282

282

Mercedes nyersolaj

132

105

96

Borgword nyersolaj

118

114

98

Összesen 1940. XII. 4-én

1076
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898

868

Ezek szerint május végéig a vámmentes gépkocsik felét sem sike
rült eladni, s augusztusban is alig lépték túl az áprilisig eladni remélt
mennyiség felét. A HM a gyenge vásárlókedvet látva, márciusban
indokoltnak tartotta a vámmentes gépkocsik behozatali határidejét
meghosszabbítani. A magyar gyárak továbbra sem képesek a még
csekély hazai polgári szükséglet kielégítésére sem, ezért a készlet
növelése csak a behozatal útján lehetséges. 52 A k o r m á n y 3740/1940.
ME rendeletével helyt is adott a kérésnek, és a vámmentes behozatal
lehetőségét 1940. szeptember 30-ig meghosszabbította, a gépkocsikat
az igénybevétel alól a HM 28 490/1940. sz. rendeletével hat hónapra
mentesítette. 5 3
Közben olyan javaslat is született, hogy a hadihasználható, de gaz
dára nem találó vámmentes gépkocsikat a hadsereg vegye meg. 54
Fedezet híján azonban a III. Csoportfőnökség szeptemberben mind
össze 80 alváz megvásárlását engedélyezte. 55
Az őszi hónapokban a tehergépkocsik számának szerény emelke
dése is befagyott. Augusztustól decemberig már csak 170 tehergép
kocsit sikerült eladni. A hadfelszerelési konjunktúra hanyatlása t o 
vább csökkentette az ipar vásárlókedvét. A német tehergépkocsi-im
port is megszűnőben volt. A polgári tehergépkocsi-vásárlások gya
korlatilag jelentéktelenné szűkültek, s a gépkocsik számának növe
kedése megállt, sőt az elhasználódás következtében számuk csökkenni
kezdett.
Az 1940-es év végéig a HM által eredetileg 12 000 tehergépkocsiban
meghatározott polgári állománynak még felét sem sikerült beszerezni.
Ha az eddigi időpontig eladott 1015 vámmentes gépkocsival kiegé
szítjük az 1939. év végi állományt,* nem kapunk többet kb. 6000 t e 
hergépkocsinál, aminek jelentős része azonban m á r erősen elhaszná
lódott állapotban, javítás alatt volt. Az 1940 őszi erdélyi bevonulás
különösen megviselte az igénybe vett gyenge gépkocsianyagot. A rossz
utak, a kocsik túlterhelése, a gépkocsivezetők képzetlensége, a javító
részlegek teljes hiánya következtében a bevonulásban részt vett pol
gári gépkocsinak kb. 50%-a kisebb-nagyobb javításra szorult. 56 A
3. b. osztály októberben 3 millió pengőt kért a szükséges javítások el
végzésére. 57 Az „egyéb" gépkocsik növekedése megállt, mert az autó
buszok és vontatók beszerzése a polgári szükségletre való gyártás és
import leállítása következtében szinte lehetetlenné vált.
Ha a mozgósítások során visszamaradó tehergépkocsikat, valamint
a javítás alatt álló, kiselejtezésre váró tehergépkocsikat a 6000-ből
levonjuk, alig állt a honvédség rendelkezésére 4000 polgári teher
gépkocsi, állandóvá téve a hadrendi hiányokat. A tervök tehát szük52 HL. HM. Ein. 3. b . — 1940/13124.
53 G é p j á r ó m ű Közlöny, 1940. VII. sz.
54 HL. HM. Ein. Vkf. 1. — 4176.
55 HL. HM. Ein. 3. b . 1940/54048.

* Sajnos, az 1940. december 31-1 pontos statisztikai adatok nem,állnak rendelkezésre.

56 HL. HM. Ein. 3. b. — 1940 /115591.
57 u b .

— 54 —

ségszerű kudarcba fulladtak, m e r t nem vették figyelembe az ország
reális gazdasági helyzetét, hanem megalapozatlan elképzeléseken n y u 
godtak.
II.
A polgári gép járműállomány növelésére tett sikertelen intézkedések
vizsgálata u t á n tekintsük át azokat az erőfeszítéseket, melyek hivatva
voltak a hadsereget, ezen belül is elsősorban a gyorshadtestet ellátni
alapvető rendszeresített gépjármű anyagával, s megteremteni a lehe
tőségét a hadrendfejlesztési tervek folyamatos és időben történő vég
rehajtásának.
A kérdés taglalásakor mindjárt abból az alapvető tényből kell ki
indulnunk, hogy a hadsereg rendelkezésére álló beruházási keret eleve
kevés volt még a szerény gépesítés végrehajtásához is, így a terve
zéskor nagymértékben vették figyelembe a polgári állomány már is
mertetett m é r v ű növelésének kívánalmait. Válságossá vált a helyzet,
mikor nyilvánvalóvá lett, hogy az elképzelések nem váltaik be, s a
hadsereg saját költségvetési keretére kellene további, a legszüksége
sebb hiányokat fedező beszerzéseket eszközölni. Ezek az anyagi esz
közök azonban nem állták rendelkezésre.
Nem mérték fel helyesen a hadrend tervezői a hazai gépkocsiipar
kapacitását és a külföldi beszerzési lehetőségeket sem. E két tényező
— bár az eredeti tervek elkészítésénél még nem látszottak a csak
hamar bekövetkező események hatásaként egyre súlyosabbá váló
beszerzési nehézségek — hibás számbavétele az anyagi fedezet hiá
nyával együttesen azt eredményezte, hogy a hadrendi kereteket soha
sem sikerült feltölteni. Nagy anyagi áldozatok árán is hiányos fel
szerelésű, kis erőt képviselő gyors seregtesteket sikerült felszerelni,
s a hadsereg többi részét jóformán teljes egészében gépkocsianyag
nélkül hagyták.
Mint eddigi fejtegetésünkből is kitűnik, a fő feladat a gyorshad
test felszerelése volt. A gyorscsapatok szervezéséről és anyagi igé
nyeiről rendelkezésünkre áll Górondy-Novák Elemér altábornagynak,
a gyorscsapatok szemlélőjének 1938 elején a vezérkar számára készült
tanulmánya, mely lefektette a gyors seregtestekkel szembeni kívánal
makat, és egyben — ami tárgyunk szempontjából fontosabb — nlegr
határozta az anyagi szükségleteket, amely alapját képezte a rendsze
resítésre kerülő gépkocsi típusok kiválasztásának.
Az eredeti elképzelés az volt, hogy a rendszeresítendő terepjáró
gépkocsikat német licencek alapján, idehaza fogják gyártani. A vezér
kar ugyanis kész hadianyagok vásárlását csak az esetben akarta en
gedélyezni, ha a hazai gyártás túl nagy áldozatokkal jár. 58 Amint
látni fogjuk, német licencek átvételére ennek ellenére nem került
sor, s a német eredetű gépkocsianyag vásárlás útján került a felsze
relésbe. A vezérkar ugyanis nem számolt a német gazdaságpolitika
egyik fő törekvésével, biztosítani az ipari kivitelt a közép-kelet-európai
58 HL. HM. Ein. Vkf. 1. — 1939/13124.
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kis államokba, így Magyarország felé is. A németek fel is használtak
minden eszközt ennek érdekében. Nyíltan követelték, hogy Magyar
ország ne fejlessze nehéziparát, ezen belül is elsősorban a gépkocsi
ipart, hanem szükségleteit német importból fedezze. Emellett politikai
megfontolásokból sem szívesen adták el hadfelszerelési eszközök li
cencét a „szövetségesek"-nek. Ezek után nem csoda, hogy — mint
ezt a német katonai attasé m á r áprilisban jelezte —, a német cégek
csak túlságosan drágán, részben nemes devizáért voltak hajlandók
átadni a szükséges licenceket, de más, nehezen teljesíthető feltétele
ket is szabtak, amelyek a kocsik itthoni gyártási árát úgy megemel
ték, hogy az 8—10%^kal is meghaladta a kocsik németországi vétel
árát.
A németek jól tudták, hogy a gépkocsigyártásban szóbajöhető m a 
gyar üzemek érdeke is ellentmond a gyártásnak. Számukra ugyanis
nem volt kifizetődő, hogy nagy anyagi befektetéssel és kapacitásuk
esetleges bővítésével hozzákezdjenek különböző típusú és rendelte
tésű gépkocsik viszonylag kis, 200—300 db-os szériáinak gyártásához.
Különösen fokozódott a magyar gépkocsigyártó üzemek húzódozása,
mikor kirajzolódtak a teljes kapacitást lekötő „Botonď'-program* kör
vonalai.
így a vezetés — eredménytelen tárgyalások u t á n — a szükségtől
hajtva arra kényszerült, hogy lemondjon a licencek megvásárlásáról,
s m á r 1938 szeptemberében megrendelje a német típusú kocsik egy
harmadát, hogy aztán végleg szakítva eredeti elképzeléseivel, a k ö 
vetkező év tavaszán, a „Botondok" kivételével, teljesen rátérjen a
gépkocsivásárlások útjára. Igaz, a „Botond" gyártással teljes egészé
ben lekötött magyar ipar ekkor m á r nem is lett volna képes idegen
típusú gépkocsik előállítására.
Időközben a szóba jöhető gépkocsik piaca is leszűkült. Nemes de
viza híján, valamint a háborús események következtében egyre inkább
a német és olasz piacra korlátozódtak a vásárlási lehetőségek. Első
sorban a német kliringszerződések keretében rendelkezésre bocsátott
hitel keretében vált lehetővé, hogy a hadsereg a németek által r e n 
delkezésre bocsátott gépkocsikhoz jusson.
A gyorscsapatok szemlélője elsősorban 8-J-2 fős terepjáró r a j 
kocsik, terepjáró parancsnoki és rádiógépkocsik, tüzérségi vontatók,
valamint a vonathoz nagyteljesítményű tehergépkocsik sürgős rend
szeresítését és beszerzését tartotta kívánatosnak. „Amennyiben egye
lőre nem látható el a teljes zászlóalj terepjáró kocsikkal — írta —,
úgy egyelőre legalábbis minden gépkocsi zászlóalj egy százada volna
terepjáró gépkocsival ellátandó, hogy ezen század tényleg terepjáró
legyen, ami nagy kocsikkal a mi út, terep és időjárási viszonyaink
mellett teljesen elérhető nem lesz. Nehéz és nagy járművekkel m ű utakhoz kötött gépkocsizó zászlóaljak a gyorsseregtest feladatainak
igen gyakran nem fognak tudni megfelelni. A kellő terepjáró képes
ség hiánya miatt az oszlopképzési, kibontakozási, gépkocsiról szállási
nehézségek stb. miatt az ellenség légitámadásának túlzottan ki lesz* 1402 db „Botond" gépkocsi legyártása
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nek téve, harcukhoz a terepet kellően felhasználni nehezen és ritkán
fogják tudni, s így egyébkénti képességeiket nem fogják tudni k e l 
lően érvényesíteni." 5 9
Mielőbb be kell tehát szerezni az igényeknek megfelelő t e r e p j á r ó 
kat, illetve vontatókat. Ekkor, 1938 elején elsősorban német típusok
jöttek szóba, s csak másodsorban olasz és magyar konstrukciók.
A VKF az 1938. május 5-i hajmáskéri bemutatón felvonultatott
gépjárművek megtekintése után — melyeknek csak egy része felelt
meg a kívánalmaknak — tett javaslatot a beszerzendő típusokra.
A kis, közepes és nagy parancsnoki gépkocsiszükségletet részben
terepjáró gépkocsik beszerzésével kívánták kielégíteni. Kis parancs
noki kocsiként a Ford-Eifel (karosszériáját a MÁVAG gyártotta), vagy
a Balilla 1100-as olasz gépkocsi, míg közepesként a Mercedes-Benz
G—5 V—152 típusú terepjáró gépkocsija jött szóba a bemutatón.
A nagy parancsnoki kocsi kérdése függőben maradt, mivel erre a l 
kalmas típus a bemutatott járművek között nem volt. 60
Csapatszállításra, a páncéltörő ágyúk vontatására ,valamint a gép
vontatású tüzérütegekhez a bemutatott kocsik közül a K r u p p 1 t-ás
L 2H 143 léghűtéses félraj kocsija, valamint a Mercedes-Benz 1,5 t-ás
LG—65/2-es kocsija látszott legalkalmasabbnak. De kimondták, hogy
„a terepjárásra képesített alakulatok rádiógépkocsijait is terepjáró
kivitelben kell megrendelni." 6 1
A bemutatott kocsik közül sok — a WM AC—II-es 3 t-ás terepjáró
kocsija is — m á r azért sem jöhetett szóba, m e r t 3 t-ás terepjáró gép
kocsik beszerzését a VKF nem javasolta, mivel ezek „terepjáró k é 
pessége kétséges". 6 2
A parancsnoki, valamint a rajkocsik licencét — mint erre m á r
utaltunk — Németországból akarták vásárolni. Ám csakhamar ki
derült, hogy ezek gyors megszerzésének kilátásai nem sok jóval bíz
tatnak. Már a vezetőségi bemutatót megelőző III. csoportfőnöki érte
kezletén szóba került a berlini katonai attasé jelentése, mely szerint
„a német szabvány ügyekben (vontatók, terepjáró gépkocsik) a dön
tés a jövő héten várható, de valószínűleg kedvezőtlen lesz! Még nem
tudják, hogy teljesen elutasító, avagy teljesíthetetlen anyagi feltételű
lesz." 63 A döntés nem volt teljesen elutasító, de az anyagi feltételek
valóban súlyosak voltak. A meginduló tárgyalások csigalassúsággal
haladtak, s a megegyezés nem sok reményével bíztattak.
Ez arra indította a VKF-et, hogy szétnézzen a magyar piacon is:
„Arra az esetre, ha a német hadvezetőség a Mercedes-Benz t e r e p 
járó tehergépkocsi és a Krupp terepjáró gépkocsi gyártási jogát n e m
adná át, szükségesnek tartom a Győri Vagongyár „Botond" terepjáró
rajkocsijának és a Weiss Manfréd gyár által a külföld számára g y á r 
tott terepjáró félrajkocsi sürgős kipróbálását is." 64
59 H L .
60 H L .
61 Uo.
62 Uo.
63 HL.
64 HL.

H M . Ein. Vkf. 1. — 1938/3688.
H M . Ein. Vkf. 1. — 1938/2519.
HM. I I I . Csfség. — 1938/543/bbk.
HM. Ein. Vkf. 1. — 1938/2519.
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A seregvonathoz a tehergépkocsik közül a már korábban rendsze
resített 1,5 t-ás „Rába-Afi"-t, és a D 70 „Isotta-Raschini" tehergép
kocsival azonos, Mann Diesel motorral ellátott, MÁV AG tehergép
kocsikat kívánták hazai gyáraktól beszerezni. 65
Az 5 t-ás tehergépkocsik beszerzését csak arra az esetre javasol
ták, ha „az igényeket 3 t-ás tehergépkocsival nem lehetne kielégíteni,
mivel az 5 t-ás tehergépkocsi elterjedését honvédségi beszerzésekkel
elősegíteni — útviszonyaink mellett — n e m volna kívánatos. Ha rend
szeresítésük elkerülhetetlen volna, a MÁVAG és a Győri Vagongyár
gyártmányai közül kell a megfelelőket kiválasztani." 6 0
Az anyag beszerzésére a „Huba I." keretében ekkor még csak 66,5
millió pengőt irányoztak elő, mégpedig a iberuházás ütemezésének
megfelelően 34, 15,5 és 16 milliós megoszlásban. 67 Az összeg 320 k ü 
lönböző parancsnoki, 1500 fél- és egész rajkocsi, 500 különböző teher
gépkocsi, valamint 700 tüzérségi vontató beszerzését kellett fedezze. 68
A m á r ekkor jelentkező nehézségek nem akadályozták meg a had
sereg vezetést, hogy megkezdje a gyorshadtest kereteinek felállítását.
Május 1-i hatállyal létrehozták a 2. gépkocsizó és a 2 lovasdandárt.
A III. Csoportfőnökség április 15-i értekezlete intézkedett a felálló
dandárok gépkocsianyagáról. A VKF utasítása az volt, hogy a dan
dárokat más alakulatok rovására is menetkésszé kell tenni, s ellátni
„legalább a békeálladék fedezéséhez szükséges tehergépkocsikkal". 6 9
Utasították a 3. b. osztályt a hiányok pótlására, ami azonban a meg
adott határidőre lehetetlennek bizonyult. Hiányzott a legszükségesebb
kellálladék fedezéséhez is 93 db 1,5 t-ás és 15 db 3 t-ás tehergép
kocsi. Ebből 31 db 1,5 t-ás és a 15 db 3 t-ás gépkocsit a gépkocsi tan
osztály anyagából pótoltak. A hiány pótlására 30 db „Afi" szállítását
a Rába május 30-ig (20 db), illetve június 15-ig (10 db), míg a MÁVAG
32 db LO 2000 típusú tehergépkocsi szállítását május 15-ig vállalta. 70
így május l-e helyett június közepére kilátás nyílt a 93 db teher
gépkocsi (nem terepjáró) beszerzésére. De szükség volt még a „kellálladékhoz" 18 db közepes és 43 db kis parancsnoki személygépko
csira, valamint 4 db Hansa-Lloyd vontatóra, melyek külföldi beszer
zésének ideje teljesen bizonytalan volt. A tehergépkocsik helyett majd
beállítandó terepjáró rajkocsilkról egyelőre szó sem eshetett. 7 1
Ami május elején egyszerűnek látszott, június közepén már bo
nyodalmat okozott. A MÁVAG és a Rába nem tudták teljesíteni te
hergépkocsi szállításukat, s így még a tervezett részleges felszerelés
is késedelmet szenvedett.
A MÁVAG ugyanis 1938 folyamán leszállított a hadseregnek 32 db
LO 2000 típusú 4 t-ás tehergépkocsit, azonban többet nem is gyártott
belőlük. 72 Foglalkoztak a gondolattal, hogy 1—1,5 t-ás Opel teher65
06
67
68
69
70
71
72

Uo.
Uo.
Uo.
Uo.
HL. HM. Ein. Vkf. 1. — 1938/2395.
Uo.
Uo.
Uo.
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gépkocsi-alkatrészeket hoznak be összeszerelésre, azonban ez a terv
sem valósult meg. 73 A MÁVAG ezzel le is tett szándékáról, s a t o 
vábbiakban n e m gyártott tehergépkocsikat. A hadsereg sem adott
tehergépkocsi-megrendelést a MÁVAG-nak, mert a gyárra várt volna
az a feladat, hogy a német licenc alapján gyártsa a parancsnoki és
félrajgépkocsikat. Mikor azonban erre n e m került sor, akkor sem
tértek vissza a tehergépkocsi-gyártásához, hanem teljes kapacitásu
kat a „Botonď'-programra állították rá.
A figyelem főként a Győri Vagon (Rába) felé fordult, amely m á r
a megelőző években 7 4 a szerény magyar tehergépkocsi-gyártásnak
75%-át produkálta a MÁVAG 25%-ot kitevő termelésével szemben.
A gyárnak ugyanis a „Botond" gyártása mellett maradt m é g szabad
kapacitása a jól bevált 1,5 t-ás „Afi" tehergépkocsik gyártására is. Ez
a típus a hadseregben m á r korábban jól bevált. A HM 1938 szeptem
berében 1939. december 31-ig történő folyamatos szállítással 239 db-ot
rendelt. 7 5
A gyártás n e m folyt terv szerint. 50 db teljes „Afi" helyett 1938
végéig m á r 86 db-ot szállítottak ugyan, a felépítménnyel ellátott a l 
vázak szállítását ezzel b e is fejezve, de ugyanakkor a 75 alvázból csak
1 db-ot adtak át, 76 Az időközben meginduló „Botond" gyártás, vala
mint a külföldi [alkatrészek késése miatt a szállítás lelassult.
Az „Afi"-k gyártásához ugyanis külföldi alkatrészeket is felhasz
náltak. Kardántengelyeket és csuklókat hoztak be a „Mechanics" Uni
versal Toilnt Company Rochford I U amerikai cégtől. 77 GyőrffyBengyel Sándornak a gyárban tett látogatása során ígéretet tettek,
hogy az alvázszállítás terén mutatkozó lemaradást behozzák, s j ú 
niusban m á r 53 db-ot, 89 db-ot pedig december 31-ig szállítanak. 78
Az általunk vizsgált időszakban a győri gyárban több „Afi" teher
gépkocsi n e m készült. A „Botonď'-program 1940. első felében m á r
teljesen lekötötte a gyár kapacitását is.
A vázolt helyzetben a III. csoportfőnök a VKF-nek 1938. július
16-án küldött átiratában kénytelen leszögezni, hogy mivel mindössze
a 2. gépkocsizó dd. 4. zászlóalját sikerült teljes egészében a tanosztály
elhasználódott tehergépkocsijaival ellátni, 79 a gépkocsizó zászlóaljak
és a gépkocsizó dandár felderítő századai a gépkocsik kiadásáig gyalog
alakulnak m e g és lovakkal lesznek ellátva. 80 Közben döntés született
az 1. gépkocsizó dandárnak 1938. október 1-vel történő felállításáról
is. A 3. b. osztály ekkor (augusztus 1-én) átmeneti megoldásként azt
73 HL. HM. E i n . 3. b . — 1938/13840.
74 1937-ben a két gyár kb. 390 különféle tehergépkocsit gyártett.
75 A 239 „Afi"-ból 86 d b - o t teljes f e l é p í t m é n n y e l r e n d e l t e k m e g , k ü l ö n b ö z ő r á d i ó g é p k o c s i k
részére 143 alvázat k é r t e k (R—6 92 d b , R—7-nek 41 d b , k ö z p o n t g k . - n a k 10 d b ) . A teljes g é p 
kocsit 16 900 P-ős, a z a l v á z a k a t 15 050 P - ő s n e m végleges e g y s é g á r o n vállalta a g y á r . (Az
egész m e g r e n d e l é s összege 3 605 550 P volt.) (37366/3. b . 1938. c.) T e k i n t é l y e s á r a k , h a ö s s z e h a 
sonlítjuk a külföldi h a s o n l ó t e h e r g é p k o c s i k á r á v a l , v a g y a k á r a „ B o t o n d " á r á v a l is. A g y á r
630 971 P előleget k é r t (17,5%) és k a p o t t d e c e m b e r f o l y a m á n . (56906/3/b. 1938.)
76 H L . H M . Ein. 3. b. — 1939/318553.
77 HL. H M . Ein. 3. b. — 1939/8692.
78 Uo.
79 HL. HM. E i n . Vkf. 1. — 1938/2829.
80 Uo.
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ajánlotta, hogy a megalakuló 6 gépkocsizó zászlóaljat lássák el vonatanyaggal. Ehhez a gépkocsikat a 4. gépkocsizó zászlóalj (egyedül t e 
hergépkocsikkal ellátva) 2. és 3. századától vonják el, tekintve, hogy
a jelenlegi rossz gépkocsianyaggal ez különben sem teljes értékű.
Ezt követően 1939. április l-ig a 6 gépkocsi zászlóalj első századait
szereljék fel terepjáró rajkocsikkal, amit addig hazai gyártás vagy
külföldi beszerzés útján biztosítani lehet. Zászlóaljanként 37, összesen
222 terepjáróra volt szükség. A többi század felszerelését csak 1940
elejére tervezték. Javaslatot tettek 48 Krupp-féle oktató gépkocsi
sürgős beszerzésére is, hogy lehetővé váljon 1939 áprilisáig a szük
séges gépkocsivezetők kiképzése. Az előterjesztéssel a III. Csoport
főnökség és a V K F egyetértett. 8 1
Közben az 1938 őszi események mozgásba hozták a hadsereget. Bi
zonyos számú tehergépkocsira elengedhetetlen szükség volt. A pol
gári életből 2800 járművet vonultattak be. Ezek az elhasználódott
gépkocsik tovább növelték a gondokat, mert a használat során történt
meghibásodásaik javítása nem várt kihatással volt a honvédség költ
ségvetésére és az új beszerzésektől vonta el a pénzt. 82 A mozgósított
gépkocsik bevonultatása nehézkesen ment, ami hátráltatta a csapatok
menetkészültségét. Egy része éppen javítás alatt állt, nem tudott
eleget tenni a bevonulási kötelezettségnek. A mozgósítás során szer
zett tapasztalatok a r r a kényszerítették a katonai vezetést, hogy a h a d 
sereg mozgásának biztosítására igénybe vegye a leggyorsabb m e g 
oldást. Az USA-ból rendelt 1000 db 2,5 t-ás tehergépkocsit azonnali
szállítással. 83 A terepjáró gépkocsianyag elkészültéig az alakuló gép
kocsizó dandárokhoz beosztásra kerülő tehergépkocsik 1938. december
17-ig meg is érkeztek. 84 A kocsikat dollárban kellett kifizetni, a m i
olcsó voltuk ellenére is korlátozta a megrendelendő mennyiség m é r 
tékét. A rendelkezésre álló nemes valutát ugyanis elsősorban fontos
ipari nyersanyagok vásárlására kellett tartalékolni.
Az amerikai rendeléssel egy időben Kölniből is rendeltek 550 db
Ford tehergépkocsit. Ezek lényegesen többe kerültek, viszont m á r 
kában lehetett fizetni és beilleszteni a 4 millió márkás német hitel
keretbe. 8 4 A szállítás sem ment oly gyorsan mint az USA-ból, hiszen
81 HL. HM. Ein. Vkf. 1. — 1938/2902.
82 HL. HM. Ein. 3. b . — 1938/52869. — Az e l h a s z n á l ó d o t t , ö r e g g é p k o c s i k n á l a m e g h i b á s o d á s
v á r h a t ó m é r t é k e igen m a g a s volt. E r r e s z á m í t v a , a j a v í t á s o k k ö l t s é g k i h a t á s á t az i g é n y b e 
vétel első h ó n a p j á b a n — o k t ó b e r — a b e v o n u l t a t o t t k o c s i k 8%-ának (224 db) n a g y j a v í t á s á t
f i g y e l e m b e v é v e 134.400 P - b e n állapították m e g . M i n d e n t o v á b b i h ó n a p r a , a m e n n y i b e n a b e 
v o n u l t a t o t t g é p k o c s i k s z á m a n e m e m e l k e d i k , 5%-os t o v á b b i h i b á s o d á s figyelembevételével
84000 P - ő t t a r t o t t a k s z ü k s é g e s n e k . Ezek a l a p j á n a i n . Csfség o k t ó b e r és n o v e m b e r h ó r a
278000 P - ő t k é r t a j a v í t á s o k elvégzésére.
83 HL. HM. Ein. 3. b . — 1938/49348. — A k o c s i k v é t e l á r a 775 dollár, 3875 p e n g ő volt. Ez a z
á r kiegészítve a szállítás 1000 P - ő s , v a l a m i n t a h a d i h a s z n á l h a t ó s á g r a való á t a l a k í t á s (oldalfal,
p o n y v á k , p ó t g u m i k ) 1080 P - ő s költségével is c s a k 5955 P - ő t tett ki, a m i l é n y e g e s e n o l c s ó b b
volt a „Rába—Afi" 16 900 P-ős áránál is (HL. HM. Ein. 3. b . — 1938/59916.) — Itt e m l í t e n d ő
m e g , h o g y a f e l é p í t m é n y s z ü k s é g e s á t a l a k í t á s á t az U h r i t e s t v é r e k ü z e m e , v a l a m i n t N e u s e los Lichtig RT k é s z í t e t t e á 680 P - ő s n e m végleges á r o n . Az á t a l a k í t á s o k k a l d e c e m b e r e l e j é r e
el is k é s z ü l t e k .
A k o c s i n k é n t 4—4 d b p ó t g u m i szállítását a h a z a i i p a r m á r n e m t u d t a vállalni, így a z o k a t
N é m e t o r s z á g b ó l r e n d e l t é k m e g d e c e m b e r 15-ig t ö r t é n ő szállítással. A n é m e t e k e k k o r ezt m é g
v á l l a l t á k és szállították is.
84 HL. H M . Ein. 3. b . — 1938/51873. — E g y k o c s i á r a a szállítás és e g y é b k ö l t s é g e k e t n e m
s z á m í t v a , 356'5 RM, azaz 5843 P volt.
85 HL. HM. Ein. 3. b . — 1938/90887.
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október 25-ig csak 401 gépkocsi érkezett meg, a többi decemberben. 8 5
A németek m á r ekkor sem voltak megbízható szállítók. A német ren
delést 1939 elején még kiegészítették 100 teher- 8 6 és 110 tartálygép
kocsival a légierő számára (ez utóbbi ára 9898 RM volt). Ezek 1939
első felében meg is érkeztek. 8 7 Az 1750 db Ford kb. 10 milliós beszer
zési összege messze meghaladta a „Huba—I." 500 db tehergépkocsira
méretezett beszerzési tervét, így a többletet m á r a „ J e n ő " póthitelből
fedezték.
A Ford tehergépkocsik a hadsereg mindeneseivé váltak. Rendsze
resítésükre" 1939 júliusában került sor, amikor m á r rég a csapatoknál
voltak. 88 A gépkocsizó zászlóaljak rajkocsijait, tüzérségi vontatókat
helyettesítettek, és ugyanakkor a lőszer- és anyagszállítást is lebo
nyolították. Amint a csapatok jelentéseiből kitűnik, különösen az A m e 
rikából érkezettek váltak jól be, megbízhatóknak bizonyultak. Ter
mészetesen terepjáró képességük korlátozott volt, így a terepjárókat
csak részben tudták helyettesíteni. Mint a 2. gépkocsizó dandár 1939
novemberi gyakorlatáról készült jelentésiben olvashatjuk, „a zászló
aljak a jelenlegi Ford gépkocsikkal nem tekinthetők harcászatilag
mozgékony egységeknek, legfeljebb gépkocsi-szállításra begyakorolt
gyalogságnak. Szükséges a terepjáró gépkocsik mielőbbi kiadása". 8 9
Az ilyen sürgetésökre a VKF ekkor még csak ígérettel tudott vála
szolni, miszerint 1940 januártól megindul a terepjárók szállítása és
havonta 1—1 zászlóaljat folyamatosan el fognak látni úgy, hogy j ú 
nius végére minden gépkocsi a csapatoknál lesz. 90
A terepjárók megjelenéséig azonban még hosszú és nehézségekkel
teli ú t vezetett. Áttekintéséhez az szükséges, hogy visszatérjünk az
1938 nyári—őszi időszakhoz, amikor megkezdődtek a tárgyalások a
VKF által kiválasztott terepjáró gépkocsianyag beszerzéséről, illetve
gyártásáról.
A kérdés tárgyalásánál figyelembe kell vennünk, hogy 1939 tava
szán a politikai helyzet alakulása, valamint a területgyarapodással
járó igények következtében a vezetés elhatározta a módosított „Huba
I—A" hadrend kiépítését, méghozzá nem az eredetileg tervezett öt,
hanem két év alatt, 1940 közepéig. Ez szükségessé tette a folyamat
ban levő hadianyag-beszerzések határidejének megszorítását, vala
mint új beszerzéseket. A „Huba I—A" további 233 parancsnoki, 150
oktató és 370 sebesültszállító tehergépkocsi, 196 terepjáró, 21 műhely
és rádió gépkocsi vásárlását helyezte kilátásba nagyrészt 1940. m á r 
cius l-ig. 9 1 Megrendeltek még 820 Ford teherautót is, amelyeket a
légvédelmi gépágyúk vontatására kívántak átalakítani. Erre a von
tatók tárgyalásánál még visszatérünk.Mint ismeretes, a megfelelő közepes parancsnoki kocsi típusát a
VKF a Mercedes G—5—V—152 terepjáró gépkocsiban vélte megtalálni
86 H L .
87 H L .
88 H L .
89 H L .
90 H L .
91 H L .

H M . Ein. 3. b. — 1940/24898.
H M . Ein. 3. b.—1939/51770.
H M . Ein. 3. b. — 1939/28569.
H M . Ein. Vkf. 1. — 1939/4519.
H M . Ein. Vkf. 1. —
1939/5074.
H M . Ein. Vkf. 1. — 1939/4248.
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s azt csapatpróba nélkül rendszeresítették. Ez ugyanis n e m volt le
hetséges, m e r t a kocsit a Mercedes-Benz gyár csak kizárólagosan be
mutatásra adta kölcsön. A kocsi a n é m e t HTI szerkesztése volt, s ez
a VKF számára megbízható garanciának számított csapatpróba nélkül
is. Ezúttal is tévedtek!
A licenc megvételére a MÁV AG bevonásával tárgyalások indultak,
a kocsikat ugyanis a MÁVAG gyártotta volna. Az 1938. augusztus
26-án és szeptember 2-án a gyár igazgatóságával folytatott tárgyalá
sok azonban nem vezettek eredményre. A németek feltételei elfogad
hatatlanok voltak. 92 A tárgyalások megszakadásában közrejátszott az
is, hogy ekkor m á r egyre nyilvánvalóbbá vált, a „Botonď'-program
hosszú időre leköti a magyar autóipart, így a MÁV AG kapacitását is.
A németek ekkor hajlandónak mutatkoztak kész gépkocsik szállí
tására 3—4 hónapos szállítási határidővel. A kocsik árát 7290 RMben szabták meg, amit súlyosbított, hogy a vételár 75%-át nemes
devizában kérték, s csak 25%-át márkában. 9 3
Még folytak az eredménytelen licenctárgyalások, mikor a Bangha
altábornagy vezetésével Berlinben járt bizottságnak sikerült nemes
deviza nélkül, a németek által ekkor rendelkezésre bocsátott 40 millió
márkás kontingens terhére 55 kocsit megrendelni, 9 4 amivel a felállí
tásra kerülő gyorsdandárok: legsürgősebb, minimális szükségletét kí
vánták kielégíteni. Az egyes kocsik árát, bár a nemes devizát mel
lőzve, de az eredeti árnál drágábban, 7477 RM-ben szabták meg.
(Az egész megrendelés 411 235 RM-t tett ki.) A szállítást 1938 decem
bertől folyamatosan 1939 májusig vállalták, 95 s némi késéssel, júniu
sig le is szállították, végül is 5 % engedményt nyújtva a felemelt vé
telárból. 96
Még le sem szállították az első megrendelést, amikor 1939. május
2-án a Győrffy-Bengyel Sándor vezetésével a „Huba I—A" megren
delések céljából kiutazott bizottság újabb 176 db-ot rendelt. 97 Ekkor
már a hazai gyártásról végleg lemondtak, s elhatározták, hogy az
összes közepes parancsnoki kocsit Németországból vásárolják meg.
A szállítást változatlan feltételek mellett és áron 1940 közepéig vál
lalták a németek. A kocsik 1940 augusztusáig meg is érkeztek. 98 Idő
közben, 1940 márciusában még 9 db-ot rendeltek a típusból. 99 össze
sen 240 Mercedes-Benz G 5-ös került a honvédség birtokába. A n é 
metek hajlandóak lettek volna további szállításokra is, s májusban 24
kocsi azonnali átadására tettek ajánlatot. Megrendelésre azonban nem
került sor, mert időközben a csapattól beérkezett jelentések szerint
a G—5 „a hozzáfűzött reményeknek műszaki megoldás (gyenge motor,
komplükált sebességváltó, kemény rugózás) tekintetében nem felelt
92 H L . H M . Ein. Vkf. 1. — 1938/9285.
93 H L . H M . Ein. 3. b. — 1938/38729.
94 H L . H M . Ein. 6. k. — 1939/9407.
95 H L . H M . Ein. 3. b. — 1938/53465.
96 1939. I. 10 db; HI. 10 db; IV. 10 db; V. 10 db; VI. 15 db.
97 H L . H M . Ein. 3. b. 1939/40574.
98 1939. V n . 25 db; X H . 10 db; 1940. I. 10 db; n . 15 db; IV. 15 db; VI. 39 db; VII. 42 d b ;

v m . 20 db.
99 H L . H M . Ein. 3. b. — 1940/22269.
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meg". így több G—5 rendelésre a késâbbiek során m á r nem is került
sor. Közben a németek is beszüntették gyártását, mivel a kocsi a
német hadseregben sem vált be. Innen eredt, hogy meglevő készle
teiket nagy előszeretettel ajánlották fel megvételre. Ez volt az egyet
len eset, hogy gépkocsik átadását kezdeményezték.
A Mercedes-Benztől 1939 n y a r á n még 18 db 170 V típusú nyitott
parancsnoki híradó személygépkocsit is vásároltak 3740 RM egység
áron, melyek 1939 decemberében érkeztek meg. 100
Az 1939. március 30-án tartott vezetőségi szemlén bemutatták a
kölni Ford különböző nagyságú parancsnoki személygépkocsijait. Mi
vel a hadsereg tehergépkocsijainak, valamint a tervezett Marmon—
Herrington átalakítások révén a vontatóknak jelentős része Ford volt,
a V K F jónak látta ezek beszerzését, ami bizonyos fokú egységesítést
ígért a gépkocsiállományban. 1 0 1
A Győrffy-Bengyel vezette bizottság a m á r említett ,,Huba I—A"
rendelések keretében meg is rendelt 152 közepes és 5 nagy személy
gépkocsi alvázait (á 2190 RM), amit az év végéig le is szállítottak.
Karosszériájukat az Uhri testvérek üzeme készítette. 1 0 2
A kis parancsnoki személygépkocsi-szükségletet elsősorban Olasz
országból szerezték be. A korábbról m á r meglevő Fiat kocsikhoz
1938-ban 103 db, 103 1939. június 14-én még 114 Torpedó 508/c Militare típusú Fiat Balilla gépkocsit vásároltak. 104
Nehézségek merültek fel a Krupp-cég L 2 H 143 típusú félraj
kocsijának beszerzése körül is, amit a „Huba I." cikkjegyzék szerint
a páncéltörő ágyúk vontatására, valamint a kerékpáros géppuskás
századok részére rendszeresítettek. Ebből a típusból kb. 400 db b e 
szerzését tervezték. Kezdetben itt is a gyártási jog megszerzésére és
hazai előállítására gondoltak. A Krupp-cég azonban még a MercedesBenznél is kedvezőtlenebb feltételekkel állt elő. 105 A tárgyalások a
MÁV AG bevonásával egész nyáron át folytak, m á r - m á r a megegye
zés reményében. A Krupp-gyár ugyanis mérsékelte követelését. 106
Végül is a G—5-ös parancsnoki kocsinál már ismertetett okból még
sem vezettek eredményre, s magyar gyártásra ebből a típusból sem
került sor.
Közben az idő sürgetett, s 1938. augusztus 8-án a Krupp-cégtől
megrendeltek 104 db L 2 H 143 félrajkocsit, ezen belül 62 db-ot
100 H L . H M . E i n . 3 . b . — 1940/7420.
101 H L . H M . E i n . V k f . 1. — 1939/3575.
102 H L . H M . E i n . 3 . b . — 1939/4408.
103 H L . H M . E i n . 6. k . — 1940/118886.
104 H L . H M . E i n . 3. b . — 1940/10647.

105 HL. HM. Ein. 3. b. — 1938/25642. — N e m k e v e s e b b e t k é r t e k , m i n t 200 d b kész kocsi

átvételét (az egész szükséglet fele), valamint 500 000 pengőt, 75%-ban clearing pengőben,
25%-ban pedig nemes devizában. A darabonkénti licenc díj minden itthon gyártott kocsi
után 100 RM Clearingben. Ezek a feltételek kb. 1500 pengővel, 10%-kal emelték volna az itt
hon gyártott gépjárművek árát. A Honvédelmi Minisztérium igyekezett kedvezőbb feltéte
leket elérni. Hajlandó lett volna átvenni 50 kész kocsit, fizetni 160 000 pengőt clearing már
kában, s a legyártott kocsik után darabonként 100 RM licenc díjat.
106 HL. HM. Ein. 3. b. — 1938/27643. — Az új ár 175 000 RM (valuta felár n é l k ü l k b .
279 000 P), de e n n e k 25%-át továbbra is n e m e s devizában, 75%-át c l e a r i n g b e n k é r t é k . A k é 

szen átveendő kocsik darabszámát 100-ra redukálták, de ugyanakkor 125 RM-ra növelték
a gyártott kocsik után darabonkénti licenc díjat. Ez a kalkuláció még mindig 1000 P-vel,
7—8%-kal emelte fel a gépkocsik német egységárát (9505 RM — 13 300 P). A HM ezt 5%-ra
kívánta csökkenteni, amit már elfogadhatónak tartott.
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Krupp L2 H 143-as terepjáró, páncéltörő

ágyú

vontató

legénységi felépítménnyel a géppuskás századok részére (á 9505 RM),
42 db-ot pedig a páncéltörő ágyúk vontatására alkalmas felépítmény
nyel. Ugyanakkor rendeltek meg 48 db L 2 H 242 típusú 2 t-ás t e 
hergépkocsit is oktató gépkocsinak. (Az egész rendelés összege 1 174 010
RM volt.) A kocsik szállítását folyamatosan 1938 végéig kérték. A
fizetést clearing márkában, a német hitel keretében bonyolították
le. 107 Ezen kívül az O. D. Werk-nél 1939. április 29-én még 150 db
O. D. Rex. 4 típusú oktató gépkocsit rendeltek (á 1861 RM), amit 1940
tavaszáig folyamatosan szállítottak. 108
A szállítási határidőket nem tartották be. Év végéig csak 62 r a j és 16 vontató felépítményű terepjárót és 22 tehergépkocsit szállítot
tak. 109 A többi csak 1939 januárjában érkezett meg. Az első szállít
m á n y t csakhamar követte a második, a kint járt bizottság 1938. szep
tember 27-én ugyanis újabb 269 félrajkocsit rendelt meg a clearing
egyezmény keretében. A megrendelés összege (á 9385) 2 524 565 RM
volt. 110 A kocsikat még 1939-ben le is szállították.
A VKF előírta a hadrendben a nagy parancsnoki kocsit. Mivel
megfelelő típust nem találtak, úgy döntöttek, hogy az L2 H 143
107 HL. HM. Ein. 2. b. — 1938/94498. — A megrendelés visszaigazolásakor meglepetés érte
az azt eszközlő 3. b. osztályt, a németek festés címén ugyanis váratlanul 50 RM felárat szá
mítottak fel darabonként, amit elfogadhatatlannak tartottak. „Az osztály a Krupp-gyártól
elvárja, hogy ezt a felárat elengedi annál is inkább, mivel most vette hírül, hogy a Német
országban kint járó bizottság 300 Krupp-terepjáró gépkocsit rendelt meg a cégnél. (Bangha
által vezetett bizottság — D. L.) A fentieket telefonon a cég képviselőjével szeptember 21-én
13 h-kor közöltem (ti. a 3. b. osztály az eredeti iraton meg nem nevezett beosztottja — D. L.),
s két napon belül választ kértem." Bár a cég képviselője az ügy intézését magára vállalta,
a Krupp-eéget is értesítették, megjegyezve, hogy per esetén ragaszkodnak a magyar bíró
ság illetékességéhez. Erre végül nem került sor, Krupp elállt a követeléstől. (HL. 42466'. 3. b.
1938.)
108 HL. HM. Ein. 3. b . — 1939/39862.
109 H L . H M . Ein. 3. b . — 1939/43602.
HO HL. HM. Ein. 6. k. — 1939/9407.
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alváz felhasználásával, magyar szerkesztésű felépítménnyel alakítják
ki ezt a kocsitípust. A HTI irányításával elkészült prototípust 1938.
december 16-án mutatták be. A kocsi sikert aratott, s 1939. október
13-án rendszeresítették is. Ezért csak ekkor, mert a szükséges alvá
zak szállítása és a felépítmény elkészítése csak erre az időpontra tette
lehetővé, hogy az első darabok kikerüljenek a csapatokhoz. 111 A szük
séges 254 db alvázat csak 1939. május 22-én rendelte meg a Német
országiban járt Győrffy-Bengyel altábornagy vezette küldöttség (á
8400 RM) 2 133 600 RM árban, meglehetősen hosszú, 1939. július 3 1 —
1940. május 31-ig terjedő szállítással. 112
A Krupp kocsik folyamatosan kerültek ki a csapatokhoz. Csak
h a m a r jelentések érkeztek arról, hogy sorozatos alváztörések fordul
tak elő. Ennek okát a HTI a kocsik túlterhelésében látta, azok ugyanis
elsősorban a páncéltörő ágyút vontatóknál fordultak elő, ahol a lő
szert is a kocsira málházták. De baj volt a konstrukcióval is. A pana
szok kivizsgálására a Krupp-gyárból érkező szerelők ugyanis elmond
ták, hogy ez a típus a n é m e t hadsereg részére már más megoldással
készül." A HTI ekkor javasolta is, tegyenek lépéseket, hogy az ekkor
még (1940. VI. 27.) leszállításra váró 231 alvázat már új változatban
küldjék. A HM közölte, hogy ez már elkésett, m e r t az alvázakat teljes
egészében leszállították. Ez esetben a Krupp-gyár pontosan betartotta
a határidőt, nyilvánvalóan gyorsan piacra akarta dobni a hadihaszná
lat során rossz konstrukciójúnak bizonyult kocsikat. 113
A gyorsdandárok számára azonban legfontosabb az 1,5 t-ás terep
járó rajkocsi típus kiválasztása és gyártásának mielőbbi megkezdése
volt. A gépkocsi zászlóaljak nem nélkülözhették sokáig alapvető szál
lítóeszközüket. Eredetileg a Mercedes-Benz LG—65/2 1,5 t-ás terep
járó rajkocsi licencének megvételére indultak tárgyalások. Ugyan
akkor a VKF figyelme a Győri Vagongyár mérnökének, Winkler
Dezsőnek irányításával szerkesztett „Botond" terepjáró rajkocsi felé
is fordult. Bemutatták a WM gyár AC—II. típusú rajkocsiját is.
Az AC—II. alvázat a gyár tüzérségi és gyalogsági felépítménnyel
egyaránt felajánlotta. A WM gyár már 1931-ben kihozta saját konst
rukciójú WM H2 típusú, 3 tengelyes, 70 LE-s, 60 km/h sebességre
képes, 2800 kg teherbírású terepjáró rajkocsiját is, amelyből akkor
50 db-ot szállított á 21 000 P-ős áron a honvédségnek. A kocsik azon
ban nem feleltek meg a várakozásnak, így 1936-ban a gyár hiába
ajánlotta fel változatlan áron újabb 50 db némileg módosított WM
H3 szállítását, újabb rendelés nem történt, s a típusról többé nem
esett szó. 114
Az LG—65/2 licencének átadásáról a tárgyalások megindultak, azon
ban csakhamar megszakadtak. 115 Az augusztusi csapatpróbán ugyanis,
111 HL. H M . Ein. Vkf. 1. — 1939/5128.
,

112 H L . H M . Ein. 3. b. — 1939/34063.
113 H L . H M . Ein. Vkf. 1. — 1940/4091.
I !'• O L . Z. 407. 25. es. 194.

115 HL. HM. Ein. 3. b. — 1938/38729. — A németek a kocsi 15 590 RM (kb. 22 000 P) eladási
árának 5%-ban állapították meg a licenc díjat, majd ezt hajlandók lettek volna 3%-ra mér
sékelni, amennyiben a licencet megvásárló MÁVAG fizet 125 000 márkát vagy átvesz 200 db
kész gépkocsit.
5 Hadtörténelmi közlemények
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amelyen m á r a „Botond" is részt vett, a német kocsi alul maradt. A
csapatpróbát végrehajtó 4. gépkocsizó zászlóalj jelentése szerint a
„Rába-Botond" terepjáró gépkocsi volt az a típus, amely a csapat
szolgálat követelményeinek teljes mértékben meg tudott felelni, míg
a „Mercedes-Benz" terepjáró gépkocsi csak részben. 116 Kifogásolták
többek között a Mercedes nyersolaj motorját, melynek elhasználódása
nagyobb a „Botond" benzin üzemű motorjánál, továbbá, hogy az
első kerék is meg van hajtva, ami több kiképzést igényel, mert n e h e 
zebb vezetni. Mindez sok nehézséget okozna a benzin üzemű gép
kocsin kiképzett tartalékos legénységnek. Bár ezek az érvek n e m
hatnak t ú l meggyőzően — az eredeti jelentés teljes szövege nem áll
rendelkezésre, csak amit abból a III. Csoportfőnökség a VKF-nek kül
dött átiratában kiemelt — a valóban jó konstrukciójú és terepjáró
képességű, a német típusnál lényegesen olcsóbb, saját szerkesztésű
és a magyar autóipar számára az addigi legnagyobb megrendelést
jelentő „Botond" melletti döntés nem lehetett kétséges. 117
Az események ezután gyorsan követték egymást. A HTI szeptem
ber 1-i és a VKF szeptember 14-i javaslatát figyelembe véve a hon
védelmi miniszter 1938. szeptember 22-én kelt rendeletével intézke
dett a 38 M. „Botond" 2 t-ás terepjáró rajkocsi rendszeresítéséről. 118
Szeptember 17-én megtörtént 1402 „Botond" megrendelése is, fele
fele arányban a Győri Vagon, illetve a MÁV AG gyárnál, m i n t fővál
lalkozóknál. 119 A két gyár között 1938 augusztusban megindult t á r 
gyalásokon nyilvánvalóvá vált, hogy a megrendelést a kívánt rövid
határidővel (1940. június 30.) csak további gyárak bekapcsolásával
tudják teljesíteni. Ezért, „hogy a HM által megrendelt 1402 db »Bo
tond« elnevezésű terepjáró a kívánt időre leszállítható és a HM által
limitált darabonkénti 22 000 pengős áron előállítható legyen, a követ
kező hat vállalat: Győri Vagon, MÁV AG, Ganz, WM, Láng, Hofherr
ezen terepjáró gyártására »munkaközösséget« létesít" 120 — olvas
hatjuk a h a t gyár között 1939. január 31-én létrejött megállapodásban.
A 30 844 000 pengős szállítási összértéket úgy osztották meg, „hogy
minden egyes t a g a részesedési arányszám keretén belül lehetőleg
olyan alkatrész szállítására kapjon megbízást, amelynek gyártására
műszakilag a legjobban van berendezve". 1 2 1 Arra törekedtek, hogy
minél inkább leszűkítsék azoknak az alkatrészeknek a körét, amelye
ket a munkaközösségen kívül álló cégektől, de különösen külföldről
kell beszerezni. Kimondták, hogy legfeljebb csak a szűk határidő be116 HL. HM. Ein. III. Csfség. — 1938i/38367.
117 Uo.
118 HL. HM. Ein. Vkf. 1. — 1938/3254. 38 M. „ B o t o n d " t e r e p j á r ó g é p k o c s i . M o t o r : 65 LE 4
h e n g e r e s felülvezérelt b e n z i n m o t o r . F o g y a s z t á s : 30 1/100 k m — t a r t á l y 120 literes. S ú l y : 4000 k g
— t e r h e l é s 2000 kg. V o n ó e r ő : 3700 k g . H o s s z a : 5740 m m . Szélesség: 2200 m m . M a g a s s á g : 2550 m m .
L e g m é l y e b b : 300 m m . S e b e s s é g : (I—IV) 60 k m / h . H e g y m á s z ó k é p e s s é g : 33 fok — 2000 kg von
t a t m á n n y a l 20 fok. F o r d u l ó k ö r s u g a r a : 6,74 j o b b r a , 6,30 b a l r a . A t e r e p j á r á s t f o k o z t á k az elöl
levő t e r e p j á r ó g ö r g ő k , v a l a m i n t a vezetőfülke m ö g ö t t i f o r g a t h a t ó p ó t k e r é k , m e l y e k r e a kocsi
á r o k - á t h a t o l á s n á l s z ü k s é g szerint t á m a s z k o d h a t o t t . Az alvázon levő csörlő lehetővé t e t t e a
kocsi ö n v o n t a t á s á t .
119 HL. HM. Ein. 3. b . — 1938/40059.
120 OL. Z. 450. 61. es. 422.
121 Uo.
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„Botond" terepjáró

rajkocsi

tartása érdekében fordulnak ilyen cégekhez. A kocsik összeszerelését
a Rába és a MÁV AG mint fővállalkozók végezték, ö k vállalták a
felelősséget a szállítások határidejének betartásáért, valamint a gép
kocsik minőségéért is. Az első 100 gépkocsi szállítását 1939. július
1. és augusztus 31. között, amíg a többit folyamatosan 1940. június
30-ig vállalták. A munkaközösség tudomásul vette, hogy a Rábának
a „Botond" kifejlesztésével kapcsolatosan 140 000 P költsége merült
fel, valamint, hogy a motor és sebességváltó után az Austro-Fiat bécsi
cégnek, az önzáró differenciál után pedig a G. Weidmann—Meyer
Wallisellen—Zürich-cégnek összesen 336 480 P-őt köteles fizetni, s
ezek az összegek quota arányában terhelik a munkaközösség tagjait.122
Egy kocsi nem végleges 22 000 P-ős gyártási árának költséghelyek
szerinti megoszlása a következő volt:
122 U o .

5*
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I. Általános

kiadások

1 559,

(forg. adó, bélyegül., száll, fuvar,
licencek stb.)
II. Quotán

kívüli

anyagok

(munkaközösségen kívüről)
gumiabroncs
keréktárcsák
olajfék
elektromos szerelvények
armatúrák
szerszámok
felszerelések
csigamű
III. Quotális

P
P
P
P
P

2 698,92 P

P
P

munkák*

alváz
felépítmény
IV. 17,7%

1200,—
209,—
164,37
210,94
89,59
54,07
226,95
544,00

12 646,19 P
2 430,00 P

15 076,19 P

haszon

2 665,89 P

Egy gépkocsi ára:
A munkaközösség

A gyár neve

22 000,00 P
tagjainak részesedése
munkáiban
quotális munkák

egy kocsi

17,7 % haszon

quotális

összesen

Rába

3775,60 P

667,67 P

4443,27 P

MÁVAG

3775,60 .,

667,67 „

4443,27 „

WM

3151,99 „

557,33 „

3709,32 „

Ganz

1618,13 „

286,13 „

1904,26 ,,

Láng

1136,74 „

200,96 „

1337,90 „

Hofherr

1618,13 „

286,13 „

1904,26 „

15 076,19 P

2665,89 P

17 742,08 P

összesen

A 30 844 000 P-ős szállítási összértékből a 3 737 577,78 P volt a
tiszta haszon (17,7%).
* A quotális munkák = a gyári önköltség. A felhasznált
munkabér összege.

anyag értéke, a gyári rezsi,

A végleges munka és költségfelosztást 1939. január 31-én fogad
ták el. 123
A felosztás és kalkuláció csak hosszas tárgyalások után alakult ki.
Hátráltatták a megegyezést, hogy a munkaközösségnek főként kisebb
tagjai kezdetben t ú l alacsonynak és számukra tarthatatlannak tartot
ták a konstruktőr Rába által kialakított árakat. „Ki kell jelentenem,
hogy mi azokat az árakat, amelyeket Győr beállított, általában t a r 
tani n e m tudjuk" 1 2 4 — jegyeztek fel m á r szeptemberben a Hofherr
gyár Győrbe küldött munkatársa, aki részt vett a „Botond" megtekin
tésén, s ugyanakkor az alakuló munkaközösség első megbeszéléseinek
egyikén. „De kétségbe kell vonnom azt is — folytatta —, hogy ezeket
Győr vagy bármely más gyár is tartani tudja, illetve, hogy az általuk
beállított munkabérek mellett a mi munkás kereseti nívónkat el l e 
hessen érni." 1 2 5 A feljegyzés készítője attól tartott, hogy ha a tervezett
árak mellett — a gyártáshoz szükséges beruházásokat is figyelembe
véve — biztosítani akarják a magas haszonkulcsot, olyan mélyre
kénytelenek lenyomni a béreket a kialakult bérszínvonal alá, a m i
már a termelést veszélyezteti. M á r pedig ezt a rendelést n e m volt
szabad egyik munkaközösségi tagnak sem elszalasztani, hiszen a m a 
gyar ipar addigi legnagyobb gépkocsirendeléséből való részesedést
jelentette. A megrendelés összegéneik felső határát a HM limitálta,
azt növelni n e m lehetett, sőt az ÁKB közbelépése nyomán a n e m
végleges ár csökkentésére lehetett számítani. így az adott kereteken
belül kellett egyezkedni, melynek alakulását a hiányos iratanyag
miatt nem tudjuk végigkísérni. 126 Mindenesetre — m i n t ezt a végle
ges munka és költségfelosztás is mutatja — a munkaközösségi „na
gyok" végül is „megfelelő árakat" és hasznot biztosítottak a „kicsik
nek" is.
Az egyes alikatrészek gyártásának elosztása a következőképpen ala
kult a munkaközösségi tagok között:
Rába —

Motorok, sebességváltó (ezekből az egész rendelés fele),
főtengely, differenciál, szerelőfal és szerelvénytábla, p e 
dálok, kormány, az alváz és felépítmény, lengőtengelyek,
valamint egyéb kisebb alkatrészek; a kocsik összeszere
lésének fele.
MÁVAG — Főtengely, lengőtengelyek, mellső tengely, első kerék,
rugózás, szerelőfal és szerelvény tábla, olajteknő, fékek,
s m á s kisebb alkatrészek; az összeszerelés fele.
Ganz —
Vonócsörlő, pedálok, himba, pótkerék, lökhárító, karoszszéria.
Láng —
Komplett motorok fele.
123 O L . Z . 450. 61. CS. 42371.
124 O L . Z . 450. l i . CS. 422.
125 uo.
126 A „Botond" gyártás iratanyaga elsősorban a munkaközösségi ülések jegyzőkönyveiből
áll. Ezekből végigkövethető a gyártási folyamat, a felmerült és a program eltolódásához ve
zető nehézségek. A részletes taglalás egy, magával a „Botonď'-programmal foglalkozó tanul
mány feladata lehetne.
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WM —

Sebességváltó (fele), kardánfék, differenciálház,
rék, lengőtengelyek, hűtőköpeny és ház.
Hofherr — Hátsókerék és fék.

csigake

Már a megrendeléskor nehézséget jelentett a munkaközösség által
nem gyártott alkatrészeket és szerszámgépeiket szállító, elsősorban
külföldi (német) gyárakat 1 2 7 rávenni, hogy legalább megközelítő pon
tossággal vállalják a k é r t szállítási határidőket. Ez döntő kérdés volt,
hiszen a külföldi alkatrészek itthoni előállítására való berendez
kedés hosszú időre bénította volna a gyártást. Ez egyben azt is j e 
lentette, hogy a „Botond" gyártást a németek kézben tudták tartani
és ezúton is befolyásolhatták mind a politikai, mind a katonai veze
tést. A német szállítások természetesen késtek, ami kezdettől nagy
mértékben késleltette a kocsik szállítását. Már az 1939 nyári és kora
őszi, t e h á t a gyártás megindulásával foglalkozó első munkaközösségi
értekezletek is a külföldi anyagok késéséről panaszkodnak. Elsősor
ban a Bosch mágnesek késése okozza a fennakadást, jelenti a Rába
és a MÁV AG 1939. szeptember 14-én. 128
Az 1939. szeptember 23-i győri szemleútja során Stirling tábor
nok is a Bosch és Rheinmetall Művek késedelmes szállításaiban látta
a m á r ekkor meglevő 4—6 hetes gyártási lemaradást. 1 2 9
A Rába és a MÁV AG szeptemberben ki is küldték munkatársaikat
(Saári — MÁVAG és Martens — Rába) Berlinbe, hogy a német gyá
rakban a szállításokat sürgessék. Azonban, mivel az érintett ipartele
pekre a belépési engedélyt nem k a p t á k meg, csak a magyar követ
ségen keresztül tudták felvenni a kapcsolatot az érdekeltekkel. A
követségen mindenesetre meglepetten tapasztalták, hogy a HM által
sürgetés céljából már korábban megküldött anyagjegyzék „érdem
leges kezelésbe" nem került, csupán a Bosch és Rheinmetall kapott
a katonai attasétól felszólítást a szállítások meggyorsítására. A követ
ségen megörültek, mert úgy vélték, hogy a továbbiakban leveszik a
szállítások gondját a vállukról, mert — mint a gyárak képviselői írták
jelentésükben — „Nyitó százados ú r szavaival élve minden »lenge
ruha-zsinór-« ügyben felszólítást kaptak (ti. a követség), ezeket pedig
nem győzik sem idővel, sem személyzettel." 130 Így a két kiküldött
közvetlenül a gyárak képviselőivel való tárgyalás útján igyekeztek
elérni a szállítások gyorsítását. Terjedelmes jelentésben be is szá
moltak az ígéretekről.
Azonban nemcsak a németek, de a svédek is késedelmesen szállí
tottak, a m i szintén az elmaradást fokozta.
127 OL. Z. 450. 61. es. 423/1. — A legjelentősebb német szállító cégek: Bosch (Stuttgart)
elektromos berendezések (dinamó mágnes, indítómotor, akkumulátor, ablaktörlő, fényszórók,
égők); Rheinmetall (Berlin) csigahajtómű (ez utóbbira a Magyar Fogaskerékgyár is pályázott
volna, azonban megfelelő bronz és krómnikkel anyag nem állt rendelkezésükre); Alfred Te
vés — Mashinen und Armaturenfabrik G.m.b.H. (Frankfurt am.) a hasonló nevű fékhenger;
Solex (Berlin) karburátor, szűrő, tüzelőanyag szivattyú, kormánytolórúd; VDO Tachometer
(Frankfurt) tachométer és egyéb műszerek. Nem kevésbé fontos volt, hogy a svéd csapágy
gyűrűk idejében megérkezzenek.
128 OL. Z . 450. 2. CS. 424.
129 HL. HM. Ein. n i . Csfség. — 1939/51008.
130 Uo.
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A külföldi partnerek késedelmes szállításai csak egy részét képez
ték a munkaközösség nehézségeinek. A gyártást ugyanis egyéb koope
rációs és anyaghiányból eredő nehézségek is hátráltatták. A munka
közösségi értekezletek viharos összecsapások színhelyei voltak. A
gyárak egymást okolták az együttműködési zavarokért, az elmaradá
sokért. Különösen élesen vetődtek fel a nehézségek, amikor 1939 má
jusában a HM azzal az igénnyel lépett fel, hogy az 1940. június 30-i
szállítási határidőt május l-re hozzák előre.131 A kérés akkor érte
a munkaközösséget, amikor már egyre világosabbá vált, hogy nem
csak megrövidíteni nem lehet a júniusi határidőt, hanem még né
hány hónappal meg is kell hosszabbítani. A május 26-i értekezle
ten a munkaközösség a várható nehézségek felsorolásával igyekezett
kitérni a kérés elől. A Rába „később tud nyilatkozni, a külföldi anya
gok beérkezése a döntő"; a MÁVAG szerint „korai érdemleges ígé
retet tenni, döntő a nyersanyag és az alvállalkozók..."; a WM óva
tos, mert „bevárandó a széria szerelés megkezdése"; a Ganz kikötése,
„ha az anyagokat időben kapják"; s végül a Hofherr és a Láng kere
ken kimondták, hogy a kapacitás és a létszám nem tesz lehetővé ha
táridő rövidítést.132
A nehézségek sorozatosan jelentkeztek is. Augusztusban már arról
tárgyalta a gyárak, miért nem tudják a szerződésben 1939. július í—•
augusztus 31-ig vállalt 150 kocsit szállítani.133 Az 1939. augusztus 16-i
értekezleten Schnetzer Ágoston, a MÁVAG vezérigazgatója ugyanis
bejelentette, hogy a 150 komplett kocsi szállításából semmi sem lesz.
mivel az egyes gyárak, kivéve a WM-et, nem készültek el vállalt agg
regátumaikkal, s ezzel egymás munkáját is hátráltatják. Ezen belül is
a MÁV AG „igen nagy hátralékban van", eddig mindössze 20 kocsihoz
való alvázzal és alkatrészekkel készült el, de ígéri, hogy két héten
belül behozza. A Ganz-ban a helyzet még rosszabb, mivel semmivel
sem készültek el és képviselőjük a szállítások várható időpontjáról
nem is tudott kielégítő tájékoztatást adni. A legnagyobb elmaradás a
motorok felét gyártó Láng-gyárnál mutatkozott, amelyik a munka
közösség tagjainak legnagyobb meglepetésére egyszerűen bejelentette,
hogy a Rimamurányi Vasmű által szállított rúdanyagok késedelmes
beérkezése miatt a motorok szállítását csak három hónapos késéssel
kezdi meg — olvashatjuk Kőnek Alfrédnak, a Hofherr cégvezetőjé
nek az ülésről készített feljegyzésében.134
Kőnek még a következőket jegyezte fel: „Schnetzer igazgató felve
tette azt a kérdést, vajon tovább jelentsük-e a késedelmet a HM ille
tékes osztályának, »mire megjegyeztem, hogy ezt nem tartanám he
lyesnek, már csak azért sem, mert a HM mindenesetre a munkakö
zösséget fogja a késedelemért felelőssé tenni. Bengyel őexelenciája
azért hívta életre ezt a munkaközösséget, hogy az annak keretében
tömörült gyárak ugyanúgy működjenek, akár egy nagy üzem, amiből
131 OL. Z. 450. 61. es.
132 U o .
133 O L . Z . 450. 62. CS. 424.
134 U O .
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következik, hogy a hátrányos helyzetbe került üzemeket a többi gyár,
ha arra mód van, kisegíti. Tekintettel arra, hogy a Rába is gyárt m o 
torokat, kézenfekvő a gondolat, hogy a Láng által okozott késedelem
akár alkatrészek, akár kész motoroknak gyorsabb tempóban való szál
lítása révén áthidalható. Győr vállalkozik is bizonyos alkatrészek, fő
ként hajtórudak átadására. Abban maradtak (a munkaközösség tagjai
— D. L.), hogy a Láng revízió alá veszi bejelentését, s az összes gyár
írásos helyzetjelentést ad. A HM-nek nem jelentenek egyelőre." 135
A munkaközösség válságát ugyan áthidalták, de a HM-nek minden
esetre jelenteni kellett, hogy az augusztus végére ígért 150 kocsi csak
hathetes késéssel fog elkészülni, amit azonban a gyártás folyamán be
fognak hozni. 136
Szeptember 16-án át is adták a munkaközösség által vállalt új szál
lítási menetrendet, amely szerint 1940. június 30-ig — az eredeti idő
pontig — vállalják a teljes mennyiség leszállítását. December 31-ig
a Rába 221, a MÁVAG 206, míg januártól havonta 180—180 kocsi
folyamatos átadását vállalták. A HM kívánságának teljesítéséről tehát
szó sem lehetett. 1 3 7
A gyártás, ha sok nehézség közepette is, de megindult. Szeptember
től a Láng megkezdte napi 2 motor szállítását, s a többiek is több-ke
vesebb késéssel szállítani kezdték az általuk gyártott alkatrészeket. Ez
azonban nem jelentette a kooperációs zökkenőkből eredő nézeteltéré
sek megszűntét. Az október 20-i munkaközösségi értekezleten a Rába
és a MÁVAG között robbant ki nézeteltérés. Amíg a minden erejét
a gépkocsigyártásra koncentráló Rába képes volt a késedelem nélküli
szállításra, a többirányú haditermeléssel lekötött MÁVAG ugyanis
csak késedelemmel tudott eleget tenni kötelezettségeinek. Koller, a
MÁVAG főmérnöke azzal a munkaközösség szerint „súlyos és jogtalan
váddal" illette Győrt, hogy ,,minden beépítendő részből fölös menynyiséget tart magánál, hogy a HM előtt munkáját kedvező színben
tüntesse fel. Ezzel szemben a MÁVAG szemrehányásokkal találko
zik." 138 A győriek a munkaközösség tagjainak helyeslésével visszauta
sították a vádakat és a béke helyreállt.
November közepén a MÁVAG és Rába jelentették, hogy a k é t öszszeszerelő gyár m á r 100—100 kocsit átadott, s hozzáfogtak a második
százas széria szereléséhez. Kérték a többieket az alkatrészek pontos
szállítására. A lendület azonban csakhamar megtört. A minduntalan
fellépő anyaghiány, a külföldi, valamint belföldi alvállalkozók késedel
mes szállításai, a munkaközösségen belül az együttműködés ismét
lődő zavarai ezt óhatatlanul magukkal hozták. A munkaközösségi ér
tekezletek a nehézségek elhárításával, a tagok nézeteltéréseinek békítgetésével próbálták biztosítani a folyamatos termelést.
A belső nézeteltéréseknek többnyire anyagi kihatásai is voltak. Gya
korta előfordult, hogy a partner késedelmes szállítása következtében
135
13C
137
138

Uo.
UO.
UO.
UO.
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le kellett állni a munkával. Ilyenkor az érintett gyár kártérítési igény
nyel lépett fel. A sok hasonló eset közül ragadjunk ki egyet. A
Hofherr az általa készített hátsó kerekekre Teves-fékhengereket sze
relt, amit a kocsikat összeszerelő gyáraktól kapott, melyek viszont
Németországból a Teves-cégtől importálták. A német szállítások kés
tek, így a fékhengereket a Hofherr sem kaphatta meg időben. A gyár
— a tervek szerint — 1939 szeptemberében már a 800. kereket készí
tette el, amihez csak 200 fékhengert kapott. Amennyiben nem k a p 
nak sürgősen fékhengereket, úgy a „kerekek szerelését abba kell
hagyni, majd újból elővenni, ami többletköltség" 1 3 9 — írták a Rábá
nak. Azonban hiába, mert nemcsak fékhengert, de még kielégítő ígé
retet sem kaptak. Október 9-én, mivel a félkész kerekek tovább sza
porodtak, még erélyesebben léptek fel. ,,A tevések rendszertelen ér
kezése miatt a munkásokat át kell csoportosítani, az átállás teljesít
ménycsökkenést idéz elő; másrészt, hogy a munkásokat foglalkoztatni
tudják, 20 százalékkal több alkatrészt kell naponta gyártani, ami a
gépparkot igénybe veszi, a kész félgyártmányokat el kell szállítani,
majd visszahordani, mindez többletköltséget jelent." 140 De nemcsak
Teves-féket kellett a kerékre szerelni, hanem azokat fel is kellett sze
relni a MÄVAG által szállított lengőtengelyekre. Viszont a tengelyek
is késtek, emiatt is tárolni kellett a kerekeket, majd újból munkába
fogni. A Hofherr ezért többször is kérte, hogy a kerekeknek a ten
gelyre való rászerelését a MÁV AG és a Rába végezze. Mivel a két
fővállalkozó ezt nem vállalta, a Hofherr kocsinként (4 kerék) 8,70 P
többletköltséget számított fel a késedelmes szerelésekért. 141
Zavarokat
másolt vagy
tapasztalatok
konstrukciós
get. 142

okoztak, különösen a gyártás első időszakában, a rosszul
félreértett gyártási dokumentációk, valamint a gyártási
hiánya is. A WM például 1940 januárban a sebességváltó
hibáinak kijavítása fejében jelentett be többletköltsé

A szállítás 1940 elején a német import nehézségek fokozódásával,
különösen lelassult. Május 27-ig a Rába csak 404, a MÁVAG 388 „Botond"-ot szállított. Ezt a mennyiséget, a szeptemberben ígért ütem
terv szerint fcb. március közepéig kellett volna szállítani. 143 A h á t r a 
levő mennyiséget most m á r ténylegesen megvalósuló havi 80 db-os
szállítással, szeptember közepéig ígérték. 144 Azonban — bár júliusban
a HM is elrendelte, hogy a három hónapos késést havi 100 db-os
szállítással kell csökkenteni 1 4 5 — ez ás csak ígéret maradt, mert a m u n 
kaközösség csak 1940. november 16-án tudta jelenteni, hogy az 1042
,,Botond" átadását befejezte, és kérték a végleges ár gyors megálla
pítását. 146 Így az eredetileg vállalt határidőt (1940. június 30.) 4, a
139
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HM által utóbb kért (1940. március 1.), de nem vállalt határidőt, 8
hónappal lépték túl.
Nem érdéktelen röviden kitérni a „Botond"-program pénzügyi le
bonyolításának történetére, hiszen az összeg a győri program eredeti
600 milliós befektetésének 5 százalékát jelentette.
A megrendelés kiadásakor a HM 5 milliót bocsátott a munkaközös
ség rendelkezésére, majd 1939. január 1-én újabb 5 millió pengőt elő
legezett. Megállapodtak, hogy a szállítási összérték 70 százalékának
a 10 millió pengő előleget meghaladó részét a szállítások arányá
ban folyamatosan fizetik ki. A fennmaradó 30 százalék a szállítások
befejeztével, a végleges ár megállapítása után kerül kiegyenlítésre.
Az elképzelések szerint a munkaközösség már 1940 nyarán számolt
a rendelés teljes összegével, hiszen eredetileg 1940. június 30-ig be
kellett volna fejezni a szállításokat. E terv szerint 1939 szeptember
től 1940 augusztusig a szállítási ütemnek megfelelően kb. havi 1 mil
liót utalt volna át a HM, és a KÁB érvizsgálata után még 1940 nya
rán sor került volna a végelszámolásra is. A szállítások azonban kés
tek, a havonta átadott kocsik száma rendszertelen volt, kevesebb a
tervezettnél, így az 1 milliónak is csak töredékét utalták át havonta.
Ez érzékenyen érintette a vállalatokat, hiszen az időeltolódások kö
vetkeztében a befektetett tőkét csak késve, veszteséggel sikerült reali
zálni. Hiába készítették el határidőre az alkatrészek nagy részét, a
HM csak a készen átadott kocsik után fizetett, s így a befektetett tő
ke az alkatrészekben feküdt. A megállapodás értelmében ugyanis
egyik munkaközösségi tagnak sem volt lehetősége, hogy az általa idő
re leszállított alkatrészek után teljes kielégítést 'kérjen, még ha az
összes rá kiszabott alkatrészt hónapokkal 'az utolsó kocsik átadása
előtt befejezte is. A szállítási késedelemből eredő összes hátrányokat
a munkaközösség minden tagjának egyformán kellett vállalnia.
A fizetési feltételek módosítására próbálkozások történtek. A WM
1940 januárjában már sürgette, hogy a gyárak „szerezzenek érvényt
a fizetési feltételek betartásának, hogy a kilátásba helyezett havi 1
millió (visszamenőleg is) bocsátassék a munkaközösség rendelkezésé
re". 147 Ugyanakkor azt is javasolták, hogy a nem végleges ár ellenére
is, a fennálló nehézségek következtében ne 30, hanem csak 10%-ot
tartson vissza a HM.148 Hivatkoztak a nyersanyagok világpiaci árának
1939. szeptember 1 utáni drágulására, ami növeli a gyárak nehézsé
geit, a befektetés nagyságát, amit a folyósításoknál és a végleges árak
megállapításánál egyaránt kértek figyelembe venni.
Az akciók eredménytelenek maradtak. A HM továbbra is hajtha
tatlan maradt, s a leszállított gépkocsik utáni részösszegeket a meg
szokott lassúsággal, az eredeti megállapodásnak megfelelően utalgatta
át. Sőt, bár a szállítások októberre befejeződtek, 1941 februárig — a
147 O L . Z . 450. 62. CS. 424.
118 U o ,
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végleges ár elismerése után — még csak 18 millió pengőt utaltak át
a munkaközösségnek. 1 4 9
Foglalkozni kívánunk a honvédségnek sebesültszállító gépkocsikkal
való felszerelésével is. A polgári sebesültszállító gépkocsiállomány
1939 végén mindössze 108 d b volt. Többé-kevésbé hadihasználható.
Felmerült a gondolat, hogy az állományt OTI és W O M E (Vármegyék
és Városok Országos Mentő Egyesülete) költségvetésből legalább 146
db-ra ki kell egészíteni, hogy „ M " (mozgósítás) esetén legalább 80
db legyen igénybevehető. Ez azonban költségek híján n e m valósulha
tott meg, így legfeljebb 60 gépkocsit tudtak a polgári életből a had
sereg rendelkezésére bocsátani. 150 í g y a hadsereg csak saját beszer
zésekre támaszkodhatott. Meg is rendeltek 1939 áprilisában 370 Ford
sebesültszállító kocsit Kölnből (á 6250 M), amelyek közül 1940
augusztus végéig 344 m e g is érkezett. 1 5 1 Ezt kiegészítve a korábban
beszerzett néhány elavult sebesültszállítóval, valamint olasz vásár
lásból és lengyel anyagból 'származó 93, a polgári állományból igény
bevehető 60 kocsival, összesen kb. 550 gépkocsi állt a hadsereg ren
delkezésére, ami messze elmaradt a 750 db-os minimális szükséglet
től is.
Nem volna teljes a kép, ha n e m szólnánk a gumiabroncs^beszerzés
növekvő nehézségeiről. A háború kitörése után bizonytalanná vált a
gumibeszerzés, a tengeri blokád ugyanis bizonytalanná tette a tenge
rentúli szállítást. A németek számára is hiánycikké vált a gumi.
Váratlanul 1940 márciusától gumiabroncs nélkül folytatták a m á r
korábban megrendelt gépkocsik szállítását. A „Huba I—A" kereté
ben rendelt Ford, Krupp és Mercedes kocsikhoz tartozó 9640 gumi
abroncsból február végéig mindössze 4376 db-ot szállítottak, a többi
abroncsra n e m sok kilátás volt. 152
Ekkor a H M felajánlott a német gyáraknak 10 vagon nyers- és 15
vagon hulladékgumit, hogy ebből 'készítsék el a hiányzó abroncsokat.
A német fél ezt az ajánlatot nem fogadta el, de közölték, hogy a m á r
megrendelt kocsikhoz felárral hajlandók leszállítani a még hiányzó a b 
roncsokat. A németek t e h á t kihasználva „szövetségesük" szorult helyze
tét, egyszerűen megszegték vállalt kötelezettségeiket. Arra hivat
koztak, hogy a nyersgumi ára Németországban emelkedett. (Ugyan
akkor a gumi világpiaci ára csökkent.) A III. csoportfőnök erre ú g y
döntött, hogy az abroncsokat még felárral is ?neg kell vásárolni, m e r t
a nehezen megszerzett gépkocsik különben mozgásképtelenek m a r a d 
nak. A Ruggyanta n e m vállalhatja az abroncsok elkészítését, mivel
teljes kapacitását a „Botond" abroncsok gyártása köti le. így aztán
a megegyezés létrejött. A felár összege a m é g szállításra váró 5318
149 A HM a hadfelszerelési szállításokért járó összegek kifizetését még a végleges ár ne
hézkes megállapítása után is húzta-halasztotta, s tulajdonképpen jogosulatlan hitelhez jutott
150 H L . H M . E i n . 3. b . — 1940/28169.
151 HL. HM. Ein. 3. t). — 1940/45531.
152 H L . H M . E i n . I I I . C s f s é g . — 1940/53323.
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abroncs után 162 808 RM volt, ami abroncsonként nagyjából 30 RM-t
jelentett. 1 5 3
A kialakult helyzet következtében meg kellett találni a lehetőséget
az elhasználódott, főleg Ford abroncsok pótlására; de biztosítani kel
lett a nyersgumi behozatalt is a magyar gumigyártás biztosítására.
Ismeretes a Teleki-kormány ama igyekezete, hogy fenntartsa a po
litikai kapcsolatokat az angolokkal. Ez a törekvés 1940-ben a nyu
gati offenzíva előtti időszakban m á r egyre nagyobb nehézségbe ütkö
zött. Az angolok abban a reményben, hogy a kormány meglevő an
golszász orientációját ezzel is segítik, támogatták gazdasági kapcsola
tainkat, s a tengeri blokád ellenére hajlandók voltak hozzájárulni ten
gerentúli beszerzéseink leszállításához. Mint ismeretes, kikötésük az
volt, hogy a vásárolt hadifontosságú nyersanyagokat ne bocsássuk a
németek rendelkezésére. A HM ennek tudatában kívánt megrendelni
az USA-ból 15 000 gumiabroncsot, s utasították a londoni katonai
attasét, hogy az angol Hadigazdasági Minisztériumtól a szükséges szál
lítási engedélyt szerezze meg.
Ami egyszerűnek látszott januárban, nem úgy áprilisban, a német
gumiabroncs-szállítások leállításának hírére, valamint a német befo
lyás növekedése következtében ugyanis az angolok bizalmatlanokká
váltak, és biztosítékot követeltek.
Nem érdektelen a gumiszállítmányok kapcsán kissé részletesebben
kitérni az eseményekre, hiszen többről, az egész magyar hadigazdasá
got alapjaiban érintő kérdésről volt szó. Hogyan sikerül összeegyez
tetni a jobbra tolódó németbarát politikát és német követeléseket
az angol kapcsolatokkal, s így létfontosságú tengerentúli nyersanyago
kat biztosítani.
Utassy Lóránd, a londoni katonai attasé 1940. február 19-én még azt
jelentette, hogy a szállításoknak semmi akadálya, a „navicert" kiál
lítása biztosított, amennyiben a HM a követség útján nyilatkozatban
jelenti ki, „hogy a behozandó anyag kizárólag a magyar királyi hon
védség céljait fogja szolgálni és annak reexportálása Németországba
nem fordulhat elő". 154
A nyilatkozat megtételére utasították Utassyt, és az abroncsokat
februárban az USA-ból megrendelték. A szállítmány azonban késett,
mert az angolok engedélye április közepéig nem érkezett meg a szál
lító céghez. Sürgős intézkedést kértek.
A III. Csoportfőnökség erre kérte a szállító céget, hogy a szállít
mányt engedély nélkül is indítsa el a New York-i kikötőből, Utassyt
pedig az engedély megsürgetésére. Utassy nem késett a válasszal. A
kellő lépéseket megtette, azonban „magánkapcsolatok igénybevétele
dacára sem tudott eddig pozitív ígéretet kapni. A kérdés még elintézés
alatt van." 1 5 5 Mivel a szállítmány egy része közben már a tengeren
hajózott, egyelőre olasz kikötő felé, és félő volt, hogy „navicert" nél
kül az ekkor még fennálló olasz—angol egyezmény értelmében dug153 Uo.
154 HL. HM. Ein. 3. b . — 1940/21004.
155 U o .
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árunak minősítik és elkobozzák; most m á r a Külügyminisztérium bevo
násával folytatódott iaz akció az engedély megszerzéséért. Április 25-én
rádiógram érkezett Utassytól, amelyből világosan (kitűnt az angolok
vonakodásának oka. „A Blokádminisztérium felvilágosítást és általam
kiállított nyilatkozatot k é r — jelentette az attasé —, -mely szerint a
15 000 gumi n e m lesz felhasználva azon gépkocsikra, amelyeket N é 
metország gumi nélkül szállított a honvédség részére." 1 5 6 Utassy e n 
gedélyt kért ilyen nyilatkozat megtételére is. és egyben megemlítette,
hogy az angoloknak m á r az eddigi tárgyalások során is úgy referált,
hogy az abroncsok a honvédség birtokában m á r meglevő gépkocsik
elhasználódott gumijainak pótlására használják fel. A tárgyalásokat
megkönnyítené, h a bizonyítékképpen a német kocsik eltérő abroncs
méretét közölnék az angolokkal. így könnyebben meg lehetne nyug
tatni az angolokat, akik „kijátszástól tartanak és az ellen kérnek b i 
zonyítékot". 157 Ugyanaznap mégegyszer jelentkezett Utassy. Az ango
lok azt kérték, hogy a további szállítmányokat állítsák le, míg meg
állapodás n e m történik az évi quotát illetően, amit az angolok évi 260
tonna gumiban kívántak megállapítani a katonai és polgári szük
séglet fedezésére. 158
Quandt Richárdnak, a MNB igazgatóhelyettesének vezetésével
ugyanakkor delegáció érkezett Londonba, hogy a tengerentúli szállí
tásokról tárgyaljon. Quandt tárgyalásai — mint ez Clodiusnak, a n é 
met külügyminisztérium osztályvezetőj éneik, Teleki miniszterelnökkel
a magyar kormánynak az angol gazdasági blokáddal kapcsolatos maga
tartásáról folytatott megbeszéléséről 1940. április 30-án készült j e 
lentéséből kiderül — a miniszterelnök szerint —, n e m jártak siker
rel. 159 A „navicert" ügyben mutatkozott „engedékenységéért" Clodius
szemrehányásokkal illette Telekit, aki kijelentette neki, hogy „a kor
mányt csak a legszükségesebb nyersanyagok behozatali kényszerhely
zete bírta r á arra, hogy a „navicert" kérdésben bizonyos engedmé
nyeket tegyen." 1 6 0 Teleki a továbbiakban igyekezett megnyugtatni
Clodiust, hogy a behozott anyagok tárolási helyéről az angoloknak
bizonylatot n e m adnak, és a kormány kikérte magának, hogy az a n 
golok más államokkal való kapcsolataiba beavatkozzanak. Ezt az állás
pontot képviselte Quandt is, ami azt eredményezte, hogy a tárgyalá
sok lényegében eredménytelenül végződtek. Teleki szó nélkül tudo
másul vette, mikor Clodius nyomatékosan megállapította, „hogy poli
tikai és kereskedelempolitikai okokból jogunk van elvárni (a n é m e 
teknek —D. L.), hogy a kontinensen minden esetleges további kiviteli
fölösleget először nekünk ajánljanak fel." 161
Bár a Quandt-tárgyalások, a miniszterelnök szerint is lényegében
eredménytelenül végződtek, a tárgyunkat képező gumiszállítmány
liii Uo.
157 HL. HM. Ein. 3. b . — 1940/28174.
158 Uo.
159 A Wilhelmstrasse és Magyarország. Német diplomáciai iratok Magyarországról 1933—
1944. Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1968. 482. o.
160 u o . 483. o.
1G1 U o .
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ügyében mégis sikerült eredményt elérni. Az angolok a gumik szál
lításához hozzájárultak ugyan, de a n n a k realizálása a németek nyu
gati offenzívája következtében még nehezebbé vált. Az angol—olasz
ellenségeskedés következtében az olasz kikötök már nem jöhettek
szóba, maradt a lisszaboni kikötő. Ugyanakkor a tengeralattjáró há
ború kiéleződése következtében bizonytalanabbá vált a kontinensek
közti hajóforgalom. Nem kis nehézséget jelentett a Lisszabonból Bu
dapestre történő továbbítás sem. A szállítás 'mindenesetre megindult.
Az angolok szállítmányonként adták az engedélyt. Július 104g sike
rült Budapestre szállítani 6911 gumiabroncsot. Lisszabonban volt 2750
db, aminek hazaszállítására megvolt a lehetőség. A még New Yorkban
levő 5339 gumi szállítására viszont az engedély egyre késett. 162
Kutatásaink során nem sikerült tisztázni az amerikai gumik továbi
sorsát. Egy biztosnak látszik, ha sikerült is a még hiányzó abroncsokat
hazaszállítani, az élesedő helyzet következtében újabb szállításokra
nem kerülhetett sor; a gumiabroncsok pótlása alig megoldható kér
déssé vált, egyik döntő akadálya lett a további gépesítésnek.
Az új helyzet szinte lehetetlenné tette a polgári, de a honvédségi
tulajdonban levő gépkocsik egy jelentős hányadának alkatrész-után
pótlását is. Ez azt jelentette, hogy épp a honvédségi igénybevéte
lek során nagymértékben rongálódó, amúgy is használt polgári gép
kocsik javítása egyre nehezebb lett, egyre több kocsit kellett kivonni
a használatból, veszett el a hadsereg számára.
A vázolt helyzet természetesen kihatott a nyersgumi és egyéb
fontos nyersanyagok szállítására is. A magyar hadianyaggyártást egy
re inkább az elszigetelődés, a nyersanyagforrások jelentős részének
bedugulása fenyegette. A további jobbratolódás előrevetítette annak
árnyékát, hogy az ipar, mivel az elérhető nyersanyagokhoz csak a
németeken keresztül juthat hozzá, teljesen kiszolgáltatottjává válik
a németeknek, s így az egész magyar hadianyaggyártás, ezen keresz
tül a hadseregépítés is, ellenőrzésük és irányításuk alá kerül.
III.
A gépkocsizó alakulatok járműveinél nem kisebb gondot jelentett
a gépvontatású tüzérség vontatóinak beszerzése. A különböző súlyú
és rendeltetésű lövegekhez négy különböző teljesítményű vontatót
kívántak rendszeresíteni. A légvédelmi tüzérségnél a 4 cm-es gép
ágyúk vontatására a WM gyár AC—II. típusú vontatóját (más fel
építménnyel, mint rajkocsi is szóba jött), a 8 cm-es légvédelmi ágyúk
hoz pedig a Hofherr KV—40-es traktorát tervezték.
A tábori tüzérség 10,5 cm-es lövegeinek vontatására az 5 t-ás német
Hansa-LLoydot, amiből már volt a honvédség birtokában, vagy amenynyiben beszerzésük akadályokba ütközik, a KV—40-et, a 15 >cm-es
közepes taradkokhoz a m á r korábban rendszeresített Pavesiket, s végül
162 HL. HM. Kin. 3. b. — 1940/38842.
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a tervezett 21 cm-es nehéz tarackhoz az olasz Breda, esetleg 12 t-ás
Hansa-Lloyd vontatókat akartak beállítani. 1 6 3
A polgári életből bevonultatható vontatók, illetve vontatásra alkal
mas járművek, még oly csekély számban sem álltak rendelkezésre,
mint a gépkocsik. A magyar mezőgazdaság és ipar minimális számú,
öreg, elavult, hadihasználatra különben is teljesen alkalmatlan t r a k t o r 
ral, vontatóval rendelkezett. így a teljes vontatóanyagot honvédségi
költségvetésből kellett beszerezni. Bár a gépvontatású tüzérség „Huba
I." keretében tervezett hadrendje egyelőre viszonylag kevés, kb. 750
különböző vontatót t e t t szükségessé, 164 tekintettel a későbbre tervezett
további hadrendfejlesztésre, valamint az alkatrészellátásra, a lehe
tőség szerint itt is a külföldi típusok licencének megszerzésére és az
itthoni gyártásra való berendezkedésre törekedtek. A hazai típusok k i 
fejlesztésének gondolata is többször felmerült. Mivel ez a költségesség
mellett hosszadalmasnak is ígérkezett, mindannyiszor elvetették.
A továbbiakban — a gépkocsikhoz hasonlóan — típusonként fog
lalkozunk a gépvontatású tüzérség vontatóinak beszerzésével, b e m u 
tatva az általános gazdasági gyengeségből eredő, s itt is megmutat
kozó bizonytalanságot, kapkodást és az ebből következő félmegoldá
sokat, ami a Horthy-hadsereg
kis számú gépvontatású tüzérségét
végül is gyenge vontatókhoz juttatta. Ez állandó technikai nehézség
nek lett forrása, akadályozva a gépvontatású tüzérség mozgékonysá
gát.
Az olasz licenc után a WM által gyártott P a vési P4—100 vontatót
már 1930-ban rendszeresítették a honvédségnél, s bár 1930—31-ben
336 db gyártását tervezték, csak kb. 176 legyártására került sor. 165 Az
általunk tárgyalt időszakban újabb gyártásra már nem került sor,
mivel ezt az elavult típust nem kívánták szaporítani.
Ellentétes vélemények, viták közepette került a honvédség fegyver
zetébe a Hofherr-^gyár „KV—40" típusú traktora. 1 6 6 Az eredetileg
mezőgazdasági célra készült traktort 1937nben a hadseregben m á r k i 
próbálták, s a 8 cm-es légvédelmi ágyú vontatására javasolták rend
szeresíteni. A traktorról alkotott vélemények m á r ekkor ás eltérőek
voltak. A viták megújultak, amikor 1938 elején szóba jött a „KV—40"
alkalmassági körének kiterjesztése, s napirendre kerültek a „KV—40"
megrendelések. A véleménykülönbségekre jól rávilágít a Hofherr
egyik munkatársának 1938. január 25-én készített feljegyzése. A j e l 163 H L . H M . Ein. Vkf. 1. — 1938/2519.
164 H L . H M . Ein. Vkf. 1. — 1938/2278.

165 OL. Z. 407. 31. es. 236. — A P a v e s l P—4—100 v o n t a t ó 4,05 t s ú l y ú , 50 lóerős, m a g a s fel

építésű, meglehetősen lassú (20 km/h) jármű volt. Nagy, 1,39 m átmérőjű tömör gumiabroncsú kerekei terepen kifordítható kapaszkodókkal voltak ellátva, ami — mint ez az abesszin
háborúban bebizonyosodott — különösen sziklás-köves terepen jó terepjáró képességet biz
tosított. A mintegy 4 tonnás vontatmányt és 1,5 tonna hasznos terhet 40 fokos lejtőn volt
képes felvinni. Lassúsága mellett nagy hátránya volt, hogy viszonylag rövid (4,17 m hoszszúság) és magas (70 cm tengelymagasság) jármű első kereke éles kanyarokban annyira el
fordulhatott, hogy a jármű súlypontja oldalra fordult, s a borulás veszélye fenyegetett. Ez
a vontatót jól ismerő, gyakorlott vezetőket igényelt, amiben a Horthy-hadsereg mindig szű
kölködött.
166 „KV-40" vontató: Motor teljesítmény: 50 LE; Motor: egyhengeres, kétütemű Diesel
motor; Súly: 4400 kg (terheléssel 7 fő 5000 kg); Vonóerő: 5000 kg; Hossz: 3790 mm; Szélesség:
2120 mm Magasság: 1725 mm; Legmélyebb: 310 mm; Sebesség: (I—VI.) 30 km/h; Kanyarodás:.
4700 m m .
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Hofherr „KV—40"-es traktor

8 cm-es légvédelmi

ágyúval

zett napon ugyanis a „KV—40"-et kipróbálták, hogy megfel-e a lég
védelmi gépágyú vontatására is. „A megjelent hisztek véleménye na
gyon is eltérő volt — olvassuk a feljegyzésben —, s a HM 3. b. osz
tálya, valamint a HTI között fennálló régi nézeteltérések ezúttal ismét
kiéleződtek. Radnóthy őrnagy 3.b. ideálisnak találta a traktor és a
vontatmány viselkedését, ezzel szemben Czaykovszky őrnagy (HTI)
kijelentette, hogy a könnyű gépágyú, amelynek feladata többek közt
a gyorsan mozgó motorizált alakulatok légvédelmének ellátása, ilyen
nehéz vontatóval, valamint lőszer félkocsival nem tud rendeltetésének
megfelelni. Szükséges ezért egy gyors tehergépkocsi vagy úgynevezett
terepjáró gépkocsi, ami 60—70 ikm-es sebességre képes." 167 Űgy lát
szik, ezúttal a HTI képzettebb, a modern technika követelményeivel
inkább tisztában levő beosztottjának, Czaykovszky őrnagynak a véle
ményét fogadták el, mert „KV—40"-esről, m i n t gépágyú vontatóról
lemondtak, s továbbra is csak mint a 8 cm-es légvédelmi ágyú vonta
tására alkalmasat tartották számon, s rendelték meg.
Az első vontatók már a csapatokhoz kerültek, amikor egy esemény
ismét fellobbantotta a „KV—40" körüli, m á r - m á r elülő vita parazsát.
Augusztus 12-én Erdőkürtnél, a terepen, tüzelőállás elfoglalása közben
felborult egy ,8 cm-es légvédelmi ágyút vontató „KV—40"-es. 168 A
balesetet követő vizsgálat során a gyár szerelője bizonyítékul, hogy a
baleset a vezető képzetlensége folytán következett be, a „KV—40"1C7 OL. Z. 450. 70. CS.
168 HL. HM. Ein. Vkf. 1. — 1938/3609.
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essél 3'5%-os emelkedőn löveggel együtt felhúzott, s a tüzelőállást si
mán elfoglalta. 169
Ilyenformán a V K F által vezetett vizsgálat elsősorban a vezető k i 
képzési hiányosságával indokolta a balesetet, mivel egy-egy vezetőre
kb. 300 k m kiképzési k m jut, ami „lényegesen befolyásolja az alaku
latok harcászati alkalmazhatóságát, cmert kevés fogalmuk van a valósá
gos viszonyoknak megfelelő rossz utakon és a terepen való mozgás
ról." 170 Bár ez utóbbival mindenki, a légvédelmi szemlélő is egyet
értett, ismét szót kértek azok is, akik a traktor mozgékonyságát, t e 
repjáró képességét eddig is 'kifogásolták. Rákosy vk. ezredes, a légvé
delmi icsapatok szemlélője az eset u t á n felkereste Győrrfy-iBengyelt, s
kérte, hogy „KV—40"-et vegyék el a légvédelmi tüzérségtől. Egyben
kérdést intézett a III. csoportfőnökhöz, igaz-e, hogy a „KV—40"
rendszeresítése — m i n t azt a HTI parancsnoka, Cziegler tábornok és
beosztottja Czaykovszky alezredes kijelentette — a HTI „közbejötte"
és csapatpróba nélkül történt. 1 7 1 Ez így nem volt igaz, m e r t b á r hoszszabb csapatpróbára valóban nem került sor, a traktort egy évvel
előtte a HTI jelenlétében alapos próbának vetették alá, erről a HTI
is véleményt adott, s mint ezt az általunk is idézett feljegyzésből lát
tuk, Czaykovszky csak a traktornak a légvédelmi gépágyúk vontatá
sára való rendszeresítése ellen tiltakozott. A 8 cm-es ágyú vontatá
sára való beállítása elfogadott volt. A HTI minden esetre igyekezett
kibújni a felelősség alól, ha netalán kiderülne, hogy nemcsak kikép
zési hiányosságokról van szó.
A Hofherr-gyárat érzékenyen érintette a dolog, éppen akkor, mikor
küszöbön állt újabb 120 traktor megrendelése, s az első szállítások
már folyamatban voltak. Ezért dr. Bérezik, a Hofherr vezérigazgató
helyettese, 1939. január 12-én felkereste Győrffy-Bengyelt. Beszél
getésükről dr. Bérezik feljegyzéséből értesülünk. Az anyagi csoport
főnök elmondta a vezérigazgató-helyettesnek, hogy megbánta a 120
db-os újabb rendelést, mert a légvédelmi szemlélő szerint a vontatók
egyes kijelölt feladatok elvégzésére nem voltak képesek. Ő (GyőrffyBengyel) ebbe nem nyugszik bele, mivel a „KV—40"-et ő vezette be
a hadseregbe. Ezért újabb próbát rendel el, aminek tisztázni kell vég
legesen a „KV—40" használhatóságát, s lezárni a vitát. Dr. Bérezik
ezt örömmel hallgatta, és megjegyezte, hogy csak egy esetben for
dult elő baleset, aminek oka a vezető tudatlansága volt. Egyben fel
használta az alkalmat annak közlésére is, hogy a Hofherr egy 90 LE-s,
8 t önsúlyú és 12 t vontatására alkalmas nehéz tüzérségi vontató k i 
fejlesztésével foglalkozik, amelynek prototípusát m á r 1939 végére el
készítik. A jelenlevő Ruszkiczay-Rüdiger Imre tábornok, csoportfőnök
helyettes is helyeselte az újabb csapatpróbát, mivel a csapat bizal
matlan minden új járművel szemben, amit nem csapatpróba alapján
169 O L . Z . 450. 70. CS.
170 H L . H M . E i n . V k f .
117 O L . Z . 450. 70. CS.
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rendszeresítettek. Bérezik erre megjegyezte, hogy a traktor épp a
csapat véleménye alapján rendszeresítetett. 172
A mindent tisztázni hivatott bemutatóra 1939. január 27-én került
sor. A szemlebizottság — élén Ruszkiczay-Rüdiger és Rákosy tábor
nokokkal — esős, latyakos időben különböző terepen vizsgálgatta a
vontatót, amely ide-oda csúszkált a löveggel, s többször csak kötél
dobja segítségével volt képes azt a sárból kihúzni. Egy részlet a be
mutatóról készült feljegyzésből: „A szántóföldre érve, a vontató és a
löveg kerekei annyira telerakódtak agyagos sárral, hogy az ellenállás
a duplájára emelkedett. Ettől kezdve kénytelenek voltunk kötéldobot
használni, s a gép mindig 35—40 métert futott előre, kötéldobbal be
húzta a löveget, majd ismét előre haladt és így tovább. A kb. 400
méteres terepszakaszt így 18 perc alatt abszolváltuk."173
A bizottság ennek ellenére nagyon meg volt elégedve, s „az a véle
mény alakult ki, hogy a „KV—40"-es traktor különösen ütegkötelék
ben mindenhova képes eljutni, s ahova a gépek eljuthatnak, oda —
ha másként nem — a kötéldob segítségével elvontathatják a lövege
ket is".174
A „makacs" Rákosy tábornok ismét megjegyezte, hogy a „modern
légvédelmi tüzérség korszerű harcászati követelményeinél fogva szük
séges, hogy bizonyos feladatok, tüzelőállás változtatások, teljes kilö
vést biztosító dombtetők megmászása stb. a lehető legrövidebb időn
belül legyenek teljesíthetők, amire a KV—40 traktor nem képes".175.
Bizonyításképpen be is mutatott egy 70 LE-s Hansa-Lloydot, ami a
„KV—40" által 18 perc alatt teljesített utat 3 perc alatt tette meg.
A tábornok nem titkolta, hogy a félhernyóláncos vontatót tartja ideá
lisnak a légvédelmi tüzérség mindkét lövege számára.
A Hofherr vezetői — az új megrendelés hirtokában — izgatottan
ostromolták a honvédségi szerveket a döntést illetően.
A tüzér loiskola véleménye megoszlott. A tisztek egy része Rákosy
tábornokkal értett egyet, míg többségük (legalább is a Hofherr fel
jegyzés szerint — D. L.) a „KV—40"-est a kívánt célnak teljesen meg
felelőnek találta, melynek „országúti sebessége nagy, szerkezete egy
szerű, motorja és kötéldobja kitűnő, s azt az időt, amit a terepen kötéldob-vontatással tölt el, az országúton játszva behozza * fölényes se
bességével".176
A HM és az Anyagi Csoportfőnökség véleménye szerint a vontató
a légvédelmi tüzérség korszerű követelményeinek megfelel. A kor
szerű követelményekről meglehetősen furcsa volt a bizottság felfo
gása, mert szerintük „harcászati szempontból egyáltalán nem fontos,
hogy az üteg akár egy órával is később foglalja el a kiszemelt lőál
lást".177 Mindenesetre a légvédelmi szemlélő már fentebb idézett véle172
173
174
175
176
177

Uo.
UO.
Uo.
Uo.
Uo.
Uo.
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menye más volt a légvédelmi tüzérség elé állított követelményekről.
Az Anyagi Csoportfőnökség és 3.b. osztályának álláspontja meg
nyugtatta a Hofherr vezetőit, miszerint „minden marad a régiben,
új vontatók beszerzéséről szó sem l e h e t . . . a javaslatba hozott her
nyóláncos traktorok vételára igen magas".178 Rákosy tábornok „okvetetlenkedéseivel" alulmaradt az Anyagi Csoportfőnökséggel szemben.
Hiába akarta véleményét a honvédelmi miniszter elé terjeszteni, az
csak szolgálati úton, a HTI és az Anyagi Csoportfőnikség aláírásával
kerülhetett volna tovább. Váratlanul „mindjárt az első fórumnál meg
akadt, mert sem Kádas százados, sem Cziegler tábornok nem volt haj
landó aláírni", s a 3. b. osztály is megtagadta azt.179 Ezek után az ügy
nyugvópontra jutott, s a Hofherr vezetői számára a megrendelések
továbbra is biztosítottak voltak.
Az általunk tárgyalt időszakban (1940 szeptemberéig) a Hofherrgyár kb. 270 „KV—40" vontatót szállított a hadseregnek.180
A „KV—40"-es vontatók árát 1938 májusában eredetileg 21 000 Pben állapította meg a gyár, majd ezt 20 700 P-re mérsékelte. Az ÁKB
azonban ezt sokallta, s augusztusban 20 000 P-ben állapította meg a
végleges egységárat, amit az összes rendelésnél változatlanul hagyott.
Az összességében 273 db-os rendelés így 5,460 000 P-őt tett ki.
A hadvezetés figyelme a gyors és nagy terepjáró képességű vonta
tók felé fordult, amelyekkel elsősorban a légvédelmi gépágyúk, vala
mint a közepes tarackok vontatását kívánták megoldani.
A német Hansa-Lloyd 5 t-ás, félhernyólánc megoldású vontatók lát
szottak a legalkalmasabbaknak, bár a korábban szerzett tapasztalatok
nem voltak a legjobbak. A honvédség birtokában ugyanis már 181 volt
90 db, 1937 tavaszán beszerzett 5 t-ás, 70 LE-s Hansa, melyekkel a
3. b. osztálynak „rendkívül sok baja volt", s a „hibáknak csak kisebb
része volt betudható a gépkocsivezetők képzetlenségének".182 A III.
Csoportfőnökség ennek ellenére 1938. szeptember 21-én újabb 29
db-ot rendelt,183 amelyek 1939. április l-ig meg is érkeztek.184 Ebből
178 Uo.
179 Uo.
180 OL. Z. 450. 56. es. Az első 102 db-os megrendelést 1938. június 3-án kapta meg a gyár.
A vontatók közül 10 db-ot augusztus 15-ig, 50 db-ot december 31-ig, míg 42 db-ot 1939. decem
ber 31-ig kellett szállítani. A Hofherr azonban, amely a megrendelés időpontjában már tel
jes egészében fel volt készülve a gyártásra, s kapacitása havi 14 db volt, amit év végére
havi 20 db-ra emelt, kérte a HM-et, hogy a rendelést már 1939. július l-ig leszállíthassa.
(OL. Z. 450. 70. es.) Ezt 1938 folyamán túlteljesítették, mert az utolsó vontatókat már május
10-én leszállították. (HL. HM. 3. b. — 1939/20328.) Erre szükség is volt, mert 1940. augusztus 15-i
szállítással 20, majd újabb 120 db-ra kaptak megrendelést (OL. Z. 450. 70. es.), amit
május 1-től havi 14 db-os tételekben kellett szállítani. (HL. HM. Ein. 3. b. 1938/53437.) A 120
db vontató gyártását és átadását a Hofherr, 20 db-ra emelve havi termelését, már 1939. decem
ber 27-én befejezte. (HL. HM. Ein. 3/b. — 1939/98480.) A következő évre (szeptemberig) csak
az 1939 májusában megrendelt 31 db vontató szállítása maradt.) HL. HM. Ein. 3. b. 1939/21052.)
181 HL. HM. Ein. 3. b. — 1938/35251. — A vontatókat a légvédelmi gépágyús ütegeknek ad
ták ki. Később Marmon—Herrington rendszerű Fordokkal cserélték le és átadták őket a 10,5
cm tarackok vontatására.
182 uo.
183 H L . H M . E i n . 3. b . — 1939/18129.
184 U o .
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Hansa—Lloyd

5 t-ás tüzérségi

vontató

a típusból a későbbiek során m á r n e m rendeltek, aminek oka a rossz
tapasztalatok mellett magas áruk volt. 185
A Hansa-Lloyd család licencét a németek n e m voltak hajlandók
átadni, legfeljebb kész kocsik átadására vállalkoztak. így a közepes
tüzérségi vontató továbbra is nyitott kérdés maradt. A KV—40-es
Pavesi vontatók n e m jelentettek megnyugtató és végleges megoldást.
A H T I 1939. január 30-án javaslatot tett a németekéhez (HansaLloyd) hasonló magyar vontatócsalád kifejlesztésére. A követelmény
olyan vontatók szerkesztése volt, amelyek ,,csak teljesítmény és m é 
retekben különbözzenek, de elvi felépítésük és szerkezeti megoldásuk
azonos. 186 A VKF, b á r lényegében egyetértett a javaslattal, a meg
valósítást kilátástalannak tartotta az előre látható magas költségek,
valamint az évekig elhúzódó szerkesztés miatt. 187 A megoldást így t o 
vábbra is a licenc megoldásban vagy kész vontatók vásárlásában lát
ták. Az idő sürgetett. Gyors megoldást kellett találni a légvédelmi
gépágyúk vontatására. A WM AC—Il-es erre a célra szánt vontatója
a csapatpróba során n e m vált be. Végül egy 1939. február 17-^én l e 
zajlott értekezleten olyan döntés született, hogy a gépágyúk vonta
tását a Marmon-Herrington rendszerrel négy kerék meghajtásúra á t 
alakított Ford tehergépkocsikkal oldják meg. 188
E célból megvásárolták a Marmon-Herrington hatkerék meghajtású
amerikai terepjáró gépkocsi első kerék meghajtása rendszerének l i 185 A vontatók ára igen magas volt: 45 900 P, ezért a németektől csak alvázat rendeltek
41 000 P-ős árban, míg a felépítményt az Uhri testvérekkel készíttették el. A ÁKB 1700 P-vel
mérsékelte a végleges árat, így a hadsereg végül 44 200 P-ős áron jutott a vontatóhoz, ami
így is igen magas volt.
186 HL. HM. Ein. Vkf. 1. — 1939/3237.
187 Uo.
188 HL. HM. Ein. Vkf. 1. — 1938/3433.
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cencét, hogy ennek felhasználásával 820 db Kölnből áprilisban meg
rendelt 3 t-ás Ford hadsereg típusú tehergépkocsit terepjáróvá ala
kítsanak át. A licenc megvásárlásával és az átalakítások elvégzésével
a WM-et bízták meg.189 A hosszas tárgyalások után 1939 júliusban
történt megrendelés szerint a WM-nek 1939 szeptember—1940. feb
ruár között kellett elvégezni a 820 kocsi átalakítását (havonta 150
db),190 feltételezve, hogy a németek júliustól decemberig folyamatosan
szállítják a gépkocsikat.
A terv azonban csak terv maradt. A WM június végén jelentette,
hogy bár 25 000 dollárt már kifizetett, a műszaki anyag (leírás) késik,
így a gyártási előkészületeket megkezdeni nem tudja.191 Az első raj
zok csak július 25-én érkeztek meg az USA-ból,192 majd augusztus
11-én maga Herrington érkezett meg, akivel a műszaki kérdéseket
tisztázták.193 •
A világháború kitörése következtében új helyzet állt elő. Az ame
rikai szállítások komplikálttá váltak, lelassultak. A WM ezért azt ja
vasolta, hogy az átalakításhoz szükséges alkatrészeket és szerszámgé
peket a megváltozott viszonyok következtében Németországból sze
rezzék be, hiszen a licencet a kölni gyár is megvásárolta.194 Azonban
a német—magyar viszonyban is változások álltak be 1939. szeptember
1 után. Mint ismeretes, a neheztelő németek ideiglenesen elzárkóztak
minden hadfelszereléssel kapcsolatos igény, kérés elől, így hiába kér
tek árajánlatot, majd adtak megrendelést a szükséges alkatrészekre,
Köln a sürgetések ellenére is egész október végéig hallgatásba bur
kolózott, s csak ekkor volt hajlandó a megrendelésre reagálni.195 így a
gyár nem tudott hozzáfogni a munkálatokhoz. December 1-én közöl
ték, hogy a kialakult helyzet következtében határidő módosítást kér
nek. Amennyiben az alkatrészek decemberben megérkeznek, úgy áp
rilis végéig vállalják a munka elvégzését. A szállítás és az átalakítási
munkálatok végre decemberben megindultak.196 Januártól február
12-ig újabb zárlatot rendeltek el a németek, ami az alkatrészek és
szerszámgépek folyamatos szállításában zökkenőt okozott. Ezt azon
ban, mivel a szállítások februárban újból folytatódtak, a már koráb
ban szállított anyagokkal sikerült áthidalni, s a munka zavartalanul
folyt.197
Áprilisban ismét jelentkezett a WM. Közölte, hogy a decemberben
vállalt határidőt tartani nem tudja, mivel 1940. április l-ig csak 754
Ford gépkocsi érkezett meg. A hiányzó 66 átalakítására már csak
májusban kerülhet sor, mivel — mint írják — „a jelenleg Németor
szágban uralkodó rendkívüli helyzetre való tekintettel nem áll mó189 HL. HM. Ein. 3. b. — 1940/4993. — A szabadalmat a WM 50 000 dollárért (261 000 P) v e t t e
m e g . Az á t a l a k í t á s t k o c s i n k é n t (3600 P + 318 11c. díj) 3998 P-ért (nem végleges) v á l l a l t á k . A
3 t o n n á s F o r d t e h e r g é p k o c s i k a t 6502 RM árban adták a németek.
190 u o .
191 HL. HM. Ein. 3. b. — 1939/32379.
192 HL. HM. Ein. 3. b. — 1939/38431.
193 HL. HM. Ein. 3. b. — 1939/41692.
194 Uo.
195 HL. HM. Ein. 3. b. — 1939/57235.
196 HL. HM. Ein. 3. b. — 1940/4501.
197 HL. HM. Ein. III. Csfség. — 1940/4883.
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dunkban a határidőre történő pontos leszállítást, illetőleg befolyást
gyakorolni. Épp ezért kénytelenek vagyunk a késedelem okául felsőbb
hatalmat megnevezni". 1 9 8 A 3. b. a bejelentést minden további nélkül
tudomásul vette, azzal a megjegyzéssel, hogy a WM „nem tudja a már
itt levő 754 db-ot sem májusig elvégezni, úgy, hogy a 66 db késés
gondot nem okoz, sőt előnyös a tárolási gondok miatt". 1 9 9 Valóban, a
még a gyárban szerelésre váró kocsik sem készültek el májusig, azon
ban 600 db igen, s így mód nyílt arra, hogy májustól megkezdhessék
a kocsik folyamatos kiadását a gyorsdandár, majd a hadtestek légvé
delmi tüzérosztályainak. 2 0 0
A gyártás lendülete a nyári hónapokban megtört. Az utolsó 66 gép
kocsi, a teljes befejezés, a német hadianyag-szállítások 1940 nyári
lelassulása következtében egyre késett. A WM szeptember végén a
következő helyzetképet adta: a csapatnak átadott 757, valamint le
szállításra váró 23 kocsival együtt elkészült összesen 780, szerelés
alatt volt 10, míg 30 kocsi szállítására még csak ígéretet tettek a n é 
metek. 201 Az ígéretet október végén váltották be, ami lehetővé tette,
hogy a 820 Ford átalakítást a WM 1940. november 15-ig befejezhes
se. 202
A tervrajzokkal való huzavona és a gyártási tapasztalatok hiánya a
használat közben csakhamar megmutatkozott. A csapatok véleménye
szerint, amit a Jugoszlávia elleni támadás során a gyorshadtest ala
kulataihoz kiküldött vezérkari megfigyelők is megerősítettek, a kocsik
átalakítása nem sikerült, közbeeső kiegyenlítőmű nélkül a motormeg
hajtású első kerekek rángatva járnak, szétrázzák a hűtőt, súlyosan
rongálják a motort.
A bevezetésre kerülő 21 cm-es tarackok vontatásához megfelelő
nehéztüzérségi vontatóra is szükség volt. A HTI, mely sorra vette
a beszerzési lehetőségeket, 1938. október 31-én kelt jelentésében leszö
gezte, hogy „a mi iránykövetelményeinket kielégítő nehéz tüzérségi
vontatóval a baráti államok közül csak Németország és Olaszország
rendelkezik". 2 0 3 Elsősorban a Hansa-Lloyd 12 t-ás változata jöhet szó
ba (5 t-ás változatáról nem volt túlságosan jó a HTI véleménye —
D. L.), melynek — figyelmen kívül hagyva a vontatók beszerzési,
gyártási és fenntartási költségeit — „teljesítménye minden eddigi
megoldásnál jobb. Terepjáró képessége jó, sebessége országúton 50
k m / ó r a . . . a vontatón a kezelőszemélyzet és lőszerjavadalmazás
egy része elfér". 204
Az olasz Breda vontató beszerzése már régebben is felmerült. Bár
a Breda hasonlóan a Pavesihez, az olasz haditechnikai eszközök meg
ítélésében általában nem túl szigorú Szabó László római katonai
198 HL. HM. Ein. 3. b. — 1940/16839.
109 Uo.
200 HL. HM. Ein. 3. b. — 1940/25773.
201 HL. HM. Ein. 3. b. — 1940/47406.
202 HL. HM. Ein. 3. b. — 1940/67262.
203 HL. HM. Ein. Vkf. 1. — 1938/3445.
204 u o . Hansa—Lloyd (DB 98) — Daimler—Benz (1937); M o t o r : 150 L E ; S ú l y : alváz 10 t o n n a

összsúly: 14 tonna, von. 12 tonna.
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attasé szerint is „elavult félben levő anyag" volt, a HTI az irány
követelményeket kielégítőnek, s rendszeresítésre alkalmasnak t a r 
totta. 205
A francia (Citroen) és angol (Vickers) vontatők megfeleltek volna
ugyan, de esetleges hozzáférhetőség esetén is csak nemes valutáért,
s így beszerzésükről szó sem lehetett. 206
A hazai szerkesztés és fejlesztés az idő rövidsége miatt a nehéz
tüzérségi vontatók esetében sem jöhettek szóba.
A vezetés a fenti lehetőségek közül az olaszt választotta. A tárgya
lások megindultak a Breda vontatók beszerzésére. A HM 96 vontatót
kívánt megrendelni. Az olaszok azonban kellemetlen meglepetésben
részesítették a magyar szövetségest, A római katonai attasé jelen
tette, hogy a megrendelést nem tudja foganatosítani, mivel a Bredacég darabonként 10 000 dollárt kért, ami 50%-ban megrendeléskor,
50%-ban pedig átvételkor fizetendő. „Ráadásul a rendeléstől számí
tott 8 hónap múlva havonta 20 db-os tételekben tudnak szállítani." 207
„Mivel ezért a m á r elavulófélben levő vontató típusért kért árak a
világparitáson jóval felül állnak és m e r t a szállítási feltételek na
gyon kedvezőtlenek, a Breda vontatók szállítását nem javasolom" 2 0 8
— szövegezte meg véleményét Szabó László.
E nem várt fordulat u t á n a III. Csoportfőnökség a honvédelmi
miniszter tájékoztatása után elejtette a rendelést, s 1938 október v é 
gén utasította a HTI-it, hogy egy másik típust terjesszen elő. A HTI
csak a Hansa-Lloyd 12 t-ás vontatót tudta javasolni, ami szintén
drágának ígérkezett. Az olaszok erre jobbnak látták, h a engednek
követelésükből. A 3. b. osztály 1939. január 17-én jelentette a V K F nek, hogy a Breda-gyár újabb ajánlatot tett, amely szerint a 10 000
dolláros árat 9215 dollárra mérsékelte, és hajlandó líra ellenében is
szállítani — sőt a szabadalmat is átadni. 209 A V K F az utóbbihoz ragasz
kodott még azon az áron is, ha az anyagi áldozattal ós a szállítási
határidő kitolásával jár is. 210
Az Iparügyi Minisztérium XVII. osztálya meg is kezdte a tárgyalá
sokat a hazai gyártásról. A magas licenc díj (1 millió P) azonban
súlyos akadálynak látszott, ami nagyon megdrágította a 92 db-os
megrendelést. Ezért azt ajánlották, hogy mégis az olasz szállítás jár
hatóbb útját válasszák, ami olcsóbb és időben is lényegesen gyor
sabb. 211 A hazai gyártásra való berendezkedésre már különben sincs
idő. 212
A VKF engedett, és így 1939. március 13-án a 3. b. osztály jelent
hette, hogy megrendeltek 92 Breda-vontatót 1940 februárig történő
szállítással. 213 A rendelést később 12 db-bal kiegészítették. A von205
206
207
208
209
210
211
212

HL.
Uo.
uo.
Uo.
HL.
Uo.
HL.
HL.

H M . E i n . V k f . 1. — 1938/3445.

H M . E i n . V k f . 1. — 1938/3445.
i p . M (536) K b . X V I I . 1939.
H M . E i n . V k f . 1. — 1939/3511.

213 Uo. A v o n t a t ó k szállítási h a t á r i d e j e : a z o n n a l 30 d b , 1939. XII. 15 db, 1940. I. 15 d b . 1940.
II. 32 db.
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tatok 1940 nyaráig meglehetősen lassan érkeztek meg. Igaz, túlzot
tan még n e m hiányoztak, hiszen a 21 cm-es nehéz tarackok is késtek.
Csak év végén jelenthette a 3. b. osztály, hogy a vontatók a csapa
toknál vannak. 214 Az alakulatok csakhamar jelentették, hogy a von
tatók nehézkesek, lassúak, motorjaik beindításaikor öngyulladások for
dultak elő a motorteknőben. A HTI megállapította, a hiba kisebb á t szerkesztést tesz szükségessé.
*
A gépjármű-beszerzések 1940 végére lezárultak. Az 1938—39-ben
adott megrendeléseket leszállították.
A beszerzett és a korábbról meglevő gépkocsianyag kellett fedezze
az 1940 végére a hadseregbővítések során kialakult hadrend szükség
leteit. E feladatnak nem tudott eleget tenni, mert csak a legszüksé
gesebb béke kellálladék fedezésére is alig volt elégséges. A hadi had
rend a polgári gépkocsi anyaggal sem volt a szükségletnek megfele
lően feltölthető. A csapatok szállító járművekben katasztrofális hely
zetben voltak, fő szállító eszköz továbbra is a lófogat maradt.
A gyorshadtest béke kellálladéka is 216 — ami kb. 90%-os hadi had
rendnek felelt m e g — a legszűkebb keretek közé volt szorítva. Tar
talék gépkocsikat nem állítottak 'be, ami a későbbiek során azt ered
ményezte, hogy a meghibásodott, kieső gépkocsikat nem volt mivel
pótolni. A „M" feltöltés (10%) a gyorshadtestnél is a polgári állo
mányból történt .
A honvédség gépjárműállománya (szárazföldi alakulatok és légierő)
1940 végén a 6000 db-os új beszerzésekkel, valamint az 1938 előttről
még meglevő kb. 500 és lengyel menekült anyagból származó 600 gép
járművel együtt kb. 7000 körül volt. Ezzel szemben a béke kellálladékban (1940. december 31.) 5693 j á r m ű szerepelt. 217 Látható, hogy
„<M" esetére mintegy 1300 gépjármű állt rendelkezésre, ami még a
gyorshadtest és a gépvontatású tüzérosztályok „M" szükségletét sem
fedezte. A seregvonat tehergépkocsi-ellátása teljesen megoldatlan volt,
hiszen a tehergépkocsik száma a meglevő állományon belül is csak kb.
2500 d b volt, ami még a béke szükségletet sem fedezte. Ilyenformán
a „ M " szükségletek kielégítése a m á r ismert mennyiségű és minő
ségű polgári gépjárműanyagra várt, mivel új HM-beszerzésekre nem
volt pénz.
Az előirányzott anyagi keretek kimerültek. A márka, a dollár, a
líra kiadások 1939-es váltóárfolyamon durván, valuta felár nélkül
214 HL. HM. Ein. 3. b. — 1941/6650. — A B r e d á k a t a k ö v e t k e z ő e l o s z t á s b a n k a p t á k m e g az
alakulatok: I. gv. köz. tart. üteg 16 d b ; V. g v . köz. tar. ü t e g 16 d b ; 101 t ü . o. 9 d b ; 102 t ü .
o. 8 db; 103 tü. o. 16 db; Központi tartalékban maradt Hajmáskéren 39 db.
215 HL. HM. Ein. Vkf. 1. — 1940/4344.
216 HL. HM. Ein. 1. a. — 1940/40.4000
217 Megoszlása: különféle személygépkocsi 1048, terepjáró raj gépkocsik 1882, tehergépko
csi 1290, vontatők 395, híradó gépkocsik 421 és egyéb (sebesültszállító, tartály, stb.) 657 db.
A gyorshadtest béke kellélladéka (kb. 90%-os feltöltöttségnek felelt meg) 1940 végén a
következő volt: pk-i személygépkocsik 291 db (ebből terepjáró 124 db), teherkocsi 257 db,
terepjáró raj gépkocsi 1226 (ebből Botond 840 db), vontató 268 db (Marmon—Herrington 196
db, Hansa—Lloyd 72 db), egyéb gépkocsi (műhely, rádió stb.) 84 db, motorkerékpár 279, öszszesen 2405 db gépjármű.
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Az 1938 —39-ben beszerzett különféle
A

Típus

rendelés
éve

Szállítás

1938
db

1938—40
db

1939
db

Ford tgk
(USA) 2,5 t

gépjármüvek

A beszerzésre fordított összeg
Dollár

Líra

P

RM

,
1000

1000

1 162 500

650

650

2 317 250

Ford tgk
2,5 t
Fordi t g k
3 t

820

820

5 331 640

F o r d seb.
száll. gk.

370

370

2 312 500

110

1 088 780

Ford tartály
gk.

110

Ford p k - i *
gk. köz.

152

152

328 500

Ford p k - i *
gk. n a g y

5

5

13 450

185

240

1 794 480

18

18

67 320

254

254

2 113 600 :

331

331

3 113 875

42

42

417 900

48

48

166 800

150

279 150

Mercedes B
G—5—V—152
p k - i gk. köz.

55

Mercedes B
170 V p k - i
hír. gk. köz.
Krupp L 2
H 143 p k - i
tjgk n a g y
L 2 H 143
félraj tjgk
L 2 H 143
pet. á. von.
L 2 H 142
okt. gk.
O. D. R e x 4
okt. gk.
Botond
tjgk
R á b a Afi*
1,5 t g k
Fiat pk-i
gk. kicsi
Ardita
seb. száll.
gk.
összesen :

150
1402

1402

30 844 000)

269

269

4 281 550^

103

144

25
4035

2068

217

4 665 500

25

1 218 320

6103

1 162 500 5 883 820 19 345 245 35 125 550

Megjegyzés: a *-gal jelzett gépkocsiknak csak az alvázát szerezték be. A felépítményt itthoni üzemek gyártották, aminek költsége nem szerepel az összegben..
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számolva is, mintegy 31 millió pengőt tettek ki. Ehhez jött a 35 mil
lió pengős „Afi"- és „Botonď'-program. Az így nyert 66 millió pen
gős összkiadás is eléri az eredetileg tervezett összeget. Már pedig eh
hez jöttek még a felépítményekre, vontatókra, motorkerékpárokra
stb. fordított összegek. Ilyenformán 1940 J ben m á r új rendelésekre nem
kerülhetett sor, mindössze néhány kisebb, nem számottevő beszer
zés történt. Az újabb gyarapítást a beszerzési nehézségek is akadá
lyozták. A beszerzések 2/3 része német eredetű volt. A 40 millió RM
német hitel felét költötték gépkocsikra. Ilyen mérvű import az 40-es
években már elképzelhetetlen volt. Nem kis nehézséget okozott a már
meglevő német kocsik alkatrész utánpótlása is. Így a gépkocsianyag
gyarapítása szinte teljes egészében az egyre nagyobb anyaghiányok
kal küszködő magyar gyárakra hárult, amelyek kapacitását — még
jobb anyag és gyártási körülmények közepette — e tanulmányból
megismerhettük.
Ilyen körülmények között a hadsereg vezetés kénytelen volt elis
merni, hogy a nagyszabású elképzelések lassan törpévé zsugorodtak,
a korszerű hadsereg megteremtése csak óhaj, a gépesítés foka cse
kély maradt. A béke hadrend közel 100 zászlóaljából csak 6 volt gép
kocsizó. A III. csoportfőnök 1940 augusztusában lemondóan állapí
totta meg: „A csökkentés (a „hegyi" hitel csökkentéséről van szó —
D. L.) folytán kimaradt 1500 db 3 t-ás tehergépkocsi, amit országos
készletből nem t u d u n k biztosítani. így alakulataink igen tekintélyes
része menetképtelen lesz." 218 Ezen a helyzeten viszont a továbbiak
ban m á r nem tudtak változtatni.
Ily módon a Horthy-hadsereg — a kis létszámú gyors seregtestet le
számítva — zömében a gépesítés minimális szintjét sem érte el, meg
maradt rosszul felszerelt gyalogos-lovas alakulatokból álló hadsereg
nek.
A vizsgálódásaink során kialakított kép a hadsereg gépesítéséről
nem teljes, további kutatómunkát igényel. Pontosságát akadályozza a
hiányos iratanyag, valamint az a sok, még nyitott kérdés, ami a
Horthy-hadsereg felszerelésének, hadrendje kialakításának állandó m e netközbeni változásaiból, a gyakran végig nem vitt elképzelések tisz
tázásának nehézségeiből ered.

ЛОРАНД ДОМБРАДИ:
МАТЕРИАЛЫ К ИСТОРИИ МЕХАНИЗАЦИИ АРМИИ ХОРТИ
(1938—1940 гг.)
Резюме
Ликвидация технической отсталости армии, создание механизированных соединений
поставили перед командованием армии Хорти неразрешимую задачу. Вследствие от
сталой экономики и слабости венгерского автомобилестроения, несовременного транс
порта, малочисленных автомашин и грузовиков, армия могла опираться в планах ме— 90 —

ханизации лишь на минимальную базу. Причём из бюджета армии намеревались при
обрести лишь типы специальных, вездеходных автомашин и буксирных машин, а
большинство нужных автомобилей и грузовых машин предусматривалось получить из
гражданского состава путем мобилизации.
Поэтому было необходимым быстрое увеличение состава гражданских автомобилей
в соответствии с потребностями армии — в течение двух-трех лет не менее чем на
10 000 грузовиков. В статье описываются планы и переговоры, проводимые в связи
с решением этой проблемы гражданскими и военными органами, — в результате чего
и были приняты некоторые меры, — дается анализ результатов проделанных меро
приятий, раскрывается неудача различных необоснованных планов и подчеркивается
очевидность того, что увеличение автопарка при данных экономических условиях в
желаемой мере невозможно.
Во второй части статьи говорится о приобретении собственного парка автомашин и
буксирных машин в армии. Подробно рассматривается история подбора, приобрете
ния и производства принятых на вооружение в 1938—1939 гг. автомашин и буксир
ных машин. Большое внимание уделяется венгеро-немецким переговорам о лицен
зиях, а также истории импорта автомашин из Германии и, прежде всего, германовенгерским отношениям, оказавшим влияние на весь ход механизации.
В статье большое место занимает изложение истории производства буксирных ав
томобилей типа «Ботонд» № 1402 по программе «Ботонд», что в то время было ве
личайшим событием в венгерском автомобилестроении.
С помощью материалов, сохранившихся в архиве коллегии, созданной из шести
крупных заводов для производства, читатель может ознакомиться с техническими,
финансовыми производственными, координационными и другими трудностями прог
раммы «Ботонд».
Показывая задержки в вода из-за границы деталей, используемых в производстве,
автор разоблачает шантажистскую экономическую политику немцев, сознательно тор
мозившую выполнение программы «Ботонд».
Отдельная глава отведена производству и покупке артиллерийских тягачей. В свя
зи с приобретением тягачей типа «Бреда» автор предоставляет возможность для озна
комления с итальяно-венгерскими отношениями, которые также нельзя считать кор
ректными с точки зрения командования армии.
В заключительной части статьи дается обзор типов, количества автомашин, быв
ших на вооружении армии в 1938—1939 гг., и израсходованных на это средстве, в
результате чего читатель может убедиться в том, что приобретенные дорогой ценой
автомашины насколько удовлетворяли требования механизации Хортистской армии,
и каковы были перспективные возможности их дальнейшего развития. События дан
ного периода несомненно доказали, что при таких условиях создание современной, мо
торизованной армии было недостижимой мечтой хортистского военного командования.
LORAND DOMBRADY:
BEITRÄGE ZUR GESCHICHTE DER MOTORISIERUNG DER HORTHY-ARMEE
(1938—1940)
Resümee
Die Liquidierung der Rückständigkeit in der Motorisierung der Armee und
das Zustandebringen der motorisierten höheren Verbände stellte die horthystische Armeeleitung vor eine unlösbare Aufgabe. Die zurückgebliebene Wirtschaft
und unzureichende Kraftwagenproduktion des Landes war nicht nur für den
Verkehr und Autotransport ein Hemmnis, sondern bedeutete auch für die Motorisierungspläne der Armee eine enge Basis. Aus dem Armee-Kontingent sollten
nur die Geländewagen und speziellen Lastkraftwagen, bzw. die Schlepper besorgt, das Gros ider nötigen Personen- und Lastkraftwagen aber zur Zeit der
Mobilisierung aus dem zivilen Bereich eingezogen werden. Darum wäre es wünschenswert gewesen, wenn der zivile Wagenbestand dem Bedarf der Armee ge— 91 —

mass in zwei-drei Jahren einen Zuwachs von 10 000 Exemplare erhalten hätte.
Die Studie behandelt einesteils die Pläne und Verhandlungen der Zivilen- und
Militärbehörden, welche die Lösung dieser Frage betrafen, bzw. die Massnahmen, die daraus erwuchsen; anderseits auch die Folgen dieser Massnahmen,
welche klarstellten, dass die verschiedenen Pläne unbegründet waren, und die
Vergrösserung des Wagenparkes unter den vorhandenen ökonomischen Umständen unmöglich war.
Der zweite Teil der Studie beschäftigt sich mit der Besorgung der eigenen
Lastkraftwagen und Schlepper der Armee. Wir bekommen ein Bild über die
Geschichte der Auswahl, Besorgung, bwz. Produktion der in 1938—39 eingeführten Lastkraftwagen und Schlepper. Der Verfasser legt ein grosses Gewicht auf
die deutsch—ungarischen Lizenz-Verhandlungen, nach ihrem Abbrechen auf die
Geschichte des Kraftwagenimportes mit besonderer Rücksicht auf die deutsch—
ungarischen Beziehungen, dessen Folgen die ganze Motorisierung ertragen musste.
Einen wichtigen Platz nimmt die grösste Aktion der ungarischen Kraftwagenproduktion: das „Botond-Programm' in der Studie ein, dem gemäss 1402 Botond
Geländewagen hergestellt wurden. Durch die Schriften der aus sechs Fabriken
zusammengestellten Arbeitsgemeinschaft bekommen wir einen Einblick in die
technischen, finanzieHen und Prodüktionsprobleme, über Kooperations- und a n dere Schwierigkeiten der Herstellung. Mit der Zurückhaltung der ausländischen
Bestandteile hielt die deutsche Wirtschaftspolitik auch die Botond-Produktion
bewusst zurück.
Ein selbständiger Abschnitt beschäftigt sich mit der Herstellung bzw. Ankaufen
der Artillerie-Schlepper. Durch die Besorung des Breda-Schleppers können wir
auch in die italienisch—ungarischen Beziehungen einblicken, welche — eben
wie die deutschen — nicht reibungslos für die Armeeleitung waren.
Im Schlussteil der Studie bekommen wir eine Zusammenfassung über die in
1938—40 in der Honvéd-Armee eingeführten Kraftwagentypen, über ihre Zahl,
die dazu verwendeten Geldsummen, bzw. inwieweit die mit grossen Opfern besorgten Bestände die Motorisierungspläne der Horthy-Armee befriedigten, und was
für perspektivische Möglichkeiten der Entwicklung vorhanden waren. Die Ereignisse der behandelten Epoche bezeugen es zweifellos, dass unter den gegebenen
Verhältnissen die Schaffung einer modernen, motorisierten Armee eine unlösbare
Aufgabe für die horhystische Militärleitung bedeutete.
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KÖZLEMÉNYEK

A 107/302. MUNKASZOLGÁLATOS SZÁZAD ELLENÁLLÁSI
KÍSÉRLETE
Gazsi József
Borsodtól Budapestig
A 107/302-es munkásszázad — a miskolci VII. honvéd hadtestpa
rancsnokság utasítására — 1944. május 15-én 1 Jolsván alakult meg
zömmel Borsod megyei férfiakból. Állományába miskolciak, ózdiak,
edelényiek, a Magyarországhoz csatolt felvidéki falvak lakói, gyön
gyösiek, s szép számmal különböző budapesti mesteremberek tartoz
tak. A század szakmai összetétele olyan volt, hogy mind fa-, mind
föld- és fémmunkákat önállóan el tudjanak végezni. Volt szakácsuk,
cipészük, szabójuk, mérnökük, orvosuk, sőt még lelkészük is.
A század létszáma megalakulásakor 160 fő volt. 2 Zöme iskolát vég
zett, érettségizett, vagy szakmát tanult fiatalokból állt, Volt közöttük
néhány komoly, megfontolt férfi is, akik közül egyesek korábban t a r 
talékos zászlósi vagy tiszthelyettesi ranggal rendelkeztek.
Parancsnoknak Balogh Endre tartalékos hadnagyot, egykori tanítót
nevezték ki. Egy hadapród őrmester, 2 szolgálatvezető őrmester,
1 számvivő, 1 tizedes irodavezető, 1 szakács tartozott még állomá
nyukba.
Az egység később Ózdra került, ahol eleinte a vasgyárban alkalmaz
ták, majd Várkonyban, Putnokon, Somsályban, Farkaslyukon, Sikátor
ban és Domiaházán végeztek munkát. Dolgoztak erdőirtáson, téglagyár
ban, bányában és malmokban.
A században m á r az első napokban összeverődött egy rajnyi ember,
akik az 1942—43-^as években Ukrajna hómezőin ismerték meg a „muszos" sors minden kínját, keservét és hoztak haza — egy véletlen le
szerelés folytán — életre szóló tanulságokat. A későbbiekben egyre job
ban ezek váltak a század hangadóivá. Arra nevelték a fiatalokat, hogy
1 Más adat szerint 17-én.
2 Vadász György szerint 180 fő. Itt jegyzem meg, hogy a létszámok terén gyakran a legellentmondóbb adatokkal találkoztam. Munkámban a legvalószínűbbnek tűnő adatokat kö
zöltem.
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sorsukat viseljék méltósággal, ne siránkozzanak, ne hunyászkodjanak
meg, és minden körülmények között őrizzék meg emberségüket. •
A parancsnok és kerete tisztességgel bánt beosztottaival. Nem fegy
veres őrség, hanem maguk választotta elöljárók kísérték az embereket
munkára. Az előírt szögesdrót kerítés helyett nagyfokú mozgási sza
badságot élveztek. Vásárolhattak, megtarthatták ünnepeiket, érintkez
hettek családjaikkal. A parancsnok, a keret és az állomány között jó
bajtársi viszony alakult ki. Balogh Endre melegszívű ember volt, aki
elítélte a durvaságot, az erőszakot, az emberi méltóság megcsúfolását.
1945-ben dicsérettel igazolták. ,,G volt a mi atyánk" — így emleget
ték emberei az 1967-ben tartott bajtársi találkozón.
A századnál csak 1 puska volt, annak a gazdája is az élelem beszer
zésén foglalatoskodott.
Az ózdi gyári katonai parancsnok feljelentette Balogh Endrét, hogy
a muszosok szabadon járnak-kelnek a városban. Ezért a miskolci könynyűhadosztály parancsnoka Baloghot hatvan nap szobafogsággal fe
nyítette meg. A büntetés letöltésére csupán azért nem került sor, mert
az alegységet 9 másik borsodi munkásszázaddal Budapestre vezényel
ték, légoltalmi szolgálatra.
Augusztus 8-án indultak útnak különvonattal, s öt nappal később
már meg is kezdték a romeltakarítást. Szeptember 17-én a rákosren
dezői pályaudvart hatalmas bombatámadás érte. A századot ékkor oda
vezényelték újjáépítő, rakodó munkára. A vágányok között hatalmas
bombatölcsérek tátongtak, szinte alig volt ép sínpár, vasúti kocsiron
csok torlaszolták el a pályatesteket. Amit az alegység helyrehozott,
azt egy újabb bombázás hamarosan semmivé tette.
A későbbiek során a budai Duna-parton húzódó védelmi vonal épí
tőmunkájában vettek részt.
Augusztus végén—szeptember elején hozzájuk csapták az egyik váci
munkaszolgálatos félszázadot is, úgyhogy ezzel létszámuk elérte a 313
főt. 3 Ez lett később a század 5. szakasza. Ennek állománya főleg idő
sebb budapesti férfiakból tevődött össze. Az emberek kb. fele fővárosi
illetőségű volt.
A borsodi századot a Reiter Ferenc utca 24. számú lebombázott ház
földszinti részén szállásolták el. A legénység sűrűn, néha nyolcvanad
magával lakott egy-egy helyiségben. A váciakat a Reiter Ferenc és a
Kerekes utca sarkán (Kerekes u. 6.) álló kis földszintes házba k v á r t é lyozták. Az épület azelőtt a szállítómunkások szakszervezetének volt
az otthona.
Kapcsolat a baloldali és ellenállási mozgalmakkal
A század tagjai Budapestre visszakerülve felújították széles körű
kapcsolataikat. Gyakorta mentek kimenőre, eltávozásra, meglátogat
hatták családjaikat, ismerőseiket. A szakmunkások közül március 19-e
előtt sokan tagjai voltak valamelyik szakszervezetnek, s így baráti, elv3 Jegyzőkönyv a század tevékenységéről. Alpár Miklós birtokában.
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A keret tagjai a Reiter

Ferenc utcai körletben.

Középen

Balogh Endre

hdgy.

társi, mozgalmi kapcsolatokkal rendelkeztek. Budapestre kerülve ezek
.— sokszor csupán a hírek keresésének puszta vágyától hajtva — sor
ra-rendre feléledtek.
A baloldali szervek, pártok, ellenállási csoportok részéről is élénk
érdeklődés nyilvánult meg a természetes szövetségesnek tekintett, már
megszervezett kötelékben együtt álló munkásalakulatok iránt. A KMPnek a magyar néphez intézett, a párt harci feladatait kijelölő 1944.
október 28-i nyílt levelében olvashatjuk. „A munkásságnak és ellen
állási bizottságainak meg kell találniuk a kapcsolatot a munkásszáza
dok tömegeihez. A munkásszázadok
tömegeinek a partizánok szabad
csapataiban van a helyük!" 4
Lázár altábornagytól a Felszabadító Bizottságon át a munkáspártok
ellenállási csoportjaiig számtalan esetben kimutatható, hogy az anti
fasiszta erők kapcsolatot teremtettek, bevonták munkájukba, s a né
metellenes felkelés esetére számoltak a zsidókból, nemzetiségiekből és
a politikaiakból álló munikásszázadok állományával.
A budapesti zsidóság intéző bizottsága például felvette a kapcsola
tot az antifasiszta katonatisztekkel. A HM-ben szolgálatot teljesítő
Bartos orvos őrnagynak 100 000 pengőt adtak át az ellenállási moz
galom szervezési költségeire. Dr. Beér János és Gergely György, Lázár
4 Dokumentumok a magyar forradalmi munkásmozgalom történetéből. 1935—1945. Buda/:
pest, Kossuth Könyvkiadó. 1964. 575. o.
— 95 —

altábornaggyal tárgyalt a Budapesten lévő 26 000 munkaszolgálatos fel
fegyverzéséről a tervezett kiugrás esetére. A bizottság közölte a száza
dok listáját, elhelyezésüket, s m á r folyt a terv kidolgozása is, hogy m e 
lyik alegység melyik laktanyába vonuljon be. Október 14-én éjjel ez
ügyben m á r készen volt egy felhívás is, amit ki kellett volna egészí
teni Lázár altábornagy felfegyverzési utasításaival. 5
A kellően elő nem készített Horthy-proklamáció azonban felborí
totta e számításokat.
Bár a 107/302-es század állományából alig tucatnyi embert sikerült
felkutatni — a résztvevők jelentős része elpusztult —, mégis több
olyan szálra bukkantam, amelyek igazolják, hogy 1944 őszének fojto
gató, feszítő eseményei ezt az alakulatot sem hagyták érintetlenül.
„A legénységnek határozottan jó kapcsolatai voltak mozgalmi vonalon
és kimondottan jó értesülései voltak olyan dolgokról, amikről mi nem
tudtunk" — emlékszik vissza a század parancsnoka.
A jelek szerint az alábbi — s nem kizárólagos — szálak fűzték a
századot az ellenállási mozgalomhoz:
— Dr. Bokor Győző orvos ezredes megbízta Kóbor Wolfgangot,
hogy a századnál szervezzen egy ellenállási csoportot, s ha mód v a n
rá, gyűjtsenek fegyvereket. 6
— Vadász György a bőrös szakszervezetben dolgozott, majd a vasas
ifik között. Mozgalmi vonalon kapcsolatban áll Pataki Istvánnal, Sza
bados Józseffel és Fock Jenővel. A gödi ,,Fészek"-ből ismerte Spinner
Györgyöt, akivel Jolsván újra összetalálkozott. A századon belül poli
tikai szervezkedést kezdtek, amelyhez rövidesen 11 ember — főleg r é 
gebbi mozgalmi kapcsolatokkal rendelkezők — csatlakozott. Spinner
Pécsi (Fischer) elvtárssal — Szalmás Piroska férje volt —, Vadász
György a MÉMOSZ ellenállási csoportjában dolgozó Kőműves Lászlóval
talált újra kapcsolatot. 7
— Fischer László mérnök a Szabolcs utcai kórházban két alkalom
mal is részt vett egy megbeszélésen, ahol magas rangú katonatisztek
kel tanácskoztak. Ezt követően a századnál felmérték, hogy hány fő a
kiképzett, s hány fő az újonc. Puhatolództak, hogy ki tud harckocsit,
gépkocsit vezetni, milyen a század hangulata stb. 8
— Boros Emil szerint „október 15 előtt cirka 15—20 nappal nekünk
már kapcsolatunk volt a földalatti mozgalommal". 9
— Maros László 1933 óta vett részt a munkásmozgalomban. „Arra
használtuk fel tudásunkat, hogy egy jó egységet kovácsoljunk össze"
— írja visszaemlékezésében. Maros László Spinner György útján négy
alkalommal szállított fegyvert a vasasszakszervezet Reiter Ferenc u t 
cai helyiségébe, s három alkalommal Újpestre. 10
5 Lévai Jenő: Fekete könyv. Budapest, Officina Kiadó. 214. o.
6 HL,. HM. Ein. 1945. 27922.

7 Vadász György visszaemlékezése.
8 Britz Aladár visszaemlékezése.
9 Boros Emil visszaemlékezése.
10 Maros László visszaemlékezése.
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— Leitner J e n ő szerint a századnál a mozgalmi munkát Spinner
György irányította. Egy alkalommal négyszemközti beszélgetésre hívta
meg őt, s közölte vele, hogy alkalmasnak tartja az illegális munkára.
Átadott neki egy köteg „Szabad Nép"-et, hogy a munkaterületen ossza
szét bajtársai között. 11
— Vass Henrik kapcsolatban állt Alpár Mihállyal, s a tőle kapott
anyagok alapján a századnál háborúelenes propagandát folytatott.
Alpár miskolci kommunista volt, aki Budapesten részt vett az ellen
állás szervezésében. A Békepárt, majd a K M P kiadványait rendszere
sen eljuttatta a miskolci Fekete Mihályhoz, a „MOKAN" egyik vezető
jéhez. A miskolci „MOKAN"-ról jegyzi meg Világ Miklós, hogy a leve
gőben lógott (nem volt határozottan bekapcsolva — G. J.) az az ellen
állási sejt, amelyet Világ Miklós a 107/301 (sic!) munkásszázadnál
szervezett június óta. 12
Vass Henrik Pécsi Antal elvtárssal részt vett a „Várnai" ellenállási
csoport „Taurusz" ellenállási góc munkájában. Spinnerrel egy alkalom
mal gyűjtést folytattak a Vörös Segély javára. 1 3
Mindezek a szálak azonban nem szervezetten, nem együttesen, nem
egyirányba hatottak, hanem csupán véletlenszerűen, az alakulatoknak
kisebb-nagyobb csoportjaira terjedtek ki.
összességében mégis azt kell mondanunk, hogy a század arculata
határozottan antifasiszta, háború- és németellenes volt. Ott ártottak a
hitleristáknak, ahol csak tudtak. A fő módszer a csendes, észrevétlen
szabotázs volt. Nagyon jellemző erre az alábbi történet.
A Rákosrendezőt ért egyik bombatámadás alkalmával az ott átutazó
németek a Szent László és a Szegedi út sarkán álló épület óvóhelyé
ről kizavarták a civil lakosságot, s ők telepedtek be. A ház telitalá
latot kapott, az épület rombadőlt, s a németek a pincébe szorultak.
Elsőnek a 107/302-es század ment ki a helyszínre. Megtudták, hogy a
pincében 40 német tartózkodik. „Olyan utasítást adtunk az ezt jelentő
összekötőnek, hogy tegyenek ki »Vigyázat! Fel nem robbant bomba!«
jelzésű táblát a helyszínre" — említi Maros László. A csel bevált,
3 vagy 4 napig senki nem merészkedett a romok közelébe. A fasiszták
ezalatt mind elpusztultak. 1 4
Segítség az ellenállási mozgalomnak
Mindenki, aki az 1944-es esztendő történetét kutatja, találkozik azzal
a problémával, hogy az ellenállók, szabadságharcosok milyen nagy e r ő 
feszítéseket tetteik, hogy fegyverhez, lőszerhez juthassanak. Az ellen
forradalmi rendszer igazgatási, elhárítási apparátusa ekkor még kifogás
talanul működött. Horthyék a legvégsőkig halogatták, majd végül hitszegően megtagadták a munkások felfegyverzését. 15 . A szerveződő el11 Leitner Jenő visszaemlékezése.
12 HL. Partizángyűjtemény. M/117.
13 Vass Henrik visszaemlékezése.
14 Maros László visszaemlékezése.
15 Szakasits Árpád nyilatkozata az „Éjszakára hajnal" c. dokumentumfilmben.
7 Hadtörténelmi közlemények
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lenállási csoportok magukra voltak utalva, egyedül kellett megtalál
niuk azokat a forrásokat, ahonnan harci eszközöket kaphattak.
A 107'302-es század napi munkája során rendszeresen ürített ki, ra
kott át sérült, bombák rongálta vagonokat. A pályaudvaron dolgozva
módjuk nyílt, hogy felnyissák az ott átvonuló, frontra irányított kato
nai szerelvények kocsijait, a vagonokat átkutassák, s minden különö
sebb kockázat nélkül fegyverekhez, lőszerhez juthassanak.
Sokan feltárták ezt a lehetőséget ellenállási és baloldali kapcsola
taiknak, akiktől határozott utasításokat kaptak fegyver és lőszer g y ű ] tésére, a városba való kijuttatására.
A század tagjai a zsebükben vitték el a lőszert, vagy az ebédet szál
lító üres kondérokban küldték haza a fegyverekkel és a töltényekkel,
kézigránátokkal dugig megrakott kenyérzsákokat. Az anyagot a GH-s
kocsi vitte be a körletbe, ahol a kísérők „Krumpli" jelszóval hívták fel
a konyhán dolgozó bajtársaik figyelmét az értékes rakományra. Egyegy fuvarral 3—4 teli kenyérzsák is érkezett. A lőszert Boros Emil és
Frankfurt Imre konyhasók a padlás gerendái, az udvaron a romok
alá, az istálló falánál és a pincében a szén közé rejtették el.
Az egyik esetben 20 db vadonatúj bezsírozott pisztolyt, gyakorta
puskákat, több alkalommal német géppisztolyokat, majd egy szovjet
golyószórót csempésztek haza.
A kutatások során az alábbi — -korántsem teljes — határozottan
megállapítható anyagátadásokról szereztem tudomást:
— Spinner György a régi ,,ifi" vonalon küldte el a fegyvert és lő
szert barátaihoz. 1 6
— Vadász Ferenc egy alkalommal Kőműves Lászlóhoz juttatott el
egy szállítmányt. 1 7
— Maros László négy alkalommal szállított fegyvert a vasasók Rei
ter Ferenc utcai otthonába, ahol azokat egy „Surik" fedőnevű valaki
vette át. Három alkalommal Újpestre indítottak anyagot. A fegyverek
hez azonban tévedésből nem megfelelő lőszert küldtek. Britz Aladár
készítette elő az új töltényeiket, amelyeket lovasszekérrel Horn József
és Müller Jenő szállított ki Újpestre. 1 8
— Egy „Pityu" nevű összekötőjük útján 15 pisztolyt adtak át az
egyik Lehel úti ellenállási sejtnek. 19
— Nagyszerű fogás volt, amikor sikerült megszerezniük 3 db 40
mm-es nehéz géppuskát. Ezeket — állványokkal együtt — ugyancsak
valamelyik újpesti csoportnak juttatták el. 20
A fegyver és lőszer kijuttatása több csatornán át, egymástól függet
lenül, hosszabb időn át folyt. „Baráti szavakból már korábban észre
vettem, hogy egyik másik fegyvert hozott magával, s azt a körletben
elrejtette. Én ezt akkor elhallgattam, mert nem voltam biztos benne,
hogy mit szólnak hozzá a keret tagjai, az őrmesterek. Szemet h u n y 16 Boros Emil visszaemlékezése.
17 vadász Ferenc visszaemlékezése.
18 Maros László visszaemlékezése.
19 Uo.
» uo.
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tam. Ügy tettem, mintha nem vettem volna észre" — nyilatkozik
Balogh Endre.
Az ellenállási csoportok még azt is kérték, hogy ha a menekültek
vagonjaiban személyi okmányokat, dokumentumokat találnak, azokat
is tegyék félre, hiszen ezekkel emberek életét menthetik meg. A szá
zad adminisztrációját egy néhány elemis honvédtizedes vezette, aki
gyakorlatilag minden teendőt átadott az irodához beosztott Frank Tibor
és Morgenbesser László munkaszolgálatosoknak. Az ellenállók így szá
molhattak a századirodáról megszerezhető hamis okmányokkal is.
Az alakulat nyomtatványai, pecsétjei hozzáférhetőek voltak, s ezt
bizony tudott és nem engedélyezett ügyekhez egyaránt felhasználták.
Tömegével juttattak el a városba kitöltetlen, lebélyegzett szabadságos
leveleket, nyílt parancsokat. Hozzájutottak egy tüzér alakulat bélyeg
zőjéhez is, s ezzel is variálták az ellenállóknak átadott dokumentumo
kat. Készítettek orvosi beutalókat, szabad mozgást biztosító menetle^veleket, kimenő és eltávozási papírokat, leszerelést igazoló okmányo
kat.
Megszerezték az Orion-gyár, az Elektromos Művek és egy Váci úti
hadiüzem katonai parancsnokának bélyegzőit, nyomtatványait. Ezekkel
olyan igazolásokat készítettek, hogy tulajdonosuk fontos hadimunkát
végez. A parancsnok tudtával sok bajtársuknak adtak ki igazolást,
hogy a kikeresztelkedni szándékozó egyéneket a lelkészségek nagyobb
bizalommal fogadják.
A századnál kinnlevő nagymennyiségű hamis okmány különösen ok
tóber 15-e után nyújtott felbecsülhetetlen segítséget a szökésben levő,
vagy szökni készülő legénységnek.
Jellemző a századiroda segítőkészségére, hogy amikor Molnár Andor
és egy bajtársa elhatározták, hogy átszöknek a szlovákiai partizánok
hoz, Morgenbesser László írnok egy villanykörte felett sajátkezűleg
hamisította az iratokra Balogh Endre aláírását, mely szerint 2 személyt
f a vásárlás céljából indítottak útba a szlovák-magyar határra. Minden
szükséges hamis okmánnyal felszerelve Molnárék el is jutottak a Fábri
József vezette partizánosztaghoz.
Fegyverszerzés október 15-én
A döntés napja október derekán már valahogyan a levegőben érző
dött. Az emberek sejtették, hogy valami történni fog, csak azt nem
tudták, hogy mikor. A hírek, rémhírek sokasága keringett a körlet
ben. A városból visszatérők új meg új értesüléseket hoztak.
Az Ukrajnát megjárt idősebb legénység véleményét így összegezte
számomra Boros Emil. „Nekünk már megvolt a tapasztalatunk, hogy
a németek a visszavonulás alkalmával milyen pusztítást csinálnak, és
különösen a muszosokkal. Én láttam a Dontól való visszavonulásnál,
hogy mennyi embert öltek meg. Azt mondtuk, hogy nem adjuk olcsón,
felfegyverkezünk és a visszavonuló németekből törlesztünk majd."
7*
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A század hangadói úgy gondolták, hogy egy antifasiszta fordulat ese
tén a hadsereg egy része h ű lesz esküjéhez, s Horthyt támogatva szem
befordul a nácikkal. A századot csatlakoztatni akarták a kormányhu
csapatokhoz, hogy azokkal szövetkezve megtámadják majd a főváros
ból kivonuló hitleristákat. Október 15-én a századból néhányan fel is
vették a kapcsolatot a Lehel úti laktanyákkal, de az együttműködésből
nem lett semmi.
Balogh Endre úgy emlékszik, hogy neki el is mondták: a körletet
mindenféle zavargás és német atrocitás ellen megvédik. Az épület bel
ső területére a fasisztákat nem engedik bemenni. Az életüket, kis va
gyonukat akarták így megoltalmazni.
Már október elején megkezdődött az emberek felkészítése a várható
feladatokra. Fischer László, Müller Jenő és Szűcs László egyre gyak
rabban foglalkozott a fiatalokkal. Kérték őket, hogy minél értékesebb
hadi cikkeket hozzanak be a körletbe. Maros László és Morgenbesser
László — aki tartalékos tiszt volt — egy 11 főből álló csoportot okta
tott ki a fegyver és a kézigránát használatára.
Október 15-e mégis váratlanul érte a századot. Vasárnap lévén, a bu
dapestiek jó része családjánál tartózkodott. Az emberek a körletben
ujjongtak, végtelen öröm töltötte el őket. Vége a háborúnak, vége a
szenvedésnek. Kitárták az iroda ablakát, hadd hallja mindenki a proklamációt. A jó hír percek alatt mindenhová eljutott.
A század öntevékeny vezetői percek alatt határoztak: mindenkit fel
kell fegyverezni. Tudták, hogy Rákosrendezőn hol vesztegelnek a fegy
verrel teli német vagonok. 10—15 ember két lovasszekérrel nyomban
kihajtott a pályaudvarra. Feltörvén a kocsikat, nagy mennyiségű fegy
vert gyűjtöttek össze. Két szekérrel öt géppuskát, 30 géppisztolyt, tö
mérdek puskát, szuronyokat, pisztolyokat s elegendő lőszert szállítottak
be a századkörletbe szalmatakaró alatt.
Az akciót Szűcs László vezette, s arról Balogh hadnagyon kívül Revaly és Fazekas őrmester is tudott.
„Bejött a két kocsi. A körletablakból láttuk őket. Két idegen muszos
hajtotta a lovakat, a két kocsi magasan szalmával volt fedve. Szóltam
Petrényinek, az irodavezetőmnek. Vele együtt lementünk megnézni,
hogy mi történik. Akkor már rakták le az egyik kocsiról a puskákat,
a lőszert. Golyószóró is volt közte. Hogy mit akarnak, azt tudtam, sej
tettem." — írja a század parancsnoka.
Az emberek nyomban szét akarták osztani a fegyvereket, amit
Szűcs László ellenzett. Ezért úgy döntöttek, hogy még valóban várnak
vele.
Nemsokára egy rendőr főhadnagy jött a körletbe, aki megkérdezte
Baloghot, hogy tud-e a rejtett fegyverekről. A század parancsnoka be
ismerte, hogy hallgatólagosan tud az ügyről, de mivel most már más is
értesült róla, nyomban elrendeli a visszaszállítását.
Balogh egy kicsit megijedt, hisz épp az imént kapott olyan hírt, hogy
a városban a nyilasok egyik emberénél kézigránátot találtak.
A hadnagy rögtön ki is adta a parancsot, hogy a fegyvereket szállít
sák vissza Rákosrendezőre. Balogh jól sejtette, hogy az érdeklődés
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után kutatás következik, s nem akarta, hogy az emberek kárára fegy
vert, lőszert találjanak a körletben. „Tudtam, hogy a történteket a n é 
met haderő véres terrorral fogja megbosszulni" — nyilatkozik Balogh
Endre.
A muszosok azonban nem az egész rakományt tették kocsira, hanem
kiválogatták azt, és csak a nem megfelelőket rakták fel. „Balog had
nagy úr, aki nekünk mint apánk volt, erről nem tudott. Mi persze nem
mondtuk meg, hogy így neki ebből ne legyen kellemetlensége" — nyi
latkozik Kóbor Wolfgang.
A szállítmányt már útközben rendőrök tartóztatták fel, s az embere
ket visszavitték a körletbe.
A nyilasok már a szervezkedés kezdetén gyanút fogtak. Egyesek sze
rint a pályaudvaron szolgálatot teljesítő rendőr jelenthette először a
vagonok feltörését, a fegyverek elszállítását. Mások szerint egy, az u t 
cán sétáló detektív figyelmét az keltette fel, hogy a parancsnok a nagy
nap tiszteletére együtt iszik beosztottaival. Kint m á r a hatalomra j u 
tott nyilas söpredék tobzódott, amikor ők a konspiráció alapvető felté
teleiről is megfeledkezve fegyveres munkaszolgálatos őrt állítottak k a 
pujuk elé, s így már eleve felfedték hovatartozásukat. Maros László
úgy véli, hogy a ház egyik lakója hozta nyakukra a nyilasokat, amit az
is bizonyít, hogy a fasiszták nem a főbejáraton, hanem egy általuk nem
ismert romos rész pincéjén keresztül hatoltak be a körlet területére.
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Elkövették azt a hibát is, hogy a benn levő embereket nem fogták
össze, hanem még a délutáni órákban is lehetővé tették a városba
való szabad eltávozást. Az egység így fellazult és könnyen szétmorzsolhatóvá vált.
Ennek tudható be, hogy a fasiszták ellenakciója teljes sikerrel járt.
A nyilasok megtorló akciója
Az esti órákban, l/27 és 7 között, egy fasiszta csoport szivárgott be az
alagsoron át a századkörletbe. Lerohanták a meglepett embereket,
majd a kívülről támadóknak rakéta jelzést adtak le. Szabad az út. Erre
megjelent a ház előtt két rendőrségi páncélkocsi és három pótkocsis
teherautó. Az akció időpontjában a ház fölött egy alacsonyan szálló r e 
pülőgép keringett.
A nyilas karszalagos rendőrök és fasiszta suhancok meglepetésszerű
akciójával szemben a 107/302-es század nem tudott komolyabb ellen
állást kifejteni. A karhatalom túlereje valósággal lehengerelte őket. Az
egész akciót az SD, a Sicherheitsdienst egyik tisztje irányította.
Az embereket felszólították, hogy megadásra emelt kézzel egyen
ként menjenek a kapuhoz, ahol feltuszkolták őket a teherkocsikra. Má
sok ugyanakkor a körlet helyiségeit dúlták fel, s szedték össze az elrej
tett dolgokat. Még a keret egyetlen szál puskáját is elvitték. A kimara
dáson levő legénység összegyűjtésére erős őrséget hagytak hátra, amely
még másnap is szedte összefelé a városból visszatérő embereket. A nyi
lasok hozzávetőleg 150—160 munkaszolgálatost fogtak el. A századdal
együtt elhurcolták az ott éppen látogatást tevő női hozzátartozókat is,
összesen hét személyt. 21 A parancsnokot és a keretet ekkor még a h e 
lyén hagyták.
Az első kihallgatásra a Lehel úton levő „Elló"-ba, az élelmezési rak
tárba szállították az emberek, ahonnan rövidesen a Mosonyi utcai
gyűjtőfogházba kísérték át őket.
A
„Elló"-ból még az este tiszti járőrt küldtek ki a Reiter Ferenc
utcába, amely a parancsnokot és a keretet lefegyverezte és az új rend
szer elleni fegyveres ellenállás vádjával letartóztatta.
Balogh Endrét egy nyilas főhadnagy hallgatta ki. Ocsmány szavak
kal illette, „gyalázatos zsidóbérencnek" nevezte, aki „összepaktált" a
lázadókkal. Megfenyegették, hogy az ügynek még keserves folytatása
lesz. Balogh, az őt október 15-én meglátogató felesége tiszteletére —
üres pezsgős üvegekben — bort hozatott. Most az is vád volt ellene,
hogy az embereivel dáridózva ünnepelte a Horthy-proklamációt.
A keret többi tagjait borzalmasan megverték. Revaly őrmester a po
rozások következtében a fél fülére megsüketült. Kegyetlenkedéseivel
különösen egy Harmat nevű tizedes tette hírhedtté a nevét.
Később átszállították őket a Mária Terézia-laktanyába. A megismé
telt kihallgatások során mindenáron arra akartak kilyukadni, hogy a
századnál szervezett ellenállás a keret vezetésével és tudtával történt. A
-1 Egy rendőrségi okmány Balogh Endre birtokában.
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vádlottak szót értve egymással mindent letagadtak, nem ismertek be
semmit. Csipkés alezredes városparancsnok személyesen vezette az
egyenkénti kihallgatást. A vallomások annyira egybehangzóak voltak,
hogy másnap délután kénytelenek voltak szabadlábra helyezni őket.
„Meggyőződtem róla, hogy Ön és a keret nem bűnös. Elnézést ezért
az incidensért, de a látszat az volt, hogy vétkesek. Egyöntetűen vallot
tak. Én a vád alól felmentem az urakat. Csak arra kérem hadnagy úr,
hogy a századát, ha ismét vezetése alatt lesz, tartsa keményebben kéz
ben. Távozhatnak, vegyék át értékeiket" — zárta lé a vizsgálatot a vá
rosparancsnok.
A körletben hátrahagyott nyilas őrség még 16-án is várta a sokszor
m i t sem sej tőén visszatérő muszosokat. A kapualjból, a szemközti épü
letből csaptak le áldozataikra, s puskatussal kergették be őket a kör
letbe. Az embereket megverték — m e r t legtöbbjük eldobta a karszala
got —, majd feltartott kézzel órákon át a falhoz állították. Mikor össze
gyűlt egy-egy csoport, gyalogmenetben, a városon át végig feltartott
kézzel, a Mosonyi utcába kísérték őket.
A század zömét m á r előzőleg ugyancsak ide szállították. Megérkezve
egy lépcsős részen kellett felmenniük, ahol két oldalon nyilasok és
rendőrök álltak. Ezek a foglyokat kegyetlenül bántalmazták. Egy na
gyobb terembe állva zsúfolták be őket, majd rövidesen megkezdődött
a kihallgatásuk. Az embereket egyenként vitték vallatóra, majd k é 
sőbb már névszerint emelték ki a gyanúsítottakat. Néhányan úgy m e -
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elfogott munkaszolgálatosokat
Budapest, 1944. október 15
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nekültek meg, hogy papírjaikat összetépve nem jelentkeztek, amikor
nevüket szólították.
A nyomozók mindenáron azt akarták megtudni, hogy kik voltak a
mozgalom szervezői és vezetői, milyen céljaik voltak, s kikkel álltak
kapcsolatban. A tortúra egészen hajnalig tartott.
Két, még 1945 végén frissiben papírra vetett dokumentum így ír a
szörnyűségekről :
' „ Mosonyi utcai Toloncházban megkezdődött az ismert kihallgatás.
Rendszerint hét rendőr jött egy ember ellen. Ütöttek, vertek b e n n ü n 
ket, bambuszbottal a talpunkat verték". 2 2 A Toloncházban „5 napon
keresztül rettenetes kínzások és verések közepette vallatták a század
legénységét, akiknek sorsában o s z t o z o t t . . . a két őrmester is. A valla
tás borzalmait leírni részletesen feleslegesnek tartjuk, hiszen ezek a
módszerek (puskatus, gumibot, szivarral égetés, csizmával való rugdosás, éheztetés, szomjaztatás, pőrére vetkőztetés stb.) közismertek." 2 3
A század két tagja, Kallós László és Schwarz Sándor az embertelen
kínzások hatására megtört és vallomást tett.
Szűcs Lászlót mindjárt az elsők között kiemelték. Másfél óra múlva
került vissza olyan állapotban, hogy még beszélni sem tudott. Spinner
György ugyancsak fővádlott volt. Az emberek később m á r csak a ruhá
ját és hátizsákját látták; ő nem került elő. A pribékek agyonverték
Weisz (Mosonyi) Lászlót is.
összesen 30 személyt választottak ki, akiket a német hadsereg elleni
fegyveres lázadással vádoltak. Az emberek azzal védekeztek, hogy ők
nem támadó céllal szerezték a fegyvereket, hanem azért, hogyha rajtuk
ütnek, legyen mivel megvédeni az életüket.
A nyomozás során szerencsére a korábbi fegyver és lőszer átadásokra
nem derült fény.
A 30 vádlottat tovább szűrték, majd végül kiválasztottak 15 főt, akik
ténylegesen szervezői, vezetői és résztvevői voltak a 107/302-es század
ellenállásának. Ezeket másnap átszállították a Nagyatádi-Szabó utcai is
kola pincéjébe.
,,Itt az iskolában 3 nap és 3 éjjel éheztünk. Borzalmas ütlegelésnek
voltunk kitéve. Acélsisakkal verték a fejünket, a vér patakokban folyt
a testünkről. Ma is borzalommal gondolok mindarra, amit ott átéltem,
és amit ott láttam." — írja Kóbor Wolfgang.
Német kézen
Innen a Gestapo Gyorskocsi utcai fogdájába kerültek, majd novem
berben (3-án) Bécsbe, a Polizei-Gefängnis-be szállították őket. Itt a
rendőri szervek több alkalommal kihallgatták a csoportot. Az embere
ket a német hadsereg elleni fegyveres ellenállással vádolták.
A csoportot végül is az Auschwitz melletti Birkenau haláltáborba
szállították.
22 HL. HM. Ein. 1945. 27922.
23 J e g y z ő k ö n y v a század t e v é k e n y s é g é r ő l .
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Balogh hadnagy október 20-án kapott parancsot az emberek átvéte
lére. Elcsigázott testtel, ütések nyomaival tarkítva, éhesen, piszkosan,
borostás arccal vezette be az egyik őrmester a maradék századot a
Reiter Ferenc utcai körletbe. Itt már meleg étel, mosdóvíz és az egy
hétig felgyűlt posta várta a sokat szenvedetteket.
Másnap m á r fel is vették a munkát a Duna mentén húzódó erődíté
sek építésénél.
Az emberek visszaemlékezéseikben elmondják, hogy ezután m á r csak
egészen rövid ideig tartózkodtak a Reiter Ferenc utcában. Az egyik n a 
pon berendelték a HM-be egy sor munkaszolgálatos század parancsno
kát. Közölték velük, hogy az emberállományt a megadott program sze
rint ki kell vezetni a határra, ahol átadják őket a németeknek.
A 107/302-es egység tagjaiban ma is az a hit él, hogy „a katonai h a 
tóságok a századot, mint zendülőt, büntetőszázadnak minősítették és
október 29-én Németországba deportálták."
A valóság ezzel szemben az, hogy a HM 1944. október 26-án „Szigo
rúan bizalmas! Tiszt-tisztnek!" jelzéssel utasítást adott ki, hogy 70
munkaszolgálatos század és félszázad teljes emberállományát adják át
a fasisztáknak. „Hadifontosságú építési munkálatokhoz katonai kisegítő
szolgálatot teljesítő legénységet bocsájtott kölcsönképpen a német ha
tóságok rendelkezésére" — intézkedett Bor altábornagy. 2 4 A nyilas
„kormány" csupán ez alkalommal 50 ezer munkaszolgálatost adott át a
hitleristáknak. 2 5 Ezek jórésze később a Bécset védő erődvonalak épí
tésénél pusztult el.
A 107/302-es század október 29-én indult útnak azzal a nyílt pa
ranccsal, hogy november 4-re érkezzenek be Hegyeshalomra, ahol
„előre elkészítendő névjegyzékek alapján kerülnek átadásra".
A századtól október 15-e után nagyon sokan eltávoztak. A parancs
nok senkit sem kényszerített maradásra, senki ellen nem adott be szö
kési beadványt. Voltak olyanok is, akik a nyilas terrort látva önként
visszatértek. A századnál biztonságosabbnak érezték a helyzetet, mint
kint a városban. A századnak a fele, kb. 160 ember indult el Hegyes
halom irányába.
Balogh hadnagy útközben egyetlen alkalommal sem tartott létszám
ellenőrzést. Az átadás előtti éjszakán a keret egyetlen tagja sem tartóz
kodott a századnál. Mindenki saját maga dönthetett sorsa felől. Több
csoport meglépett. Az egyik társaságban pl.. 14 ember indult vissza
Budapest felé.
Hegyeshalomnál kivezették a századot a határra, ahol az országúton
egy német őrmester jött eléjük. Névszerint átvette az embereket, majd
„futás"-ban átparancsolta őket Ausztriába. A határon túl 150 méterre
egy másik .német altiszt sorakoztatott. Frankfurt Imre szerint ekkor
130—140-en lehettek.
24 HL. HM. 1/ny. 1944. 16840. — Az irat melléklete 107/300, Budapest Reiter Ferenc utca
4/b. cím alatt feltünteti a századot az átadandó egységek között. Balogh Endre szerint más
munkaszolgálatos alakulat nem volt a Reiter Ferenc utcában. Így az adat csak rájuk vo
natkozhat. L. „Fegyvertelen álltak az aknamezőkön . . ." II. MIOK kiadása. Budapest. 1962.
655. o.
25 Lévai Jenő: Fekete könyv. 275. o.
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Később fiatal hitlerj ugendek kísérték őket a vonathoz. Kétnapi kosz
tot kaptak, majd rájuk zárták az ajtókat. Ezután 8 napig sem élelmet,
sem vizet nem láttak. Csupán az ájuldozó betegek kaphattak egy-egy
korty, a tetőről felfogott esővizet. A szerelvény a buchenwaldi koncent
rációs táborban állt meg velük. A Gestapo időközben már eldöntötte a
sorsukat.
A lágernek az arolseni archívumban levő anyaga igazolja, hogy a n é 
metek a század tagjait politikai foglyoknak tekintették, s ruháikra a p o 
litikaiaknak kijáró vörös háromszöget adták ki megkülönböztető jelzé
sül. 26
Az egészségügyi vizsgálatokat egy norvég orvos végezte. „Senki ne
jelentse magát betegnek, mert azokat likvidálják" — adta a tanácsot.
Buchenwaldból Schlieben-be kerültek, ahol az IG Farben egyik t e 
lepén Panzerfaust-okat töltötték meg robbanóanyaggal. A század egy
részét később két zárt vagonban Flöben irányába vitték. A nácik a
kocsikat felrobbantották, az emberek odavesztek. A maradék állományt
április végén — „amikor a barakban letépték a Hitler képét" — bevagonírozták és Theresienstadtba irányították. Itt éhezés, tífusz ritkította
megfogyott soraikat.
Már túlmegy a feldolgozás keretein, hogy beszámoljon a német r a b 
ság keserves hónapjairól.
Május elején Theresienstadt felszabadult. „Szovjet katonák adtak
élelmet. Elmentünk a csajkákkal a kondérokhoz és megtöltöttük. Ott
levettem egy szovjet katona sapkáját. Majdnem agyonlőtt, de ami
kor meglátta, hogy a csillagot megcsókolom, megveregette a vállamat"
— írja az egyik fogoly.
Aki megérte a májust, az tényleg az életét köszönheti a felszabadító
csapatoknak.
1945. december 8-án a 107/302-es század tagjai bajtársi összejövete
len először találkoztak egymással. Jegyzőkönyvileg rögzítették a velük
történteket, s számba vették veszteségeiket. 27 A deportálásból 20 fő
tért csupán vissza. Sokan elpusztultak a szököttek közül is. A mindent
túlélők számát 60 főre becsülték.
1967 végén m á r csak 12 ember jelentkezett az újságfelhívás nyomán.
Ezek visszaemlékezéseiből, a résztvevők dokumentumaiból, s a szórvá
nyos levéltári adatokból rajzolódik ki a 107/302-es század szomorú, de
mégis felemelő története. 2 8
26 Frankfurt

Imre

dokumentuma.

27 A század történetére vonatkozóan mindeddig ez tekinthető a leghitelesebb forrásnak.
Alpár Miklós birtokában.
28 HL. P a r t i z á n g y ű j t e m é n y

Cs/11 alatt M o l n á r A n d o r , M/281 a l a t t

Szenes Iván,

Bartha

(Braun) Sándor, Frank Tibor és Vass Henrik visszaemlékezése található.
Balogh Endréné, Balogh Endre, Frankfurt Imre, Alpár Miklós, Britz Aladár, Boros Emil,
Vadász György, Maros László, Molnár Andor, Leitner Jenő visszaemlékezéseit a szerző gyűj
tötte össze.
\ részleteiben nem jegyzetelt eseménytörténeti rész megírásához az említettek élmény
anyagát vettem forrásul. Őszinte segítségükért ezúton mondok köszönetet.
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MEGJEGYZÉSEK AZ 1664. ÉVI HADJÁRAT ÉS A VASVÁRI BÉKE
ÉRTÉKELÉSÉHEZ
Marosi Endre
A XVIII. század közepére a török birodalom társadalmi berendezke
désének fejlettségi foka n e m biztosította (további katonai erejét. Az
oszmán társadalom sajátos (szerkezete és berendezkedése a meghódí
tott (területeiken nem tette lehetővé a polgárság kialakítását, (amely
alapja lehetett volna a kapitalizmus létrejöttének. A török feudális
állam így elöregedett. 1 A birodalom óriási kiterjedése, illetve a r e n e 
gátoknak a társadalmi fejlődésben mindinkább gátló szerepe 2 szükség
szerűen ásták alá ia hadsereg ütőképességét. Hatása elsősorban h a r 
cászati t é r e n nyilvánult meg. A tűz és a mozgás egysége a török
hadseregben ugyanis csak fegyvernemi szinten valósult m e g : a szpáhik képviselték az ütőerőt, a kizárólag puskával és karddal felfegy
verzett janicsárok pedig a tűzerőt, de fegyvernemen belül nem volt
hasonló megosztás. Ezért a török hadsereg nem volt képes a harc köz
ben változó helyzetekhez rugalmasan igazodni, míg a nyugati had
seregek fegyvernemen
belüli tagolása, alapos kiképzése hasonló
helyzetben döntő fölényt jelentett. 3
A török hadsereg gyengébb harcászati lehetőségeit — összefüg
gésben az oszmán társadalommal — általános törvényszerűségnek is
tekintik: „Két különböző fejlődési fokon álló társadalom hadserege
stratégiai szempontból azonos 'módon járhat el — taktikai szempont
ból sohasem. Itt nemcsak a különböző fejlődési fok által adott eltérő
fegyverzetről és ennek következtében harcmódról van szó, a fej
lettebb társadalmak taktikája mindig (racionálisabb, csatarendje tagol1 Rázsó Gyula: Mátyás és a török veszély. Élet és Tudomány (továbbiakban É. T.), 1963.
52. szám, 1636. o.
2 Perjés Géza: Az oszmán birodalom európai háborúinak katonai kérdései. Hadtörténelmi
Közlemények (továbbiakban HK.), 1966. 4. szám, 863. o.
3 perjés Géza: Zrínyi Miklós, a hadtudományi író. Bevezető tanulmány a Zrínyi Miklós
hadtudományi munkái c. kötetben: Budapest, Zrínyi Katonai Kiadó, 1957. 43., 51. o.; Uő: A
szentgotthárdi csata. Vasi Szemle (továbbiakban VSZ.), 1964. 3. szám, 333—334. o.; Uő: HK.
1966. 4. szám, 869—870. o. — A XVII. századi hadsereg fegyverzetéről és harcmódjáről vö.
Engels Frigyes: A gyalogság taktikája az anyagi okokból levezetve. Marx— Engels Művei 20.
köt., Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1963.; Hans Delbrück: Geschichte der Kriegskunst. Ber
lin, Militärverlag, 196'2.: uo. a török gyalogságról. 174. o.
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tabb, harcmódja rugalmasabb, mint a fejlődés alacsonyabb fokán
levőké." 4
Ez a gondolatmenet összehasonlítható Engels következő elméletével;
,,A p é n z t . . . a gazdasági termelés révén kell előteremteni, az erő
szakot (hadviselést — M. E.) t e h á t . . . a gazdasági helyzet határozza
meg, atmely szerzi neki a szerszámai felszerelésére és fenntartására
szolgáló e s z k ö z ö k e t . . . Fegyverzet, állomány, szervezet, taktika és
stratégia mindenekelőtt a mindenkori termelési foktól és a közleke
dési összeköttetésektől függ." 5
Engels a továbbiakban pontosítja megállapításának érvényét: ,, . . . a
hadsereg egész szervezete és harcmódja, és ezzel együtt a győzelem
és vereség, anyagi, azaz gazdasági feltételektől függőnek bizonyul:
az ember- és fegyveranyagtól, tehát a népesség iminőségétől és menynyiségétől és a technikától." 6
Engels az állandóan ható társadalmi tényezők mellett tehát ideigle
nes, vagyis a mindenkori állapotból fakadó tényezők szerepét hang
súlyozza. Ezzel összhangban úgy látszik, hogy a feudalizmus idején,
amikor a háborúkat a kapitalizmushoz viszonyítva kisebb hadseregek
kel vívták, az ideiglenesen ható tényezők szerepe nagyobb, amellett
a társadalmi fejlettség (meghatározó szerepe esetén kisebb volt 7 , mint
sem az említett általánosítás megengedhetné. Két hadsereg közötti
technikai-felszerelési különbséget behozatallal ki lehetett egyenlíteni, és
ezt például a francia kapcsolat 8 lehetővé is 'tette a török hadsereg
számára. 9
A török hadsereg állapotát a XVII. század második felében ismert
eseménytörténeti adatok alapján a következőképpen jellemeznénk:
a török haderő fő ütőerejét a szpáhik és a janicsárok alkották. A
XVI. században még fegyelmezett katonai osztályt jelentő szpáhik a
mértéktelen pénzhajhászás következtében egyre kevésbé voltak al
kalmasak a korszerű hadviselésre. A XVII. század második felétől
különösen növekvő vagyoni felhalmozás részint hallatlanul megnö
velte a ráják feudális terheit, részint a szpáhit katonából tulajdon
képpen katonáskodó földesúrrá változtatta. Oélja a birtok növelése,
a jövedelem maximális hatásfokú kihasználása volt, nem pedig a
harc, amely alól lehetőleg igyekezett kibújni. A földtulajdon növeke
dése, melyet a szultánok adományozással is elősegítettek, maga után
vonta a központi hatalom gyengülését és a gazdasági élet romlását is.
A török hadsereg fő erejét alkotó másik szervezet, a janicsárság is
alapos változásokon ment keresztül. A rendkívül szigorú, szerzetesi
életmóddal összekapcsolt, kizárólag harccal foglalkozó alakulat a nő4 Perjés Géza: A szentgotthárdi csata. VSZ. 1964. 3. szám, 323. o.
5 Engels Frigyes: Eugen Dühring ur tudományforradalmasítása.
Marx—Engels Művei. 20. köt. 164. o.
6 Uo. 167—168. o.

7 Hadászat. (Szerk. : Szokolovszkij marsall) Budapest, Zrínyi Katonai Kiadó, 1964. 43. o.
8 Éva Priester: Kurze Geschichte Österreichs, il. köt. Wien, Globus Verlag, 1949. 92. o. —
Kissé eltúlozza a franciák szerepét.
9 A harcban oly fontos szerepet játszó erkölcsi állapot mértékét sem mindig a társadalom
fejlettsége szabta meg. Ki állíthatná, hogy Montecuccoli zsoldosai több hittel, elszántsággal
indultak harcba, mint a janicsárok? Ilyen értékét tekintve gyakran a török hadsereg volt
előnyben a nyugatival szemben.
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sülősre kapott engedéllyel lényegében elvesztette korábbi jellegét,.
A fegyelem további lazulását okozta, amikor .megengedték, hogy a
janicsárok fiai is tagjai lehessenek a szervezetnek. Ezek ellenére a
janicsárok katonailag és társadalmilag még mindig erős, különálló
alakulatot képeztek, amely ragaszkodott korábbi kiváltságaihoz és sa
játos helyzetéhez. Emiatt részleges felfegyverzésük pikával — puska
helyett — szóba sem jöhetett, ami a hadsereg korszerűsítését m e g 
akadályozta.
Ezek alapján úgy látjuk: a török hadsereg gyengeségének legfőbb
oka, hogy az évszázadok során kialakult, majd megmerevedett vallá
si-társadalmi hagyományok elzárták a fegyveres erő korszerű fejlesz
tésének útját. 10 E jelenség sajátos jellemzője a török államnak a
XVII. századtól, és egyilk fő oka — a m á r ^említett többi mellett —
a török birodalom hanyatlásának.
A Porta az 1660-as években belső gyengeségei mellett külpolitikai
lag is nehéz helyzetbe került. Addigi szövetségese, Franciaország, a
Habsburgokat kezdte támogatni, összeütközésre 'került sor Lengyel
országgal, és számolni kellett az erősödő Oroszország katonai erejével
is. Nagy erőket kötött le a Földközi-tenger medencéjében a Velencé
vel folytatott háború is. A török állam csak ereje végső megfeszíté
sével harcolhatott egyszerre több oldalon — és így nem sokáig. Ezért
az Erdély kapcsán kiújult Habsburg—török ellentéteket valamilyen
módon — döntő győzelem vagy tartós béke — meg kellett szün
tetni.
A Habsburg-monarchia a wesztfáliai békét követő években meg
erősödött. Belpolitikai törekvéseit elsősorban az az évszázados próbál
kozás fémjelzi, hogy a sok nemzetiségű, gazdaságilag elkülönült r é 
szekből álló birodalmat saját gazdasági és politikai irányításával
egységes egésszé formálja. A békekötés utáni nyugodtabb években
ez bizonyos eredményekkel járt, jóllehet e törekvések rendszerint el
lentétben álltak az alávetett népek nemzeti érdekeivel, amennyiben
a központosítás célja nem elsősorban a török elleni harc irányítása,
hanem állandó gazdasági-politikai függés létrehozása volt. Ez elleni
tiltakozás nyilvánult meg a korábbi függetlenségi mozgalmak során,
elsősorban Erdély és a magyarok részéről. Erdélyt tehát a bécsi államvezetésnek legalább semlegesítenie kellett. Ez a harmincéves háború
idején nem volt lehetséges, 1661-ben pedig azért kellett éppen Er
délyért hadat viselni a Portával, mert a meggyengült fejedelemség
korántsem jelenthetett olyan veszélyt, m i n t az annak könnyű bekebe
lezésével megerősödött és vérszemet kapott török. Ez esetben fontos
tényező lett volna a várható rendkívüli elkeseredés Magyarországon,
10 A hadászat és a nemzeti-politikai hagyományok összefüggését a kapitalista államokban
vizsgálja, majd általánosítja; Hadászat.. . 31. o. - A tanulmányban feltételezett lehetőségre
utal Perjés Géza: „Az oszmán zsoldoscsapatok testületi szellemének tulajdonított jelentőség
mindezek alapján nem látszik túlzónak." (HK, 1966. 4. szám, 871. o.)
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amely az esetleges osztrák be nem avatkozást követte volna. Ezért
Montecuccoli 11 vezetésével kis sereget küldtek Erdélybe, de már k é 
sőn. A kedvezőtlen körülmények miatt Montecuccoli meg sem ütköz
hetett a törökkel. Eljárását katonai okokkal magyarázta, de a közvé
lemény,
élén Zrínyi Miklóssal, pellengérre állította. Erdély „meg
segítése" most Bécset sodorta háborúba a Portával. A török biroda
lom éppen ezekben iaz években kapott ismét erőre. A tehetséges nagy
vezér, Köprili Ahmed, a válságos helyzetből új hadjáratok és döntő
győzelem segítségével kereste a kiutat. Személyes célja a szultánok
másfél évszázados álma: Bécs elfoglalása volt. Ennek talán előké
szítéseként 1663^ban elfoglalta a Felvidék legjelentősebb várát, Érsek
újvárt. Messzemenő céljai azonban a tényleges erőviszonyokat nem
vették figyelembe. Ezt érezve, a Porta állandóan fenntartotta béke
ajánlatát Bécs felé.
A kezdetben enyhébb, később a hadműveleti
sikerek következtében súlyosabb békefeltételeket Bécs következetesen
visszautasította. De a harctéren csak mérsékelt 'tevékenységet foly
tattak a Habsburg-csapatok. Okát — a gazdasági, katonai adottságo
kon kívül — a Habsburg-monarchia külpolitikai helyzetében keres
hetjük. Idevonatkozó fejtegetéseink okleveles alátámasztására nincs
módunk, ezért ezeket eseménytörténetre támaszkodó munkahipoté
zisnek tekintjük.
Bécsben feltételezhetően felismerték, hogy a pireneusi szerződéssel
Franciaország előkészíti a spanyol trón megszerzését, legalábbis bizo
nyos spanyol területek elfoglalását. Az osztrák Habsburgok maguk
is pályáztak a spanyol rokoni örökségre, és 1662-^01 valószínűnek
tarthatták, hogy ezért francia részről előbb-utóbb háborúra kerül sor.
Franciaország politikájában a 60-as évek osztrák szempontból kel
lemetlen változásokat hoztak. 1661-ben meghalt Franciaország vezető
politikusa, Mazarin bíboros, aki szinte a király helyett irányította az ál
lamügyeket. Halála után az állam vezetését ténylegesen is kezébe vet
te a fiatal XIV. Lajos. Fő célja — a központosított királyi hatalom
megvalósítása — egyezett a francia nemesség célkitűzésével. Ugyan
csak közös érdekük volt a hódításra törekvő külpolitika, melyet
Franciaország tulajdonképpen már a wesztfáliai békével megalapozott.
További fontos lépés volt az 1659. évi pireneusi szerződés, amelynek
alapján XIV. Lajos — felesége, a spanyol király leánya, Mária Terézia
révén — igényekkel lépett fel Spanyolországgal szemben, később a
spanyol trón megszerzése érdekében. 12 A francia hódító tervek más
felől a nyugati német területek, az ún. Rajnai Szövetség feletti irá
nyítás megtartását kívánták, ezzel elszigetelve az osztrák Habsburgo
kat a spanyol ág németalföldi birtokaitól 13 , amelyek a francia ter
ít Gróf Raimund Montecuccoli (1609—1680) a csata idején Feldmarschall. Életrajzi adatait
közli Georg Wagner: Das Türkenjahr 1664. Eisenstadt, 1964. (Burgenländische Forschungen 48.)
678. o.
12 A pireneusi szerződésben Mária Terézia 500 000 aranytallér kártérítés ellenében lemon
dott a spanyol trón — annak férfiágon történő kihalása esetén — reászármazó igényeiről. Mazarini valószínűnek tartotta, hogy Spanyolország ezt az összeget képtelen lesz kifizetni. — A
egyetemes történeti részekhez lásd Világtörténet. V. köt. Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1964.,
13 Wagner: I. m. 47. o.
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jeszkedés további célpontját alkották. A spanyol örökség megszerzé
séhez egész Európa ellenzésével omeg kellett küzdeni, hiszen egyetlen
hatalom sem látta szívesen Franciaország veszedelmesen növekvő
hatalmát. Sok ország egyenesen biztonságát érezte veszélyben, a m i 
kor XIV. Lajos és miniszterei mind gyakrabban célozgattak Nagy
Károly frank birodalmára.
A spanyol kérdésben Franciaország számára a fő ellenfele mégis
az osztrák Habsburgnház volt. Lipót császár felesége, aki Mária Te
rézia húga, szintén spanyol királylány. A Habsburgokkal szemben
XIV. Lajos látszólag még összefogta a harmincéves háború koalíció
ját: Angliát, Svédországot, Hollandiát. A török—osztrák ellenségeske
dések kiújulásával a francia diplomácia és államvezetés jó alkalmat
talált, bogy segítségnyújtás révén a közvélemény — és az európai
közvélemény —. figyelmét Bécs felé irányítsa, a Habsburgokra politi
kai nyomást gyakoroljon, és az esetleges gyanakvást 'az ő részükről
csírájában elfojtsa. 14 Ezt könnyen 'megtehette, hiszen a francia köz
vélemény az újságokon keresztül rendszeres tájékoztatást kapott a
fontosabb kül- és belpolitikai eseményekről, hadjáratokról, így a
szentgotthárdi csatáról, a franciák szerepéről, majd a vasvári béké
ről és a magyarok elégedetlenségéről. 15
A kétséget kizáróan Habsburg-ellenes francia politika miatt Bécs
nek minden erőt a valószínű nyugati hadszíntérre kellett felvonul
tatnia. Erre csak akkor volt mód, ha a törökkel szemben a keleti ha
tárokat is megbízhatóan védelmezik. Ez a helyzet hasonló a Portáé
hoz, a kivezető út is: győzelem, vagy béke.
1664-ig nem tudtak eldönteni, mi előnyösebb, erőteljes hadviselés
sel, győzelmekre támaszkodva kicsikarni egy kedvező békét; bármi
áron azonnal békét kötni, vagy bízni abban, hogy a török — Erdély
politikai-katonai bukása után — magától abbahagyja a hadművele
teket? Ügy látszik, az 1663-as hadjárat az előbbi határozatlanság miatt
találta készületlenül az udvart. Érsekújvár eleste u t á n az akkori sú
lyos török feltételekkel megkötött béke több kárral járt volna, mint
haszonnal: részben a közhangulatot minden eddiginél élesebben for
dította volna a Habsburgok ellen, de főként a törököket éppen Bécs
gyengeségéről győzte volna meg. Az udvar számára egyik változat
sem volt elfogadható. A formális békekötés lehetősége tehát elveszett,
újabb lehetőséget újabb hadműveletek árán teremthettek.
A harcok 1664-ben folytatódtak, ezúttal főként a déli hadszíntéren.
Június 30-án török kézre került Zrínyi-Űjvár 1 6 , majd augusztus 1-én
a szövetséges hadsereg Montecuccoli vezetése alatt — az örökös tar
tományok védelméért — csatát vívott Köprili Ahmed seregével Szent
gotthárd közelében. A törökök itt hídfőt létesítettek a Rábán. Ezt
14 Magyarország története. II. köt. Egyetemi tankönyv (továbbiakban Tankönyv.) Buda
pest, Tankönyvkiadó. 1962. 211. o.
15 Köpeczi Béla: Franciaország a birodalom megmentője és a kereszténység bajnoka. VSZ.
1964. 4. szám 502., 509. o.
16 Zrínyi-Üjvár nevét Klaniczay Tibor magyarázata szerint írjuk: „Zrínyi 1662. május 20-án
írt levelének keltezése alapján kétségtelen, hogy a Zrínyi-Üjvár alak a helyes".
(Klaniczay Tibor: Zrínyi Miklós. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1964. 703. o.)
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kiszélesíteniük nem sikerült, majd az ellentámadás során a szövet
séges hadsereg a hídfőt is felszámolta, jelentős veszteségeket okozva
az ellenség élőerőiben és harceszközeiben. A győzelem kihasználása
elmaradt, sőt a vasvári béke (1664. augusztus 10.) hosszú időre kizárt
minden lehetőséget a török elleni harcra.
Az eseményeket már a kortársak is szélsőséges módon kommen
tálják.
,,Isten erővel szerencsét vete be Szent-Gothárdnál, de nem akará,
hogy csak dicséreti legyen is oltalmazóinknak, .mert azok már teljes
száladéban voltak, midőn az francia ereivel megnyomaték az pogány
ság, és hogy ha szintén kirekesztett is az magyar akikor, az vezérek
hamis praktikája által az maga oltalmául, mégis Istennek hozzánk
való atyai gondviselete úgy kormányozta, légyen az győzödelemnek
nagyobb oka, oly, az mi magyar, és azért az Rába vizével ada gyüzedelmet: ki többet emésztett meg csudálatosképpen az ellenségben, mint
az oltalmazó fegyver, melyet akaratjok ellen is meg köll igazságul
vallani. De annak sem éle oltalmunk hasznával, n e m követő az n y e r e 
séget, noha az ellenséget semmivé tehette volna mindenestül, hanem
ottan tized-napra békesség által ada mindnyájunkat országostul az
töröknek; Erdély felől Székelyhidat, Várad helyett való szép és k i 
váltképpen való derék erősséget elrontatá Rotallal, semmi véghelyt
a helett sem ott, sem másutt nem építvén. Határt az törökkel sehonnand sem csinálna, h a n e m azzal szabad kaput hagya az pogányságnak;
nemzetünknek utolsó veszedelmére kegyetlenkedhessek." (Nádasdy
Ferenc országbíró röpiratából, 1668.)
„Anno 1664 esztendőben kezdettem tanulni itt Czegében az szép
deáki tudománt." (Czegei Vass György naplója a XVII. század végé
ről. Az 1664-es év.)
Hasonlóan ellentétes nézetek alakultak ki a történészek körében is.
A magyar polgári — és általában az osztrák — történetírás nem
elég alaposan elemezte a bécsi politika szerepét a hadműveletekkel
és a vasvári békével kapcsolatban. Ezzel helytelen megvilágításba
került a hadjárat alakulását irányító legfontosabb tényező. Hiszen
„a háború nem csupán politikai művelet, hanem valóságos politikai
eszköz, a politikai érintkezés továbbfolytatása és annak végrehajtása
más eszközökkel." 17
Mai történetírásunk részletesen vizsgálja a császári politika alaku
lását. Főként Zrínyi-Űjvár feladása és a vasvári béke megkötése al
kotja a vita tárgyát. A békével kapcsolatos eddigi elemzések azonban
n e m teljesek, m e r t a béke szövegét nem vizsgálták részletesen, míg a
békekötést, mint önálló diplomáciai fordulatot, legtöbbször elszakí
tották előzményeitől, az 1664-es harccselekményektől, és legfeljebb
így tették az osztrák kül- és belpolitika eredményévé. Végleges állás
pont még nem alakult fei. Számunkra Perjés Géza elemzése a leg
teljesebb, még ha egyes nézeteivel nem is értünk egyet.
17 Clausewitz: A háborúról. I. köt,, Budapest, Zrínyi Katonai Kiadó, 1961. 56. o.
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Ellentétes irányzatok figyelhetők meg Montecuccoli bírálatánál.
Polgári történetírásunk elmarasztalta őt magyarországi tevékenysé
géért, ami egyenes következménye annak, hogy a bécsi politika meg
határozó szerepét nem értékelték helyesen. A tábornok értékelésé
ben marxista történetírásunk sem egységes. Ezt leginkább a Zrínyi—
Montecuccoli vita tárgyalása során láthattuk. Montecuceolit legkövet
kezetesebben Perjés Géza elemzi.18 Véleménye sokoldalú forráskritikán alapszik. A bécsi politika gondos vizsgálatával — az eddigi el
fogultan elítélő állásponttal szemben — pontos képet rajzol a két
hadvezérről.19 Néhány észrevétellel az ő véleményéhez csatlakozunk.
Röviden tekintsük át az 1664-es hadműveletek néhány eseményét.20
A császári udvar tudomást szerzett Köprili nagyvezér Bécs elfog
lalására irányuló terveiről. Megtették az előkészületeket a határok,
elsősorban az osztrák örökös tartományok védelmére. Csapatok érkez
tek a német területekről. Segítséget küldött XIV. Lajos is: 2000 lo
vast és 4000 gyalogost Coligny21 vezetésével. Részt vettek a hadjárat
ban a francia befolyás alatt álló Rajnai Szövetség egységei is.
A török hadműveletek elhárítására két fő elgondolás alakult ki.
Zrínyi Miklós rendkívül merész, aktív tervet javasolt: az ellenség
támadását csírájában akarta elfojtani a Dráva mentén 22 itt alkalmazva
a főerőket.
Tételezzük fel, hogy a hódoltsági területen erős, gyors osapatösszevonásokat tudnak végrehajtani, majd felvonulnak a Drávához. A fő
erők utánpótlását csak akkor lehet biztosítani, ha a nyugat-dunántúli
török várak közül legalább Kanizsát elfoglalják, vagy körülzárják.
Ez csak az erők megosztásával lehetséges, amit még a török felvonulás
előtt végre kellett volna hajtani. Ha pedig — és ebben az esetben
talán így lett volna — a török a Drávánál csak elterelő hadműveletet
hajt végre, a fősereggel pedig a Duna bal partján akadálytalanul nyo
mul előre Bécs irányában, rendkívül kellemetlen helyzet állt volna
elő. A szövetségesek párhuzamos vonulása a hódoltsági területen nem
biztosítható. A Dunántúlon visszavonulni még kisebb üldöző had te
vékenysége, vagy sűrű portyázás ellen védekezve is körülményesebb
lett volna, minthogy végrehajtása után Bécs védelméért — mely mind18 perjés Géza: A „metodizmus'? és a Zrínyi—Montecuccoli-vita. Századok (továbbiakban
SZ.), 1961. 4—5. szám és 1962. 1—2. szám. Idézett h e l y : 1961. 519., 531—533. o.
19 Mégsem mondhatjuk, hogy történetírásunk ebben a kérdésben egységes álláspontra ju
tott. Ennek fő oka, hogy — polgári történetírásunkhoz hasonlóan — Montecuceolit szíveseb
ben ítélik meg Zrínyi érthetően elfogult, éppen ezért nem mindenben helytálló véleménye
alapján. Így például Klaniczay Tibor, jóllehet hivatkozott Perjés Géza itt is idézett tanulmá
nyára, nem jutott túl a hagyományos állásponton, sőt önmagával is ellentmondásra jutott:
„Montecuccoli . . . szükségszerűen . . . lett bűnbak a nemzet szemében" (Kiemelés tőlem —
M. E.) (I. m. 722. Vö. 719., 723. o.) Máshol így ír: „S ha Zrínyi az
általa javasolt.. . stra
tégiai elképzelés szerint, annak szempontjából mérlegeli Montecuceolit, akkor jogosult az a
következtetés, hogy Montecuccoli »tudatlan«, »rest« ás »gyáva« hadvezér" (I. m. 724. o.)
20 A h a d j á r a t részletes leírását helyesen közli Sebestyén József: Adatok az 1664. évi had«
járathoz. HK. 1916; Széchy Károly: Gróf Zrínyi Miklós. V .köt. Budapest, Magyar Történel
m i Társulat kiadása, 1902.; Erős kritikával használható fí/ónai Horváth Jenő: Az 1664-ik évi
hadjárat és a szentgotthárdi csata. HK. 1891.; Magáról a csatáról igen j ó leírást ad Perjés
Géza: A szentgotthárdi csata . . . VSZ. 1964. 3. szám és U ő : A szentgotthárdi csata. ET. 1964.
31. szám.
21 Wagner: I. m. 138. o. — Gróf J e a n Coligny—Saligny (1617—1686), Generalleutnant. (Ada
tai UO. 648—649. O.)
22 Markó Árpád: Gróf Zrínyi Miklós, a hadvezér. Kiadva: A m a i m a g y a r közigazgatás.
Szerk.: Mártonffy
Károly. Budapest, 1943. 161. o. Vö.: T a n k ö n y v . . . 211. o.
8 Hadtörténelmi közlemények
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•két fél hadászati célját képezte — a siker reményében vegyék fel a
harcot iá diadalmasan, háborítatlanul előrenyomuló törökkel szemben.
Tehát a szövetségesek részéről nem helyes a Drávához helyezni a
hadműveletek súlypontját, amint Zrínyi szerette volna. Ezzel szemben
kisebb egységgel végrehajtva, a főerők felvonulását biztosító, az ellen
séget zavaró hadművelet formájában komoly nehézségeket okozhatott
a török hadvezetésnek, amint ez a (téli hadjárat során beigazolódott.
Montecuccoli tartózkodott a kockázatos drávai hadművelettől, de
tisztában volt a Dunántúl hadműveleti fontosságával is. Bécshez kö
zel, Győrre támaszkodva akart védekezni, ami az örökös tartományok
érdekeinek is jobban megfelelt. Ebből a helyzetből változtatni lehetett
volna a hadműveleti irányt Érsekújvár vagy Kanizsa felé, a török
hadmozdulatoktól függően. Montecuccoli haditerve katonailag alapo
sabb volt.
Források hiányában csak feltételezéseket vázolhatunk fel a bécsi
döntést előidéző körülményekről. Úgy gondoljuk, hogy a hadművele
tek célját a következőképpen határozhatták meg.
Politikai cél: az eddigieknél kedvezőbb békefeltételek biztosításá
val lezárni a keleti hadműveleteket, ezzel szabad kezet nyerve nyu
gaton. Ezt több hadműveleti sikerrel lehet elérni, részben ez indo
kolja Souches23 egyébként hadművészetileg hibáztatható felvidéki had
járatát.
Hadászati cél: távol tartani a törököt Bécstől.
Az előzetes török békefeltételek következetesen tartalmazták ZrínyiÚjvár leromboltatását. így valószínűnek láthatták, hogy az egyik
hadműveleti irány Délen lesz. Ebben az esetben az is elképzelhető
volt, hogy kudarc esetén a török újabb hadjárattal kísérletezik. Vé
leményünk szerint a Haditanács ezért nem akadályozta meg, hogy a
szövetséges főerők déli irányban tevékenykedjenek, és amikor a török
hadműveletek valóban Zrínyi-Újvárra összpontosultak, a vár védel
mét ezért nem segítették.
Akár Délen, akár a Duna bal partján hatol előre a török, feltételez
hetően megkísérli Bécs elfoglalását. Ezt mutatták Köprili korábbi
nyilatkozatai is. Ebben az esetben a szövetséges csapatoknak harcba
kell szállni a törökkel, és győzelemmel kényszeríteni békére.
Az is előfordulhatott, hogy a török sereg, elfoglalva Zrínyi-Újvárat,
vagy vereséget szenvedve békekötés nélkül távozik.
Feltételezhetően hasonló mérlegelés után a Haditanács egyik had
vezér javaslatát sem fogadta el módosítás nélkül. Alapjában e két
elgondolást vegyítve, kockázatos felvonulási tervet készített. A rajnai
hadsereget, amely 7000 főből állt, Hohenlohe vezetésével Zrínyi drávai
csapatainak erősítésére küldte.24 A fősereget Montecuccoli vezetésére
23 Gróf L o u i s B a t u i t d e S o u c h e s (1608—1683), F e l d m a r s c h a l l . ( A d a t a i Wagner: I. m . 697. o.)
— Souches ellen küldte Apaffy erdélyi seregét a nagyvezér (Karácson Imre: Török—magyar
oklevéltár 1533—1789. Budapest, Stephaneum Nyomda, 1914. 241—242. old.
24 T a n k ö n y v . . . 211. o.; Perjés Géza: A szentgotthárdi csata. VSZ. 1964. 3. szám, 327. o.—
Gróf Wolfgang Julius Hohenlohe-Gleichen (1622—1698), General-Leutnant, (Lásd Wagner:
I. m. 659. o.)
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bízva elvonta ta Dunától, és az osztrák örökös tartományok határai
mentén tartotta. Meggyengítette viszont azzal is, hogy Souches p a 
rancsnoksága alatt elterelő hadjáratot indított a Felvidéken. E kettős
gyengítés fölösleges volt, bár a fentebb vázolt célok némileg ezt is
igazolták. Zrínyi hadserege — dunántúli török hadműveleteket felté
telezve — idejében visszavonulva ia török főerők elől, akadály nélkül
egyesülhetett MontecuccoM seregével, tevékenységével mindvégig a
török főerőket zavarva. Souches, messze elszakadva Montecuccolitól,
ez esetben csak kisebb erőket köthet le, gyengítve távollétével a főerőket. De ha a török főerők a Duna bal partján támadnak, Zrínyi
hadművelete válik értelmetlenné.
Három hadműveleti csoport volt tehát, mindegyik önálló parancs
nokkal. Fővezért egyelőre nem neveztek ki. A két leginkább t e k i n 
tetbe vehető hadvezér, Montecuccoli és Zrínyi közül a Haditanács ész
revehetően Zrínyit szorította háttérbe, és őt — mivel hadműveleti
tervei, a török elleni harcról valott nézetei ellentétben álltak a H a b s 
burg-ház érdekeivel — a lehetőségekhez képest akadályozta. A t á 
mogatására küldött rajnai csapatokat csak mellérendelték, majd az
odaküldött egység is külön parancsnok — Strozzi 25 — alatt harcolt.
Helyesen alárendeltségi viszonyt kellett volna kialakítani, mégpedig a
hadszínteret jobban ismerő, hazájáért, birtokaiért küzdő, és a hadi
tervet készítő Zrínyi javára. Ennek hiánya a drávai téli hadjárat si
kerét nem akadályozta meg ugyan, de Kanizsa ostrománál a kudarc
fő oka volt. Ez már azt jelentette, hogy megszűnt a kedvező hadmű
veleti helyzet, amelyet Zrínyi a téli hadjárat eredményeképpen ala
kított ki, és a török hadsereg ellentámadásba lendült. .
A kanizsai balsiker — jóllehet az előkészületek alapján várható
volt — zavart keltett Bécsben, egyúttal jó alkalmat adott Montecuccolinak főparancsnokká történő kinevezésére, június 4-én 26 . Egy
úttal a Haditanács elrendelte a drávai és határmenti erők összevo
nását.
A török sereg ekkor már Zrínyi-Űjvárat ostromolta, melyet a K a 
nizsa megszállásában részt vett, ide visszavonult csapatok egy része
védett, míg nagyobb részük a Mura vonalát biztosította. Montecuccoli
is ideérkezett csapataival, de az ostromlókat nem zavarta meg. Ezt
látva Zrínyi elkeseredve tért haza. J ú n i u s 30-án az őrség feladta a
várat, amelyet a nagyvezér július 7-én felrobbantott 27 .
A hadjárat második szakasza tehát török harcászati és hadműveleti
sikerekkel zárult.
25 Gróf Peter Strozzi Feldmarschalleutnant Zrínyi—Üjvár védelmében esett el (Wagner:
I. m. 703. o.).
26 u o . 19. o.; Sebestyén József: I. m. 47. o.
27 A vár feladását eltérően keltezik. 29-êt ír Joseph von Hammer-Purgstall:
Geschichte
des Osmanischen Reiches. III. köt. Pest, Hartleben's Verlag, 1840. 554. o. ; Nikolas iorga:
Geschichte des Osmanischen Reiches. IV. köt. Gotha, 1911. 115. o. — Velük ellentétben a helyes dátum június 30. Wilhelm Nottebohm: Montecuccoli und die Legende von St. Gotthard.
(1664) Berlin, Gaertners Verlagsbuchhandlung, 1887. 9. o.; Adolf Schempp: Der Feldzug 1664
in Ungarn. Stuttgart, 1909. 108. o.; Oswald Redlich: Geschichte Österreichs. Gotha, 1921.238.
o.; T a n k ö n y v . . . 212. o.; Wagner: I. m. 19. o.; Raimund Montecuccoli:. Ausgewählte Schriften II. Wien und Leipzig, Verlag Braumüller, 1899. 424. o.
8::
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A szakirodalom azóta sem jutott megegyezésre Zrínyii-Újvár feladá
sával kapcsolatban. Történetírásunk általában nem foglal határozot
tan állást. A hagyományos értékelést, ha nem is hangsúlyozza, de
érezteti. Például: „ . . . Zrínyi erős várát, Ü j-Zrínyi várat pedig, mikor
a török túlerő körülfogta, a fővezér sorsára hagyta". 2 8 Vagy: „ . . . Montecuccoli pedig a fősereg élén beavatkozás nélkül nézte végig, hogyan
veszi be június 30-án a török a várat és kezd hozzá lerombolásá
hoz." 29 Olvashatunk erősen elfogult értékelést is: „Mialatt Zrínyi
Csáktornyán volt és mialatt Montecuocoli szép leveleket küldött neki,
elrendezte a vár feladását." 30
Vizsgálták a vár feladásának katonai indokait is: a vár „ . . . felmen
tésére — tekintettel a török túlerőre — támadást indítani csak akkor
lenne indokolt, ha a vár megtartása a hadműveletek célja." 31
Ezzel szemben a cél csak a török feltartóztatása addig, amíg a fő
sereg összegyűlik. Ezen kívül a Bécs elleni támadás lehetősége is fenn
áll. 32 Ezek alapján indokolt a vár feladása. Alaposan megvizsgálva e
gondolatmenet alapjait, némi módosítással kell élnünk.
Az évszázados háborúk során általános tapasztalat, hogy a török
hadműveletek újabb területek szerzésére irányultak. Ezt várak elfog
lalásával és megtartásával érhették el. A hadműveletek eredményét
a török kézre került várak, falvak, megyék, illetve a török ellen
megvédett várak stb. jelezték.
1556-ban Ali budai pasa hadműveleti, és egyúttal a török hadveze
tés hadászati célja Szigetvár és az általa védett országrész elfoglalá
sa volt. Ezt Zrínyi Miklós horvát bán és Nádasdy Tamás nádor k ö 
zös vállalkozással, diverzióval meghiúsította. Így a török hadvezetés
nem tudta teljesíteni sem hadászati, sem hadműveleti célkitűzését.
1552-ben a török hadvezetés hadműveleti céljia Veszprém, Temes
vár, Szolnok elfoglalása, míg a hadászati cél a Felvidék kapuja: Eger
bevétele volt. Az előbbi három vár török kézre került, Egert meg
védték. Végsősoron tehát a török hadsereg nagyrészt teljesítette had
műveleti célkitűzéseit, de hadászati célját ezúttal sem érte el.
Vizsgáljuk meg 1532 eseményeit, A szultán Bécs ostromát és bevé
telét tűzte ki hadászati célként. De Kőszeg hosszan elhúzódó ostro
mával döntő időveszteségbe került a felvonuló szövetséges hadsereg
gel szemben. A várat formailag ugyan elfoglalták, ennek ára azonban
hadászati céljuk háttérbe szorítása lett. 3 3
1663-ban Érsekújvár elfoglalásával a török sereg teljesítette had
műveleti és hadászati célkitűzését is. (A (katonai célok minősítésénél
28 M a g y a r o r s z á g t ö r t é n e t e I. (Szerk. : Molnár
29 T a n k ö n y v . . . 212. o.
30 Klaniczay Tibor: I. m . 768. o.

Erik)

B u d a p e s t , G o n d o l a t K i a d ó , 1964. 270. o.

31 perjés Géza: Zrínyi Miklós és kora. Budapest, Gondolat Kiadó, 1965. 368. o.
32 u o . 369. o. — E v é l e m é n y é v e l n e m é r t ü n k egyet.

33 Ennek figyelembevételével semmiképpen sem fogadhatjuk el Nemeskürthy István,
kutatóink által több oldalról is kifogásolt elméletét és nézeteit, pl.: „A kőszegi intermezzo,
bármennyire fájdalmas is, ezt tudomásul kell vennünk, semmiféle lényeges szerepet nem
játszott a további hadjárat során." (Ez történt Mohács után. Budapest, Szépirodalmi Kiadó,
1966. 223. o.) ,,A török h a d s e r e g . . . nem vonult vissza Kőszeg alól, melyet mint láttuk, ka
tonailag semlegesített, kikapcsolt". (Uo.) Kőszeg jelentőségét — amint ezt több kutatónk is
hangsúlyozta — nem ez a „semlegesítés" határozta meg, hanem az idő, melyet a török ezzel
elvesztett.
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mai, az akkoriaklkai ugyan nem egyező, de azokat jól jellemző szak
kifejezéseket használtunk.)
Láthattuk: ha a hadműveletek egy-egy vár elfoglalására irányul
tak is, »a hadászati cél néhol messzemenően felülmúlta a várak bir
tokbavételét. Éppen ebből következik várain'k jelentősége. Ha feltar
tóztatták az ellenséget, az esetenként — például Szigetvár és Kőszeg
ostroma után — akkor sem folytathatott további hadműveleteket, ha
a várat elfoglalta. 34 A török hadvezetés hadászati siker helyett had
műveleti, súlyosabb esetekben harcászati eredményre szorítkozott. A
helyes taktika várharcairikban ilyen esetekben a végsőkig való kitar
tás volt, amint ezt imár akkor is tudták. Következésképpen bármely
nálunk működő hadseregnek az lett volna a helyes hadműveleti fel
adata, hogy a várak — elsősorban a jól védhető váraik •— védelmét a
legmesszebbmenőkig támogassa; ha lehet, mentse fel.
Zrínyi-Üjvár esetében — mivel az utánpótlási nehézségekkel szá
molni kellett — ez utóbbit kellett volna hadműveleti részfeladatként
kijelölni. Hadműveleti
cél: megakadályozni a török sereg Bécs vagy
az örökös tartományok ellen irányuló felvonulását és betörését, míg
hadászati feladat: a török főerők kiűzése a Dunántúlról. Mint tudjuk,
a Haditanács — függetlenül a lehetőségektől — a várat csak addig
óhajtotta védeni, amíg a szövetséges főerők összegyűlnek. így már
a hadműveleti cél meghatározása sem volt kielégítő.
Lehetséges volt-e a Muraköz védelme szempontjából oly fontos
Zrínyi-Üj vár felmentésének megkísérlése?
Ne vegyük elemzés alá a június 1.5-e előtti lehetőségeket, hiszen a
tábornokok csak Mootecuccolmak akartak — és tartoztak — engedel
meskedni, nem Zrínyinek, vagy egymásnak. Montecuccoli a fenti
napon vette át a vezénylést a vár körüli csapatok felett. 35 A június
10-én már megtartott korábbi tanácskozáson a tábornokok a támadás
feltételéül 8 napi élelmet jelöltek meg. 36 A történeti tények azt bizo
nyítják, hogy ennek a mennyiségnek sokszorosa állt a sereg rendel
kezésére. Montecuccoli és a csapatok ugyanis június 15-től július
14-ig tartózkodtak a környéken, bár a török sereg m á r 12-én elvo
nult! 37 Ez azt jelenti, hogy a szövetségesek a fővezér megérkezésétől
számítva még 27 napi utánpótlással rendelkeztek, illetve annyit kap
tak, bár éhezés, sőt éhhalál is előfordult a táborban. Az utánpótlás,
illetve a tartalék jelentős részével m á r 15-én kellett számolnia a fő
parancsnoknak, hiszen más körülmények között a vár tartását sem
kísérelhette volna meg. A vár felmentését élelmezési utánpótlási za
var nem befolyásolta!
34 Sinkovics István: Végvári harcok. Kiadva: Az idegen hódítók elleni harcaink XI—XVII.
századi történetéből. Budapest, Szikra, 1954. 58—59. o.; Uő: A török elleni védelem fő kér
dései. HK. 1966'. 4. szára, 774. O.
35 Wagner: I, m . 19.o.; Perjés G é z a : Z r í n y i Miklós és k o r a . . . 368. o.
36 Kétségbe vonjuk, hogy a várat ostromló török sereg elleni támadás valóban 8 napi
élelmet igényelt volna, hiszen menetet lényegében nem kellett végrehajtani, és huzamosabb
üldözésről a kor hadművészeti normái szerint nem lehetett szó. Kétségtelenül voltak élelme
zési gondok. Az ebből fakadó veszteségeket közli, a helyzetet elemzi Perjés Géza: A szent
gotthárdi csata. . . VSZ. 1964. 3. szám. 329. o. Uő: Zrínyi Miklós és kora . . . 368. o. — Ada
tai alapján úgy érezzük, túlbecsüli a nehézségeket.
37 Montecuccoli:
I. m . 426. o . ; Széchy Károly: I. m . 124. o.; Sebestyén
József: I. m . 57. o.
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A- hadsereg erőviszonya a következőképpen alakult.
A szövetségesek élőerői június 15. előtt 17 000 fő körüliek.38 Monte
cuccoli és seregének beérkezése után már kb. 30 000 főnyi hadsereg
összpontosult.39 A törökök létszámát a hadműveletek kezdetén Jorga
40 000 főre becsüli/10 Ennél sokkal valószínűbb Schempp becslése, aki
60—70 000 harcba vethető katonáról ír.41 (Ez a létszám maradt nagy
jából Szentgotthárdnál is, a szövetséges sereg némi növekedésével
szemben/12) Ilyen arányok mellett vállalhatta-e a fővezér az ütköze
tet? (Az egyszerűség kedvéért eltekintünk a Haditanács ezt már 'kizáró
utasításáról. Másrészt közbevetjük, hogy Szentgotthárdnál hasonló ará
nyok mellett könnyen győztek a szövetségesek — ezt azonban a vár
alatt Montecuccoli sem tudhatta.)
A fővezér jól ismerte a török sereg felépítését, haromódját, annak
gyengéit, ellenszerét. Ezt bizonyítja a szentgotthárdi csata előtt ki
adott harcparancsa. 43 A nyugati harcmód fölénye nagyjából ellensú
lyozta a török mennyiségi fölényét. További előnyt jelentett maga a
harctér a szövetségesek számára. Ez egy átkelőhelyre és a várra, mint
állandó hídfőre támaszkodott. Ennek megfelelően a török erőket is
megoszthatta volna, ha a vártól délre elterülő kis sziget környékén
— amelyet a török is meg akart szerezni — elterelő hadműveletet
hajt végre, például éjjel tűz alá veszi a túloldalt, mint azt az ellenfél
Szentgotthárd alatt tette, Nagyfalu lövetésével. Ugyanekkor Kotornál
átkelhetett volna a sereg fő része, a várból pedig a török ostromárkok
és ágyútelepek ellen intézhettek volna támadást, egyben akadályozva
a délről észak felé igyekvő török csapatok mozgását is. Ily módon
a Kotornál átkelt csapatok — akár 20 000 főt is be lehetett volna vet
ni — az ellenség alig több, mint egyharmadával találták volna szem
ben magukat, hiszen azok nagy része a várat ostromolta. Ugyancsak
jelentős erőket köthetett volna le az elterelő hadművelet, vagy éppen
„átkelési kísérlet". így kb. 2:3 arányban álltak volna szemben a küz
dő felek a török mennyiségi fölénnyel, ám az adott esetben a szövet
ségesek számára ez nem túl kedvezőtlen.
Felmerülhet egy ellenvetés: mi történik, ha a török sereg nem fo
gadja el a csatát a hídfőnél, hanem visszavonul a vár alá, illetve
onnan nem mozdul el? Ez mindenképpen hibás döntés lett volna, hi
szen a szpáhik védelemben nem sokat érnek, míg a támadásba len
dült, egyöntetű nyugati harcrend ekkor már fölényben volt a janicsá38 Nottebohm:
I. m . 9. o.; Schempp:
I. m . 70. o.; Wagner:
39 Perjés Géza: Z r í n y i Miklós és k o r a . . . 368. o.

I. m . 100. o.

40 Uo. 115. o. — H a s o n l ó k é p p e n k e v é s n e k t ű n ő a d a t Hammer-Purgstall:
I. m. 552. o. —
Az a d a t a l a p j a t a l á n Keniger j e l e n t é s e , m e l y r e m a g y a r u l h i v a t k o z i k Klaniczay
Tibor: I. m .
767. o.

41 Uo. 103. o.
42 Montecuccoli seregének létszámát a legeltérőbb módon állapítják meg. Johann von
Stauffenberg Obrist, a badeni őrgróf segédtisztje, majd a csatában már ezredparancsnok
legalább 40 000 főt említ (Wagner: I. m. 150. o.) — Wagner ugyanitt közli a nagyvezér szavait,
aki hadifoglyok vallomása alapján „40 000 disznót'' mond. E számot málhásokkal értjük.
Ezek nélkül a létszámot 25 000 főre becsülik. (Redlich: I. m. 239. o.;Perjés Géza: A szent
gotthárdi csata. . . VSZ. 1904. 3. szám, 338. o.) — A másik véglet 60 000 fő. (Széchy Károly:
I. m. 124.0.) — A,helyesnek látszó becslés, szemtanúk alapján, 30 000 fő. (Tankönyv.. . 212. o.)
43 Montecuccoli:
I. m . 429—430. o. — Biztosította a m u s k é t á s o k f o l y a m a t o s tüzelési l e h e t ő 
ségét, fedezte őket pikásokkal. Jól osztotta el a lovasságot, tartalékot stb. — Magyarul
hivatkozik rá Hónai Horváth Jenő: I. m.
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rokkal szemben. Ilyen helyzetben a várból végrehajtott kitörés még
nagyobb veszteségeket okozhatott volna.
A lehetőségek mérlegelésénél hangsúlyozni kell a célok jelentőségét.
A szövetségesek esetleges harcászati sikere már a török hadműveleti
elgondolásokat akadályozta volna meg. Nem itt kellett a törökökre
döntő győzelmet mérni. Elég lett volna olyan veszteséget okozni, mint
Szentgotthárdnál — 10—15 000 fő harcképtelenné tétele —, az ost
romárkok egy részét és az ágyútelepeket elpusztítani. így az ostrom
elhúzódott volna — h a éppen a török sereg nem vonul el, mint 1556ban Szigetvár alól —, és a török hadvezetés az esetleges hadműveleti
sikert, Zrínyi-Űjvár nagyon kétséges elfoglalását sem fejleszthette
volna hadászati sikerré. Néhány heti elmaradás után a nagyvezér
aligha kísérelte volna meg az áttörést Bécs felé. Ha ezzel mégis pró
bálkozott volna, jelentős számbeli, anyagi és erkölcsi veszteségeket
elszenvedve találkozott volna a sikereket elért, Zrínyi-Űjvárhoz k é 
pest megerősödött szövetséges sereggel. Komoly veszély esetén Monte
cuccoli fontolóra vehette — a közben sikereket aratott — Souches
átcsoportosítását is, legalább hadműveleti tartaléknak. Végül, h a r c 
készséget látva, bizonyára Zrínyi is a táborban marad.
Természetesen a hadvezérnek az esetleges vereséget is figyelembe
kellett vennie. Milyen veszélyekkel járhatott egy vesztett csata Zrínyi-Üjvár alatt?
Súlyosabb veszteségektől — helyes irányítás mellett — nem kellett
tartani, következik ez a korlátozott célokból. A helyes hadvezetésnek
arra kellett ügyelnie, hogy kedvezőtlen kimenetel esetén időben ren
delje el a szervezett visszavonulást a Mura mögé. Montecuccoli előre
látását és seregének kiképzési fokát ismerve, ez nem megoldhatatlan
feladat. Vereséggel egyébként a későbbiekben, nyílt terepen, kedve
zőtlenebb körülmények között is számolni kellett. Zrínyi-Űjvárra t á 
maszkodva több esélye volt a számbelileg kisebb szövetségeseknek.
Végül indokolta-e Bécs veszélyes helyzete Zrínyi-Űjvár
Nézzük az általános helyzetet.

feladását?

A Felvidéken Souches kedvező helyzetet alakított ki. Győzelmei
vel megakadályozta, hogy az ott-tartózkodó — egyébként komoly had
műveletekre alkalmatlan — török és erdélyi seregek ellentámadásba
lendüljenek. A török fősereg viszont teljes egészében Zrínyi-Űjvár
ostromával volt lekötve. Megelőzhette-e Montecuccoli seregét Köprili,
előretörve Bécs felé? Semmiképpen
sem. Ezzel Montecuccoli is tisz
tában volt, hiszen a nagyvezér július 12-én vonult el a vár alól, a szö
vetségesek csak két nappal később. Ennyi előnyt — ismerve a lehe
tőségeket, számítva az útba eső magyar várak jelentőségére — n y u 
godtan adhattak a töröknek. Látjuk tehát, hogy a szövetségesek har
cászati siker esetén halomra dönthettek volna az ellenség hadászati
elgondolásait, és ennek valószínű lehetősége is fennállt. Ennek alap
ján nem fogadhatjuk el azt a véleményt, amely Zrínyi-Újvár felmen
tését katonai szempontok alapján indokolatlannak tartja. Bizonyítha— 119 —

tónak tartjuk azt a feltételezésünket, hogy Zrínyi-Üjvár átengedése
a Haditanács „érdeme" és politikai célokat szolgált — a tartós béke
megkötését. 4 4 Reniger császári nagykövet már 1661 júliusában jelen
tette a Portáról, hogy Zrínyi vára komoly ellentéteket okoz. Ettől
kezdve a béke érdekében, folyamatosan javasolta a vár átadását vagy
lebontását. 4 5 Montecuccoli m á r a Haditanács utasításával érkezett a
vár alá, hogy azt csak a fősereg és közeledő részei egyesülésének (biz
tosításához mérten védje. 46 A vár eleste után Reniger rögtön utasí
tást kapott a béketárgyalások szorgalmazására. 47 A vérszemet k a p o t t
török nagyvezér azonban most m á r nem alkudott.
Zrínyi-Üjvár bevétele után a török hadvezetés kihasználta a k e d 
vező hadműveleti helyzetet. További célja az utánpótlás biztosítása,
majd átkelés kierőszakolása a Rába-vonalán, végül Bécs ostroma. K ö p rili ennek megfelelően sorra elfoglalta az útjába eső kisebb magyar
várakat.
Montecuccoli két nap múlva indult seregével. A Rába-vonal védel
mére támaszkodva és azt előrevetett osztagokkal biztosítva összevonta
a fősereg részeit. Egyúttal a Rába-vonal szívós védelme a nagyvezért
komoly hadműveletre kényszerítette. A két sereg 29-én Szentgotthárd
környékén, a folyó két partján nézett farkasszemet egymással. Mint
egy 30 000 harcba vethető szövetséges katonával szemben kétszeres
török túlerő készülődött. A hadszíntér a védő félnek kedvezett, az
arcvonalát kanyarral védő Rába miatt. Köprili, lebecsülve a szövet
ségesek erejét, túlértékelve sajátját, mindössze egyetlen átkelőhelyen
küldte támadásba seregét augusztus 1. hajnalán. így éppen túlerejét
nem tudta kihasználni. Fölényében bízva talán nem is vette fontolóra
a csata előtt egy kettős átkarolás lehetőségét, amely az adott h a d 
színtéren — az átkelés nehézségei ellenére — magától kínálkozott.
Az egyetlen átkelőhelyre összpontosított török sereg így maga került
harapófogóba és ezen a késve megkísérelt átkarolás sem segített. A
kegyelemdöfést a franciák oldaltámadása hozta, mely éppen akkor
érte a hídfőben küzdő törököket, amikor a nagyvezér zavaros, ellent
mondásokat tartalmazó parancsa az addig szervezett hátrálást tolon
gássá változtatta. A törökök, mégpedig a gyalogság magva, pánikba
esve menekültek, de útjukat állta az esőzéstől megduzzadt Rába. Erről
így ír a szemtanú francia Anonymus. 4 8 „Nagy zavar támadt a pogá
nyok között. Súlyos ruházatuk nagyon megnehezítette az úszást; azo
kat pedig, akik úszni tudtak, az úszni cnem tudók fojtották a vízbe.
Sokan ugyan elérték a túlsó partot, de vagy nem t u d t á k megmász
n i . . . , vagy pedig a francia lövészek lőtték le őket, főként pedig
44 A politikai ok alatt nem gondolhattunk magyar gyűlöletre, sem Zrínyi előre kitervelt
megalázására. Nem fogadhatjuk el a mindenáron való békekötés egyoldalú vádját sem, pl.
Klaníczay Tibor: I. m. 707. o.
45 u o . 711. o.
W Perjés Géza: A szentgotthárdi c s a t a . . . VSZ. 1964. 3. szám, 329. o. U.ő: Zrínyi Miklós
és kora . . . 368. o.
47 Klaníczay Tibor: I. m. 769. o.
48 Kropf

Lajos:

F r a n c i a a d a t o k az 1664.' évi s z e n t g o t t h á r d i c s a t á h o z . HK. 1915. 343. o. (Egy

ismeretlen francia résztvevő, feltehetően pap leírása), vö: Köpeczi Béla: I. m. 504., aki —
Kosáryra hivatkozva — említi a francia abbé munkáját.
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azokat, akik a szárazra jutottak. Óriási öldöklés ment végbe; alig ju
tott a túlsó partra egy-két török."
A túlparton csak fokozta a rémületet ia vakhír: hátulról jön Zrínyi!
A visszaözönlő török sereg futva menekült táborába.49 A Ráíba-kanyarban csak délután 4-kor fejeződött be a mészárlás. A szövetsége
sek vesztesége 2000 halott,50 ami hozzávetőlegesen 6,7 százalék. A
nagyvezér halottakban és hadifoglyokban 16 000 ember veszített,51
ami 60 000 hadrafogható katonára számítva 26,7 százalék. Ezt súlyosbí
totta, hogy seregének színe-java veszett el, mert az átkelést a jani
csárokra, albánokra és szpáhikra bízta.
A kutatók azóta vitatják: üldözni kellett volna-e a török sereget,
vagy nem?
A csata eredményeképpen a nagyvezér táborában várta a fejle
ményeket, de nem vonult el. Montecuccoli, egyetértve a tábornoki
tanács határozatával, nem vállalkozott az ellenség megtámadására.
Indoka: a törökök 30 000 lovasa, mely nem vett részt az ütközetben,
most a török tábor védelmét biztosítja a túlparton, sok a beteg, kevés
az utánpótlás, élelem, lőszer.52 Ez az érvelés mindmáig tartja magát,
kiegészítve azzal, hogy az átkelés előkészítésére sem idő, sem mód
nem volt.53
Ezzel szembeállíthatjuk, hogy a szövetségesek rendelkezésére 4—5
óra állt, a sötétedésig, ami tekintélyes időmennyiség. Lehetőség volt
azonnali átkelésre, hiszen azt még a harc közben maguktól kezdemé
nyezitek a szövetséges katonák.54 A török lovasság érintetlen része
és a megmaradt sereg kisebb harcértékű, részben pánikba esett, irre
guláris csapatokból állt. E csapatokat aligha sikerült volna rövid idő
alatt úgy összegyűjteni és felkészíteni, hogy a begyakorolt, félelme
tes, győztes nyugati harcrendet feltartóztassa. Ügy látszik, helyesel
hető polgári és részben mai történetírásunk álláspontja, mikor Monteouccolit és tábornokait elmarasztalja a harc beszüntetéséért.55 A har
cászati siker kiaknázásának elmulasztása azt jelentette, hogy a nagy
vezér serege ütőképes maradt. Augusztus 5-ig tartózkodott a csatatér
közelében levő táborában, 56 majd elvonult Vasvárra, ahol ismét tá
borba szállt.
Szentgotthárd katonai értékelésében megoszlanak a vélemények.57
Általában elfogadják, hogy fényes fegyvertény volt. Ez igaz, hiszen
Gyurgyevo óta jelentősebb nyílt ütközetben nem verték meg a törö49 Montecuccoli: I. m. 444. o.; Iorga: I. m. 118. o.; Széchy Károly: I. m. 130. o.
50 Sebestyén József: I. m. 66. o.
51 A halottak számát hasonlóan adják meg: — Nottebohm: I. m. 24. o.: 10 000 halott; —
Sebestyén József: I. m. 66. o.: 10 000 halott; — Redlich: I. m. 242. o.: 10 000 halott; — Széchy
Károly: I. m.: 10 000 halott; — A magyar nemzet története VII. köt. (Szerk.: Szilágyi Sán
dor) Budapest, Athenaeum, 1898. 198. o. : 14 OOO fő veszteség. — A halottak számához kb. 6000
foglyot Is hozzá kell adni. Wagner: I. m. 272. o.
52 Montecuccoli: I. m. 442. o.
53 perjés Géza: I. m. SZ. 1961. 518. o.; Uő: A szentgotthárdi csata. VSZ. 1964. 3. szám 349.
o.; Uő: Zrínyi Miklós és kora . . . 370. o.
54 Montecuccoli: I. m. 438. o.
55 Salamon Ferenc: Magyarország a török hódítás korában, Budapest, Franklin Társulat,
1886. 410. o.; Széchy Károly: I. m. 130. o.; T a n k ö n y v . . . 212. o.
56 Montecuccoli: I. m. 442. o.
57 Már a polgári történetírók is így vélekedtek, pl. Iorga: I. m. 118. o.
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köt Európában. Pontosabb meghatározásoknál már nincs ilyen egye
zés. Részben „döntő győzeleméről olvashatunk,58 vagy arról, hogy
„Köprili seregének roncsa veszettül menekült.. ."59 Ezt mindenképpen
túlzásnak tartjuk, akárcsak a másik végletet, hogy a szentgotthárdi
csata tulajdonképpen döntetlenül végződött.60
A győzelmet a kortársak természetesen alaposan felértékelték. A
magyar és külföldi közvélemény a török kiűzését, legalábbis nagy
hadjáratot várt. így érthető a döntően magyar részről kitörő felhábo
rodás, amelyet az augusztus 10-én kötött, szeptember 9-én ratifikált61
vasvári béke váltott ki, a harcokat lezárva és húsz évre biztosítva a
békét.
A vasvári béke értékelésében nem egységes a történettudomány.
A békét a császár győztes csata után, kedvező hadászati helyzetben,
a hadászati és hadműveleti kezdeményezés birtokában kötötte meg.
A Felvidéken Souches győzelmei lehetőséget nyújtottak akár Érsek
újvár ostromára is. Esetleg Zrínyit is hadba szólíthatták volna, és
akkor a török fősereg aligha kerüli el a teljes katasztrófát. Polgári
történetírásunknak a körülmények alapján érthető, bár nem helye
selhető nacionalista túlzásaihoz bizonyos tárgyi pontatlanság is hoz
zájárult. Salamon Ferenc például megemlíti, hogy Lipót 20 000 arany
értékű ajándékot küld a Portának, de nem nem teszi hozzá, hogy ezt
hasonló módon kell viszonozni is. Említi, hogy a császár köteles le
romboltatni Székelyhidát, de azt nem, hogy építtetheti Gutát.62 E mód
szert vette át, sőt ezen túl is lépett történetírásunk jelentős része,
amikor kizárólag a vasvári béke támadható cikkelyeit ismerteti. Ügy
látszik, hogy a helyes értékelést kezdettől befolyásolta, hogy azt nem
az eredeti szöveg, hanem első méltatásai alapján végezték. Eközben
egyoldalúan magyar szempontú felfogással néhány vár török kézre
kerülését is a bókének tulajdonították: „A Vasváron hirtelenül meg
kötött békében Lipót... átengedte Érsekújvárt, Váradot". 63 Ennél is
elfogultabb értékelés: „ . . . a békekötés Érsekújvárt, Váradot, Űj-Zrínyivárt átengedte a töröknek".64
Kétségbevonhatatlan, hogy ezek a várak már jóval a békekötés
előtt török kézen voltak, és Vasváron csak rögzítették hovatartozá
sukat. A hasonlóan előnytelen leírással szemben — jóllehet szintén
inkább a hátrányos feltételeket ismerteti — pontosabban fejezi ki a
béke értelmét Perjés Géza: „ . . . a Porta megtartotta . . . Nagyváradot,
Érsekújvárt és Nógrádot".65 Senki sem tételezi fel, hogy a vasvári
58 T a n k ö n y v . . . 212. o.
59 M a g y a r o r s z á g t ö r t é n e t e I . . . 280. o.
60 Perjés Géza: I. m. HK. 1966': 4. s z á m . 868. o. — Az ő v é l e m é n y e fokozatosan a l a k u l t k i :
S Z . 1961, 519. o.: h a t a l m a s f e g y v e r t é n y . U ő : K i n e k volt i g a z a ? ET. 1964., 1474. o.: „Mi t ö r t é n t
t e h á t ? K a t o n a i s z e m p o n t b ó l c s u p á n a n n y i , h o g y a t ö r ö k á t k e l é s i s z á n d é k a m e g h i ú s u l t . " El
s ő n e k idézett h e l y é n m á r csak d ö n t e t l e n n e k minősíti a csatát.
61 Wagner:
I. m. 441. o.
62 Salamon Ferenc: I. m . 411. o.
03 M a g y a r o r s z á g t ö r t é n e t e I. 270. o.
64 T a n k ö n y v . . . 212. o. — P o n t a t l a n u l említik a feltételeket kezdettől, így lorga: I. m .
.118. o.
65 perjés Géza: Z r í n y i Miklós és k o r a . . . 370. o.
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béke eddigi ismertetéseinél nem a valóságos helyzet pontos ismere
téből indultak ki. De ha a béke következményének tekintjük Nagy
várad, Érsekújvár, Zrínyi-Űjvár török kézben maradását, ugyancsak
meg kell említeni, hogy a császár megtartotta Nyitrát és Lévát. Ez
ugyan nem egyenértékű a török hódítással, de a tárgyilagos bemu
tatáshoz szükséges. A pontosabb értelmezés kedvéért közöljük a béke
szövegét. 66
„I. Hogy a városokat és várakat, melyeket a császári katonaság
Erdélyben megszállt, Erdély fejedelmének és írendeinek adják viszsza. Előbb mindkét fél hadsereg éppúgy egyidőben vonuljon M ia mon
dott Erdélyből, valamennyi említett és egyéb helyek pedig maradja
nak a korábbi béke állapotában. És amennyiben a fejedelemséget
kiürítették, Erdély rendéi az ő régi, császári egyezményeik szerint
választhassanak szabadon fejedelmet, és minden tekintetben élvezzék
a régi szabadságot, kiváltságaikat és jogaikat.
II. Hogy Ö Császári Felsége két megyéjét, Szatmárt és Szabóicsőt — amint a királyság többi megyéit és Őfelsége tartományait —
rendéivel, alattvalóival, városaival, váraival és falvaival és minden
további tartozékaival, különösen a szabad hajdúkkal — akik r é g e n .
Felségükhöz fordultak — az ő mezővárosiakkal és castelláikkal, 67 ne
zaklassák a törökök, vagy éppen az erdélyiek, vagy azok fejedelme,
vagy bárki más, semmi módon és egyáltalán semmi ürüggyel vagy
követeléssel, zsarolással, vagy beleegyezéssel, idetartozó mindenféle
igénnyel — noha eddig ez volt —, és a jövőben semmi többet nem
szabad követelni.
III. Ha ö Császári Felsége birtokai biztonságáért az egyéb h a t á r 
szakaszokon mindeddig betartott szokás szerint erősségeket emeltetne,
és azokat a városokat és várakat, amelyek a mondott két megyében
és határaikon vannak, különösen pedig Szatmárt és Szabolcsot, Kallót.
Ecsedet és — tetszése szerint — valamely több másikat meg is erődí
tené, rendes hadakat tábornokokkal mégse bocsássanak be, amit ha
sonló módon tartsanak meg a török és erdélyi határokon. Székelyhíd
castellumát pedig a bajok elhárítására, melyek emiatt mindkét fél
birtokait érthették, védőműveivel együtt rombolják le és tegyék a
földdel egyenlővé úgy, hogy sem a két félnek, sem /bárki másnak ne
lehessen azt valamilyen ürüggyel ismét felépíteni, megerődíteni vagy
katonasággal ellátni
IV. Hogy Rákóczi fiát, Kemény János fiát, vagy mást távoltartsunk
Felső-Magyarországtól, és ne ronthassanak rá segélycsapatokkal Er
délyre, és ne szíthassanak új lázadást. Ezt, Ö Császári Felsége m e 66 A béke szövegét latinul 1804-ben adták ki. Stephannus Katona: História eritica Regum
Hungáriáé stirpis Austriacae 33. köt. Budae, typus et sumptibus régiae universitatis Pestanae, 1804. 565—568. o. — Német fordítását közli Wagner: i. m. 440—441. o.
67 A török elleni védelem alapja végvárrendszerünk volt. Az ide tartozó várakat erős
ségük és jelentőségük alapján csoportosították. A legerősebbek neve castrum, a közepe
seké castellum, a kisebbeké fortalicium.
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gyeit és fennhatóságát illetően a törökök és erdélyiek részéről egy
aránt tartsák be.
V. Hogy ne legyen szabad oltalmat és támogatást nyújtani gonosz
embereknek vagy a két császár ellenségeinek.
VI. Hogy a fortaliciumot Kanizsával szemben, 68 niely az említett
lázadásokat alkalomadtán biztatná, egyik fél sem építtetheti újjá, és
nem láthatja el őrséggel.
VII. Hogy 'mindenkit, aki a fentemlített erdélyi mozgalmakban
egyik vagy másik párt támogatására csatlakozott, helyezzenek vissza
jogaikba és méltóságaikba, és azért ne zaklassák őket. Mindazonáltal
engedelmeskedjenek fejedelmeiknek és ne okozzanak károkat hazá
jukban.
VIII. Hogy ö Császári Felségének legyen szabad a Vág mentén és
a Vágón túl fekvő Gután, birtokainak védelmére, új fortaliciumot
emelnie.
IX. Ezután sem az egyik, sem a másik fél nem kezdeményezhet
egyáltalán semmiféle ellenségeskedést és portyázást. Az ezzel ellen
tétben cselekvőket szigorúan vonják felelősségre, hogy végre mind
két fél megfékezze és nyugalomba tartsa katonáit: mindkét fél had
seregét vonják vissza Magyarország és Erdély határaira, és azok ne
térhessenek vissza, ameddig a nyomorult népség teljes békében élhet.
X. A béke és jóbarátság nagyobb támaszaként a két igen hatalmas
császár között egyezmény született, hogy ez a jótékony béke, Isten
segítségével, jelen dátumtól 20 éven át tartson. Ezt 4 hónap múlva
ünnepélyes küldöttségek ünnepélyes okmányként erősítsék meg, kár
pótlásként és közös öröm gyanánt. És hozzon a Római Császár követe
a barátság jelképeként 200 ezer a r a n y értékű ajándékot úgy, hogy
az Ottoman Porta hasonló módon, ünnepélyes küldöttséggel, méltó
és hozzáillő ajándékkal viszonozza. És jöjjön létre a küldöttségek cse
réje, az eddigi szokásokat megtartva a szokott helyen és módon. A
békeszerződések azon további cikkelyei, melyeket a zsitvatoroki béke
idejétől a, későbbi békeszerződések nem helyesbítettek vagy nem vál
toztattak meg, maradjanak érvényben.
Készült a török táborban, Vasvár falunál, augusztus hónap 10-én,
anno 1664."
A vasvári béke, ezzel együtt Szentgotthárd diplomáciai értékének
felméréséhez röviden kitérünk a békefeltételek kialakulására.
A török diplomácia célja, mint 1663-ban is, Erdély biztosítása —
legalább a szultántól függő Apaffy elismerésével; a császáriak által
elfoglalt Székelyhíd várának leromboltatása, hasonlóképpen ZrínyiÚjváré. A hadjárat megkezdése, 1663 tavasza óta fenntartották igé
nyüket 200 000 arany hadisarc és évi adófizetés elérésére.*59 Az utolsó
béketárgyalásra a nagyvezér szentgotthárdi táborában került sor jú68 Zrí nyi-Ü j v á r r ó l v a n szó.

69 Alýons Huber: Österreichs diplomatische Beziehungen zur Pforte 1658—1664. Wien, Ver
lag Gerold, 1898. 67. o.
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Hus 30-án. Erről Reniger követ jelentéséből értesülünk.70 A bécsi
feltételek szerint Székelyhíd lerombolásáért a török kézben levő Szentjóbot kellett megsemmisíteni, és a császár visszakövetelte Érsekúj
várt is. (Ez legfeljebb a tárgyalások elhúzódását biztosította ...) Ami
kor Reniger Guta felépítését terjesztette elő, Ismail boszniai pasa át
adta neki e török feltételeket. Erdély szóba sem jöhet a rendezésnél,
minthogy szultáni birtok. 71 Nem egyeztek bele Szentjób lerombolá
sába.72 Guta felépítését akkor fogadták volna el, ha Lipót lemond
Zrínyi-Újvár és Kiskomárom helyreállításáról. Érsekújvár visszaadá
sáról nem lehet szó, akárcsak a zsitvatoroki béke megújításáról. Fizes
sen a császár 200 000 arany kárpótlást, felét természetben. A török
feltételek sokkal súlyosabbak, mint a későbbi béke pontjai! A szent
gotthárdi vereség azt jelentette Köprili számára, hogy Bécs felé áttör
ni igen kockázatos — csak újabb, legkorábban egy év múlva végre
hajtható — hadművelettel lehetséges. Erről lemondva, Zrínyi-Újvár
lerombolása, Érsekújvár, Nagyvárad stb. megtartása után többet nem
remélhetett a török diplomácia.
A diplomáciai lehetőségeket tekintve Bécs is elégedett lehetett. Ha
Erdélynek fegyverrel történő 'megtisztítását nem kísérelhették meg,
nem várhatták, hogy a Porta önként kiüríti. Arra sem lehetett számí
tani, hogy a török a harcban szerzett várakról békével lemond. Elfo
gultság ezek álapján azt állítani, hogy a vasvári béke „megalázó" a
császár részére,73 sőt „gyalázatos".74 Nem fedi a történeti valóságot,
hogy „ . . . a bécsi udvar diplomatái szégyenletes békealkut írtak alá,
mintha csak meg akarták volna hálálni a török szívességét, a m i é r t . . .
az erdélyi fejedelemséget őhelyettük is feldúlta."75 A vasvári béke —
ámbár a magyar rendek joggal kifogásolták, hogy ratifikálása meg
kérdezésük nélkül történt — mindkét fél számára elfogadható mó
don rögzítette az 1661—1664 között kialakult helyzetet.
Más kérdés, hogy folytatnia kellett volna Bécsnek a háborút, vagy
nem? A vasvári békével lényegesen kedvezőbb feltételeket csakis to
vábbi katonai sikerekkel lehetett volna elérni, hiszen a szentgotthárdi
győzelem semmiképp sem volt döntő. A nagyvezér elvonult Érsekújvár
védelmére, de a szövetséges seregek is további hadmozdulatokat haj
tottak végre.76 A rendek, Zrínyi, a közvélemény egyaránt komoly
törökellenes háború megkezdését várta. Ezek után a magyar érdekek
elárulását látták abban, hogy a török kiűzése helyett húsz évre el
odázták a háborút. Másrészt ez a béke mégiscsak Erdély, Érsekújvár,
Zrínyi-Újvár stb. elvesztését szentesítette, és ez magyar szempontból
teljesen érthető elkeseredést szült.
70 Jelentését néhol eltérő feldolgozásokból ismerjük.
71 Huber: I. m. 73. o.
72 Hammer—Purgstall: I. m. 557. o.; Wagner: I. m. 439. o.
73 széchy Károly: I. m. 132. o.
74 MarHó Arpád:

I. m . 166. o.; Klaniczay

Tibor:

I. m . 786. o.

75 Benczédi László: Zrínyi Miklós és kora. Bevezető tanulmány a Zrínyi Miklós hadtudo
mányi munkái c. kötetben. 38. o.
76 iorga: I. m . 118. o. — A H a d i t a n á c s m é g a u g u s z t u s 16-án is összeült a t o v á b b i h a d m ű 
veletek és l e h e t ő s é g e k m e g v i t a t á s á r a (Wagner: I. m. 442. o.)
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Tanulmányunk elején feltételeztük, hogy a vasvári béke időpontjá
nak, feltételeinek meghatározásában a Habsburg-ház politikai célja
döntött: nyugodt helyzetet biztosítani Keleten a várható nyugati há
ború megvívására. 7 7 A továbbiakban arra kell választ keresnünk,
hogy:
1. Helyesen mérte-e fel Bécs a politikai, katonai lehetőségeket?
2. Jogos-e számonkérnünk a -magyar érdekek háttérbe szorulását,
felvetve nemzeti érdekeink elárulását?
Volt-e elegendő ereje a Habsburg-háznak egy esetleges törökellenes
háborúhoz, a török kiűzéséhez? Ügy látszik, ezt Bécsben akkor két
ségbe vonták, három okból: Ausztria gazdasági helyzete, az ellensé
ges magyar közhangulat és a magyar rendek tartózkodása a háború
tól, végül a külföldiek kétes értékű segítsége miatt. 7 8
A gazdasági és politikai helyzet a török birodalomban lényegesen
rosszabb volt és nem valószínű, hogy az osztrák államvezetés erről ne
tudott volna. A fő kérdést az jelentette, hogy ki t u d - e állítani és el
tud-e látni Ausztria olyan sereget, amely legyőzheti a törököt, vagy
nem. A kérdés mennyiségi oldala — 60—80 000 fő kiállítása — nem
akadály, ha Bécs, hozzászámítva a várható külföldi segítséget, komo
lyan háborúra szánja el magát.
Minőségi téren a szövetséges hadak fölényben voltak. Ezt bizonyí
tották az 1664-es év eseményei, közvetve pedig a harcokban már részt
vett vezérek (Montecuccoli, Souches, Zrínyi stb.) és katonák tapasz
talatai is ezt mutatták.
A magyar felháborodást Bécsben inkább csak ürügyként említhet
ték fel, hiszen ezt éppen az váltotta ki, hogy Bécs n e m vállalkozott
nagyobb szabású hadműveletökre. Ezek szerint, a valóságos erőviszo
nyokat tekintve, a törökellenes felszabadító háborút jó eséllyel kezd
hették volna meg 1664-ben. Ez azonban a francia veszélyre való te
kintettel nem valósult meg.
Van olyan vélemény, amely a francia veszélyre való hivatkozást
nem érzi teljesnek, hiszen Ausztria 1683-tól egy időben viselt hadat
a franciák és törökök ellen, tehát a kétfrontos háború nem volt szá
mára végzetes. 79 Felmerülhet az az ellenvetés is, hogy 1683-ban nem
a franciák, hanem a törökök ostromolták Bécset — nem kellett volna
előbb velük leszámolni?
1664-ben joggal hihették a Habsburgok: húsz év elegendő lesz ar
ra,- hogy Nyugaton legalább az tisztázódik, kinek a segítségére szá77 V a n o l y a n elmélet is, a m e l y a h a d m ű v e l e t e k f é l b e s z a k í t á s á t az előző é v e k politikájá
tól függetlenül t á r g y a l j a . (Wagner: I. m . 50., ill. 159. o.) — S z e r i n t e a c s á s z á r n e m v e t t e szí
v e s e n i g é n y b e XIV. Lajos és a b e f o l y á s a alá t a r t o z ó R a j n a i Szövetség segítségét. A s z e n t 
g o t t h á r d i csata előtt m é g s e m k ö t h e t e t t békét, m e r t az a k k o r i t ö r ö k feltételek s z á m á r a b e c s ü l e t s é r t ő e k és h á t r á n y o s a k v o l t a k . A francia szövetség mellőzését Lipót a k k o r k o c k á z t a t 
h a t t a volna m e g , h a Z r í n y i - Ü j v á r alatt n e m t a k a r é k o s k o d n a k az e r ő k k e l . E l ő n y ö s e b b b é 
kefeltételeket p e d i g k o r á b b a n , p é l d á u l Z r í n y i téli h a d j á r a t á t k ö v e t ő e n k e l l e t t volna ajánla
nia. Ez a z o n b a n n e m volt s z á n d é k a az u d v a r n a k .
78 Perjés Géza: A s z e n t g o t t h á r d i csata. VSZ 1964. 3. szám, 325. o.
79 Uo. 350. o. — A k é r d é s h a t á r o z o t t a b b m e g o l d á s á t a t u d o m á n y j e l e n l e g i á l l á s á n á l n e m

tartja lehetségesnek.
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míthatnak. Nem láthatták előre, hogy Magyarországon olyan erős
mozgalom indul — Thököly é —, amely végső soron a török politikát
is számukra kedvezőtlenül befolyásolja. A bécsi diplomácia azt a tényt
sem sejthette, hogy 1683-tól kétoldalú háborúra kényszerül, sőt győz
tesen kerül ki abból. Ezután tehát csak azt kell eldöntenünk, nem ér
tékelték-e túl a francia veszélyt?
Bécs joggal tartott attól, hogy a franciákkal szemben magára marad
— ezt a korábbi fejtegetések során láttuk. A későbbi események mégis
úgy alakultak, hogy Európa nagyhatalmai nem támogatták a hódító
francia célkitűzéseket. Amikor Franciaország 1667-ben a pireneusi
szerződés alapján formált jogcímmel megtámadta Spanyolországot, sa
ját korábbi iszövetségesei, Hollandia, Anglia és Svédország fordultak
vele szembe, és rákényszerítették az — egyébként előnyös — aacheni
békét (1668). 1672—78 között XIV. Lajos most m á r Ausztria és Hol
landia ellen indított újabb háborút, de az előbbiek ellenállása és Ang
lia fellépése miatt ismét — ezúttal is előnyös! — békekötésre k é n y 
szerült. (Nymwegen, 1687.) Az 1683-as osztrák—török háború idején
terjesztette ki hatalmát Franciaország a nyugati német fejedelemsé
gekre. Lipót ekkor a franciák minden hódítását elismerte. 1686-ban
viszont a francia terjeszkedést megelégelő államok létrehozták az
augsburgi ligát, Ausztria, Spanyolország, Svédország, Hollandia rész
vételével. Az ilyen erőviszonyokkal folytatott háború után 1697-ben,
a rijswijki békében, még mindig nem tudták Franciaországot nagyobb
engedményékre kötelezni. XIV. Lajos birodalmát csak a spanyol örö
kösödési háborút lezáró utrechti békében (1713) sikerült térdre kény
szeríteni.
Ezek a tények bizonyítják, hogy Franciaország XIV. Lajos ural
kodása idején a legerősebb európai állam volt, amelytől joggal tartott
Bécs.
Az elemzések alapján három következtetés adódik:
— Ausztria minden bizonnyal súlyos vereséget szenved, ha a kü
szöbön álló francia háborút egyedül kell vívnia;
— Az osztrák diplomácia nem látta előre — tegyük hozzá: nem
is láthatta minden kétséget kizáró bizonyossággal —, hogy korábbi
ellenfelei, Franciaország korábbi szövetségesei, mellé állnak a hábo
rúban.
A várható háború idejére, lehetőleg minél tovább, biztosítani kel
lett a keleti határokat.
Az eseményeket összefoglalva: 1664-ben Ausztria lényegében azért
helyezte biztonságba keleti határait, hogy nyugodtan mérkőzhessen
meg nagyhatalmi céljai érdekében Franciaországgal. Ezzel szemben
a magyar nemzeti érdek azt kívánta volna, hogy az országot a török
hódítás alól mielőbb szabadítsák fel. Az érdekek különbsége megold
hatatlan ellentétet alakított ki. Bécs 1664-es döntését, bár számunkra
két évtizeddel meghosszabbította a török igát, mégsem helyes „gyalá— 127 —

zatos, áruló és a magyarság érdekeit feláldozó békeszerződés"80 meg
jelöléssel elítélnünk. A kor adott politikai viszonyai és az agresszív
francia törekvések más megoldást nem tettek lehetővé.
Az 1664-es magyarországi katonai és politikai események, vélemé
nyünk szerint, így helyezkednek el a nemzetközi politika, a bécsi külés belpolitikai intézkedések bonyolult láncolatában. Ebben a rend
szerben Montecuccoli személye igen feis tényező. Nem az ő tétlensége,
személyes elhatározása döntött Zrínyi-Ű j várról. Neki a császári poli
tikához, parancsokhoz kellett tartania magát, ha az többször az ő el
gondolásait keresztezte is, például a haditervek készítésénél. Értel
metlen lenne őt ezért felelősségre vonni, szembeállítani működését a
magyar érdekekkel,81 vagy katonai tudását lebecsülni annak a hadvi
selésnek az alapján, amelyre a császári politika kényszerítette. Lehe
tőségéhez mérten Montecuccoli általában megállta helyét az 1664-es
hadjáratban. Seregét jól együtt tartotta a júliusi kudarcok után, felvo
nulása a Rába mentén mesteri volt. A szentgotthárdi csatában jól
osztotta be erejét és tartalékait, 'harcparancsával jól 'készítette fel sere
gét. Hibákat is követett el: mint fővezér, ő is felelős azért, hogy jú
lius 31-én nem erősítették meg kellőképpen a Rába-partot. Állásfog
lalása nem helyeselhető a vezérek tanácsában, sem a csata szüneté
ben, sem az üldözés kérdésében.
Személyes érdemeit a török áttörés megakadályozásában nem kiseb
bíti a hadjárat korábbi szakaszában, császári alárendeltségben foly
tatott tevékenysége.

80 Klaniczay Tibor: I. m. 786—787. o. — Egyúttal nem fogadhatjuk el azt a szűk nemzeti
látókörön alapuló véleményt sem, hogy a magyar főurak panaszkodásának a legkevesebb
alapja sem volt. (Hugo Hantsch: Die Geschichte Österreichs 1648—1918. Graz—Wien—Köln,
Verlag Štyria, 1953. 34. o.) — A két érdek között alapvető különbség, hogy a magyar érde
kek megvalósítása Bécstől függött, míg fordítva ez nem állt. A mi érdekeinknek mindad
dig, sajnos, alkalmazkodni kellett az osztrák törekvésekhez, amíg magyar területeken folyt
a törökellenes harc. Erre figyelve érdemes elgondolkodni azon, hogy Habsburg-ellenes moz
galmaink, gyengítve az osztrák erőket, tulajdonképpen a török uralom fennmaradását segí
tették elő. A török kiűzésével az osztrák központosító politika létalapja semmisült meg, de
maga a politika fennmaradt, sokáig állandó összeütközésben a nemzeti érdekek előtérbe
helyezéséért — most már minden szempontból haladóbb — harcot folytató mozgalmainkkal.
81 Klaniczay Tibor: I. m. 722. o.
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HADTÖRTÉNELMI

OKMÁNYTÁR

HOHENZOLLERN RESTAURÁCIÓS REMÉNYEK
ÉS A HITLERI FASIZMUS
(ISMERETLEN DOKUMENTUMOK A SZÁMŰZÖTT I I . VILMOS

CSÁSZÁR

ÉS HITLER ADOLF KAPCSOLATÁRÓL)

Farkas

Márton

A marxista történettudomány napjainkban is fennálló egyik legfon
tosabb feladata a hitleri fasizmus történetének beható vizsgálata.
E vizsgálat az elmúlt évtizedek szorgos kutatómunkája nyomán igen
sok eredménnyel járt, s a fasizmus történetére vonatkozó hatalmas
anyag feltárásához vezetett.
A kutatómunka természetéből következőleg azonban mindenkor szá
mítani lőhet olyan ismeretlen anyagok, főleg levéltári dokumentumok
felbukkanására, melyek a már eddig kialakult képet nemcsak gazdagít
ják, hanem bizonyos mértékig meg is változtathatják. Az alább közzé
tett és a nyugat-berlini Geheimes Staatsarchivban őrzött dokumentu
mok, amelyek eddig hazánkban ismeretlenek voltak, kiválóan alkal
masak arra, hogy a német fasizmusról alkotott képünket árnyaltabbá,
gazdagabbá tegyék.
A Nyugat-Berlinben levő Geheimes Staatsarchiv anyaga a magyar
történészek szempontjából igen figyelemreméltó. Azon túlmenőleg,
hogy a délkelet-európai, így a magyar történeti fejlődéssel kapcsolatos
iratok nagy számban találhatók — elsősorban a XIX. század második
felére és a XX. század elejére vonatkozólag —, a levéltárban elhelye
zett Brandenburgisch-preussisches Hausarchiv, vagyis az egykori Hohenzollern uralkodóház levéltára a német és egyetemes történet sok
esetben nem ismert levéltári anyagait tartalmazza. Ez utóbbiak közül
kiemelkedik a Rep. 53/a/Nr. 35. jelzetű csomag. Ebben az 1918-as no
vemberi forradalom győzelme után elmenekült, majd a császári trónról
lemondott II. Vilmos német császár és fia, Vilmos trónörökös Hitler
Adolffal, a náci párt vezetőjével folytatott levelezésének fellelhető pél
dányait gyűjtötték össze több, a császári háznak a weimari köztársaság
idején és a fasizmus hatalomra jutása időszakában kifejtett politikai
tevékenységét regisztráló s egyéb, a családi ház életére vonatkozó
kevésbé fontos, illetve jelentős dokumentumával együtt.
9 Hadtörténelmi közlemények
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Az említett aktacsomagban levő anyag a Hohenzollern4iáz ügyeit
intéző és Nyugat-Berlinben székelő ún. főhivatal engedélyével kutat
ható azzal a megszorítással, hogy róla fényképfelvételek nem készít
hetők, így a kutató a dokumentumok szorgalmas lemásolására kénysze
rül, de vigasztalja az a tudat, hogy a levelöknek fordításban való köz
zététele ellen az említett főhivatal észrevételt nem emel.

Az alábbiakban publikált levelezés, továbbá jegyzőkönyvek, feljegy
zések és memorandumok, összesen 11 db irat, 1932. szeptember 25—
1934. április 27-e közti időben keletkeztek. Szükségesnek látszik,
hogy az iratok születésének előzményeit és körülményeit, ha nagyon
vázlatosan is, de áttekintsük.
Mint arról m á r említés történt, 1918. november 10-én, a német pol
gári demokratikus forradalom másnapján II. Vilmos császár udvartar
tásával együtt elmenekült Németországiból és a holland kormánytól
kapott menedéket. Fia, Vilmos trónörökös ugyancsak hollandiai szám
űzetésre kényszerült. A forradalom egyik legjelentősebb alkotmányjogi
győzelme november 26-án következett be a császár és a trónörökös hi
vatalos lemondásával. Az ellenforadalom felülkerekedése, majd stabi
lizációja után a weimari köztársaság oly értelemben rendezte a lemon
dott Hohenzollern-ház státusát, hogy annak Németországban lévő tulaj
donát meghagyta, sőt lehetővé tette a trónörökös 1923-ban bekövetke
zett hazatérését is. II. Vilmos haza jövetelétől azonban az antanthatal
mak tiltakozása és a versaillesi békeszerződés vonatkozó paragrafusai
alapján elzárkózott. II. Vilmos így Hollandiából kísérte „forró szívvel"
a „hazában folyó eseményeket" és élvezte a németországi birtokai
ból, vállalataiból befolyó tekintélyes jövedelmet, amit a kormány be
leegyezésével a császári ház ügyeit intéző főhivatal rendszeresen át
utalt számára. Maga a trónörökös az államtól visszakapott postdami
kastélyában lakott (Cecilienhof) és csakhamar bekapcsolódott — apja
beleegyezésével és anyagi támogatásával — a weimari köztársaság
megdöntéséért és a Hohenzollern-császárság restaurációjáért folytatott
harciba.
Vilmos trónörökös — apjától kapott utasításoknak megfelelően —
csakhamar beléptette az ugyancsak visszatért Hohenzollern-hercegek
egy részét a szélsőségesen reakciós, revansista katonatisztek ellenforra
dalmi fegyveres szervezetébe, az 1918. november 13-án Magdeburgban
alakult Stahlhelm szövetségbe és szoros kapcsolatokat épített ki a Né
met Nemzeti Néppárttal, a porosz nagybirtokosok és ultra konzervatív
nagytőke politikai szervezetével. A trónörökös által rendezett sorozatos
vadászatok s egyéb alkalmak kiválóan alkalmasak voltak a „vörös gyil
kosok" kezébe került „weimari demokrácia" elleni politikai cselszövé
sekre. Ezek egyik eredménye volt — kis túlzással — von Hindenburg
tábornagynak, a szélsőséges konzervatív reakció emberének bejuttatása
a birodalmi elnöki székbe 1925-ben. A császári reakció ez idő tájt azon
ban mind nagyobb figyelmet fordított arrra a „csodálatos mozgalomra",
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melyet az 1923 novemberében szétvert, de 1925-ben a nagytőke t á m o 
gatásával újjászervezett „Nemzeti Szocialista Német Munkáspárt",
Hitler Adolf pártja testesített meg. A kispolgári és lumpen elemek tö
meges beáramlása a náci pártba, továbbá Hitler szélsőségesen reakciós,
nagyhatalmi és kommunistaellenes demagógiája pedig egyenesen az ér
deklődés középpontjába került a császári háznál. 1927—28-ban elsősor
ban a trónörökös nyomására — aki a náci párt sikereinek lenyűgöző
hatása alatt állt s Hitlert a jövő emberének látta — és II. Vilmos Hol
landiából adott utasítására a királyi hercegek ifjabb nemzedéke, élén
Eitel Friedrichhel, nemcsak a náci pártba lépett be, hanem az SA-nak,
illetve az SS-nek is tevékeny harcosává vált. Ezt követte a császár
közvetlen környezetében élő, számos monardhista érzelmű személy
szolgálatának felajánlása Hitler számára (v. Levetzow admirális,
v. Kleist háziminiszter stb.). A császári ház ítéletét Hitlert illetően t a 
lán annak a levélnek részlete tükrözi legjobban, amit v. Levetzow ad
mirális intézett Hitlerhez 1928 tavaszán:*
,,S ehhez (azaz Hitler szolgálatához) lángoló gyűlöletemből merítem
az erőt és nem engedem, hogy a gyűlöletben bárki is felülmúljon Né
metországban; merítem abból a szent gyűlöletből, amelyet a mocsok
ban és szégyenben termett, hitszegéssel és árulással becstelenül létre
jött novemberi köztársasággal szemben érzek.
Merítem az erőt továbbá az Ön soraiban való harchoz nagy egyéni
ségével szembeni rendíthetetlen bizalomból, államférfiúi kötelességéből
és az Ön által — Hitler Űr! — életre keltett német szabadságmozgalom
ból — hitemre —, egyedül az lesz képes arra, hogy a szemmel látha
tóan Isten átkával sújtotta rendszert, a mából kitörölje és szégyenle
tes bilincseitől szenvedő, forrón szeretett hazánkat megszabadítsa.
Császári u r a m és az ősi uralkodóház iránt utolsó leheletemig t a n ú 
sítom változatlan hűségemet az egész világ előtt. Egy volt császári tiszt,
aki másként gondolkodik, gyáva, elvtelen és jellemtelen gazember
lenne a szememben.
De eltekintve e becsületbeli kötelezettségtől, kiérlelt történelmi isme
retek birtokában, továbbá az utóbbi 13 év eseményei következtében,
tehát értelemszerűen is, mélyebben, mint valaha, a r r a a meggyőződésre
jutottam, hogy n é p ü n k számára tartósan csupán a legitim-monarchista
államforma a német sajátosságoknak a leginkább megfelelő s ezért a
jövő szempontjából is egyetlen államformaként jöhet szóba. És a fel
ismerésből is merítek erőt, hogy magamat éppen az ö n rendelkezésére
bocsássam.
Mert az Ön mozgalmának mély népiségében kell gyökereznie a ko
ronának és jogarnak, hogy gyökereik a német talajban örökre megma
radjanak.
Szívem szerinti vágyam volt, hogy a jövőbeni hitemet Ön előtt, mint
férfi a férfi előtt legalább e néhány alapvető kérdésben kifejezésre
juttassam."
* Lásd a Rep. B/a/Nr. 35. jelzésű csomagot.
9*
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Hitler a kapott felajánlkozást készséggel elfogadta és Levetzow ad
mirális — más császári tiszttel együtt — mint náci képviselő vonult be
a Reichstag épületébe.
A levélrészletből is láthatóan, a legitim-monarchista törekvés a
császári háznak Hitlerrel való kapcsolatában igen erős hangsúlyt kapott.
Hitlernek ez ellen kifogása nem volt, sőt ő maga nem egy ízben úgy
nyilatkozott, hogy „műve" koronájának a monarchia visszaállítását és
a Hohenzollern-ház visszahozását tekinti. Hitler eme politikai taktikája
Németország legitimista-konzervatív köreinek a náci párt mögé való
felsorakoztatását célozta. (A későbbi események igazolták, hogy ez a
taktika túlnyomó részt bevált.)
Helytelen volna azonban azt hinni, hogy a császári háznak Német
országba való visszatérését egyedül a náci párt hatalomraj utasától
várta. II. Vilmos kezdettől fogva averzióval viseltetett Hitler és „de
magóg barátaival" szemben. Az 1929-es év azonban meggyőzte arról,
hogy Hitler nélkül a császári ház által annyira favorizált Német Nem
zeti Néppárt és a Stahlhelm Szövetség egyedül képtelen a hatalom
megragadására, különösen egy olyan időszakban, amikor a világgazda
sági válság a külföldi kölcsönöktől és jóvátételtől terhelt Németorszá
got elérte s ahol a kommunista párt akcióegységért folytatott harca a
szociáldemokrata pártot is a szervezkedő jobboldal elleni szövetségbe
sodorhatta. II. Vilmos véleménye teljesen megegyezett A. Hugenberg
nagyiparos, a Néppárt elnökének nézeteivel és szívós munkával lét
rehozták a Néppárt, a Stahlhelm és a hitleri náci párt akcióegységét
Németország haladó, demokratikus erői ellen. A gazdasági válság sú
lyos évében, 1931-ben az akcióegység az ún. „Harzburgi Frontban"
csúcsosodott ki, mely a jobboldali hatalomátvételre, tehát a „kommu
nista, szociáldemokrata, centrum szövetség" mielőbbi megsemmisítésére
irányult. A valóságban ilyen szövetség nem volt, csupán arról volt szó,
hogy a hatalmon levő Brünig centrista kormány ahhoz a szociálde
mokrata párthoz közeledett, amely a kommunista párt akcióegységre
szóló felhívását s ezzel a német munkásosztály megteremtésének egy
ségét elvetette, és a fasizmus későbbi győzelmének egyengette útját.
A szembenálló erők összecsapása az 1932 tavaszi birodalmi el
nöki választásokon következett be. S ez összecsapás alkalmából a csá
szári ház végzetes hibát követett el: a birodalmi elnöki jelöltek kö
zül nem Hitlert, hanem bizalmasát, Hindenburg tábornagyot támo
gatta a Néppárton és a Stahlhelmen keresztül. E taktikai hiba oka egy
szerű volt: a császári ház „nemzeti egység" mozgalmának koncepció
jában a Néppárt és a Stahlhelm játszotta a vezető szerepet, amelyben
Hitler és pártja csak szövetséges volt. E koncepció feltételezte, hogy
a náci párt „nemzeti" elemeit a Hindenburg elnöksége alatti „nem
zeti" kormány megszabadítja a demagóg vezetők „terrorjától" és a
kormány mellett a monarchista restauráció feltételei is létrejönnek.
De a koncepció nem számolt azzal, hogy a nagytőke már jórészt Hit
ler mögé állt így, bár a választásokon Hindenburg győzött és május
ban a „szocikra és kommunistákra kacsingató" Brünig-kormány meg— 132 —

bukott, Hitler azonnal kiásta a csatabárdot a Néppárt és a Stahlhelm
ellen.
A júliusban hatalomra lépő „pártonkívüli" Papen-kormány időszaka
az osztályellentétek rendkívüli kiéleződését hozta és a forradalmi töme
gek elszánt harcát a fenyegető fasizmus ellen. Az uralkodó osztályok
számára válságos helyzet tükröződött azon a megbeszélésen, amelyet a
császári ház tudtával és beleegyezésével Hindenburg folytatott Hitler
rel augusztus 13-án, s amelyben Hitlernek felajánlotta az alkancellári
tisztséget és a porosz miniszterelnökséget. Hitler, aki maga mögött
tudta a nagytőke, a kispolgárság és a lumpen elemek támogatását,
mindkettőt visszautasította. Ezzel a császári ház dédelgette egységfront
kettészakadt s napirendre került a forradalmi tömegek felülkerekedésének veszélye. Ezek az aggodalmak motiválták Vilmos trónörökös k é t 
ségbeesett, szeptember 25-én Hitlerhez írt levelét (2. sz. irat) és II.
Vilmos október 27-i megsemmisítő bírálatát (3. sz. irat) Hindenburg
„baklövéséről", továbbá Hitler politikai talentumáról. Hitler a trón
örökösnek m á r szeptember 28-án válaszolt (4. sz. irat). Levele rend
kívül tanulságos: a császári ház iránti szolgai alázat mondatai mellett
sorakoznak az ismeretlenségből és szegénységből keserves harccal fel
törő néptribunt, népvezért festő szavak a dicsőség piedesztál] ára emelt
Hindenburg politikai denunciálásával és a magabiztos Hitler demagóg
politikai célkitűzéseivel s céltudatosságával együtt. De a kiskapu is
nyitva maradt a sorok között a császári ház felé, amely a trónörökös
ben a remény sugarát csillanthatta fel: a nagy m ű terve, a restauráció
nem tekinthető elveszettnek.
A trónörököst azonban láthatólag nem nyugtatták meg teljesen Hit
ler szavai, annál is inkább, mert a császári emigrációban augusztus
13-a után kitört „palotaforradalom" eseményei a náci vezetők „való
ságos emberi értékeire" irányították a figyelmet.
A nácik harca a Papen-kormány s vele a Néppárt és Stahlhelm
ellen súlyos belső válságot idézett elő a hollandiai emigrációban,
amelynek kapcsán a császár konzervatív hívei követelték a nácibarát
elemek eltávolítását a császár környezetéből. Ez utóbbiak vezetője
v. Kleist háziminiszter volt, akiről kiderült, hogy annak a Göringnek
művészet iránti érdeklődését, aki a császár és a trónörökös közé éket
akart verni, a császár tulajdonában lévő műtárgyak, festmények stb.
ajándékozásával igyekezett kielégíteni II. Vilmosnál tett többszöri láto
gatása alkalmából, sőt elfogadta Göring meghívását az Odera menti
Schwedtben tartandó nagy vadászatra is. V. Kleist és társai ellen szi
gorú vizsgálat indult, amely nevezett „legkegyelmesebb felmentésével"
végződött tisztsége alól. V. Kleist eltávolítása csakhamar a Németor
szágban működő és a nácik 230 reichstagi képviselője között helyet fog
laló monarchista tisztek fülébe jutott, akik nevében Levetzow admirá
lis felháborodva tiltakozott (december 12-én). Levetzow levelében el
mondta, hogy számára érthetetlen a nácikkal szimpatizáló igaz hazafiak
„üldözése" a császári emigráció részéről, annál is inkább, mivel július
21—26-i doorni, szeptember 27—30-i zandoorti, továbbá október 8—
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12-i doorni tartózkodása alkalmával őfelsége nemcsak helyeselte náci
képviselői tevékenységét, hanem egyenesen kérte őt a náci vezetőkkel
való „őszinte és baráti kapcsolatok kiépítésére". Ö nemcsak a császári
instrukciók, de egyéni meggyőződése alapján is arra törekedett, hogy
„Hitlert és munkatársait hűséggel kövesse, akik éppen olyan jó ha
zafiak, mint Őfelsége". (II. Vilmos széljegyzete: Göbbels??) Kéri ő f e l 
ségét, vegye figyelembe, hogy „nem lehet az áradat partján állni és
ellengátakat építeni, különösen akkor, ha az áradat vezetői a legjobb
német férfiak, akik a legitim-monarchista restaurációt elősegíthetik".
(II. Vilmos széljegyzete: sajnos, nem igaz . . . Hitler? Göring?) Azt p e 
dig egyenesen nem tudja mire vélni, hogy Őfelsége egy tollvonással
megszüntette a császári bevételekből eddig rendszeresen élvezett havi
járadékát. (Lásd: Rep. 53/a/Nr. 35. v. Levetzow levelét II. Vilmoshoz
1932. december 12-én.)
Maga a trónörökös az emigrációs belháborúra mérséklőleg igyekezett
hatni. Apjához írt november 13-i levelében ugyan maga követelte a
korrupt v. Kleist eltávolítását, de kérte őt, vegye figyelembe, hogy a
legközelebbi hónapok, talán évek „hazánk és házunk jövője szempont
jából abban az értelemben lesznek döntőek, hogy a monarchia vissza
térésének kérdése a politikai érdeklődés és szükségesség előterében
marad". (Lásd uo. Kronprinz Wilhelm II. Vilmoshoz küldött levelét.)
Alig telt el 2 hónap, Hindenburg birodalmi elnök 1933. január 30-án
Hitlert kinevezte birodalmi kancellárnak. A kinevezésben a Hohenzol
lernek közreműködésének közvetlen szerepe nem volt, Hitler a forra
dalomtól rettegő nagytőke segítségével, a Hohenzollernek effektív tá
mogatása nélkül hatalomra jutott. A kinevezés ténye mellett meglepe
tésként hatott, hogy a Néppárt vezetője, A. Hugenberg és a Stahlhelm
vezére, v. Seldte a Hitler-kormány tagja lett — a Hohenzollernek elő
zetes beleegyezése nélkül. (Előbbi a gazdasági, utóbbi a munkaügyi
tárcát kapta.) Az más kérdés, hogy ezzel a lépéssel — talán tudatosan
is — aláírták a Néppárt és Stahlhelm halálos ítéletét. (Előbbit felosz
latták, utóbbit beolvasztották az SA-ba, majd 1935-ben végleg meg
szüntették.)
Hitler hatalomra jutása a császári ház szempontjából új helyzetet t e 
remtett, ami semmiesetre sem volt irigylésre méltó. Habár a császári
ház különleges státusához a hitleri kormány egyelőre nem nyúlt, csak
hamar vészjelek sejtették, hogy nemcsak a politikai szerep felszámolá
sa, hanem a gazdasági létalap kihúzása is napirendre kerül a fasizmus
részéről.
A vészjelekre a császári ház sajátos módon reagált: a fasiszta szerve
zetekben tevékenykedő hercegek eddig nem tapasztalt politikai aktivi
tása következett be a fasizmus stabilizációja érdekében (amelynek kap
csán pl. Eitel Friedrich herceg Göbbels propagandakörútjának proto
kollfőnöke lett). Majd erős p r o p a g a n d a k a m p á n n y a l bizonygatták azt
az „elévülhetetlen érdemet", amit a császári ház a német fasizmus h a 
talomra jutásáért folyó harcban szerzett.
•
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1933 szeptemberéig azonban a nácik által elkövetett sérelmek annyi
ra felszaporodtak, hogy v. Dommes tábornok, a császári ház ügyeit
intéző főhivatal vezetője, kihallgatást k é r t dr. Lammers államtitkártól,
a birodalmi kancellária vezetőjétől (lásd 5. sz. irat). A kihallgatás szep
tember 26-án történt meg, amelyen v. Dommes memorandumot n y ú j 
tott át (lásd 6. sz. irat), felsorolván benne mindazokat a sérelmeket,
amelyek a császári házat az utóbbi időben érték, követelvén egyben
azt is, hogy a ház helyzetét véglegesen tisztázzák az „új államban". A
memorandumban a beszélgetés folyamán v. Dommes is Hitler m o narchista érzelmeire appellált, kifejezésre juttatván azt, hogy Hitler
nemegyszer hangsúlyozta: műve koronájának tekinti a monarchia viszszaállítását és a Hohenzollernek visszahozását. V. Dommes nem r e j 
tette véka alá csalódottságát a kormány kisajátítási akciója láttán,
amely ,,a telepítés" jelszavával a császári házat egymás után fosztja
meg birtokaitól. V. Dommes feljegyzéséből világosan látható, hogy
Lammers vele a hatalomra jutott rezsim pozíciójából beszélt, kifeje
zetten éreztetve a császári ház kiszolgáltatottságát. V. Dommes viszont
eredményként könyvelte el egy esetleges Hitler-kihallgatás lehetősé
gét. Mielőtt erre sor került volna, Hindenburg közvetítésével v. Berg
tájékozódott Hitlernél: van-e remény a monarchia restaurálására? A
• megbeszélésről Blomberg hadügyminiszter tájékoztatta v. Dommest,
aki arról feljegyzést küldött II. Vilmosnak (lásd 7. sz. irat).
A feljegyzés szerint Hitler a császári házat bizonytalanságban hagy
t a : h a szavakban továbbra is a restauráció mellett foglalt állást, a n n a k
megvalósítását a végtelenségbe tolta ki. V. Dommes keserűen jegyezte
meg Blomberg előtt, hogy Hitler nyilatkozatából kitűnően a kérdés
pozitív értelmű megoldásával nem kívánnak foglalkozni. Blomberg —
feltételezhetően Hitler utasítására — válaszul szóba hozta Vilmos
trónörökös fiának, Vilmos hercegnek rangon aluli házasságkötési t e r 
vét, ezáltal is kifejezve a restauráció előtt álló ilyen jellegű akadá
lyokat.
V. Dommes s vele a császári ház ekkor még nem látta világosan,
hogy Hitlernek többé már nincs szüksége a HohenzolleiTHházra. Ez a
tény csak akkor kezdett megvilágosodni előttük, amikor Hitler meg
indította a császár politikai denunciálásának folyamatát azokkal a
II. Vilmos személye ellen irányuló támadásokkal, amelyeket a náci párt
alsóbb funkcionáriusai és felsőbb vezetői hajtottak végre a császári ház
tulajdonában eddig meghagyott javak újabb kisajátítási hullámával
együtt.
V. Dommes tábornok mindezek miatt 1933. október 24-én kihall
gatást k é r t magától Hitlertől, amely a császári ház szempontjából lé
nyegében eredménytelenül végződött (lásd 8. sz. irat). Hitler a kihall
gatás során a politikai mellébeszélés magas iskoláját mutatta be, de
nem feledkezett meg arról sem, hogy személyét a monarchista Dom
mes előtt magasan a császár fölé emelje. Szavai azonban programját is
konkretizálták, amely ellen Dommes nem tehetett semmi kifogást, illet— 135 —

ve a császár nevében elismerte azok helyességét kissé azzal a fájdal
mas érzéssel, hogy ti. a program megvalósításába a császári ház köz
vetlenül nem folyhat bele. Dommes ellenvetései során csupán arra szo
rítkozott, hogy II. Vilmos „zsidóbarátságát" történelmileg indokolja és
igazolja, továbbá a monarchia hatóképességét a Hitler által vázolt ket
tős feladat {a bolsevizmus és a zsidóság kiirtása) megvalósításában b e 
bizonyítsa.
V. Dommes tábornok 1934. április 27-én ismét arra kényszerült,
hogy újabb kihallgatást kérjen Hitlertől a császár és a császári ház
ellen szisztematikusan folyó rágalomhadjárat miatt. Hitler a tábornok
kérésének már csak azért is helyt adott, mivel a császári ház k é p 
viselőjének nyíltan szemébe mondhatta: n e is számítsanak a restaurá
cióra egy-két évtizeden belül. Beszédének másik fontos passzusa pedig
a német fejedelmek elleni kirohanása volt, akik szerinte az ő mozgal
mát mindig akadályozták s behódoltak a novemberi forradalomnak.
Majd szemrehányások következtek: a császár kapcsolatban áll olyan
tisztekkel, akik ellene és pártja ellen dolgoznak stb. V. Dommes tár
gyalásról készített feljegyzéséből (lásd 10. sz. irat) látható, hogy a.
császár becsületét sértő Darré-féle rágalom (amely a császárt a német
parasztság elárulásával vádolta s ez árulásért II. Vilmos hóhérbárdot
érdemelt volna), Hitler beleegyezésével történt, nyilvánvalóan abból
a politikai megfontolásból, hogy a németországi monarchista elemeket
leválasszák a császár mellől. Hogy Hitler ekkor már egyszerűen teher
tételnek érezte a Hohenzollerneket, mutatja a trónörökös által felaján
lott közvetítő szerep fagyos visszautasítása is, amely felajánlkozás p e 
dig nemcsak az olasz fasiszta diktátorral, B. Mussolinivei való k a p 
csolat kiépítésének sikerére irányult, hanem a császári ház politikai sze
repe biztosításának kísérlete volt a hitleri államban.
A Dommes-féle feljegyzés amellett, hogy a restaurációs kísérletek
kudarcának egyértelmű beismerése, a császári ház kétségbeesett bizo
nyítási kísérlete is a hitleri fasizmus hatalomra juttatásában kifejtett
„érdemeit" illetően. Mindezt talán méginkább kifejezi a Hitlernek feb
ruár 2-án eljuttatott levél, amely nemcsak a császár ellen felhozott
Darré-féle vádak visszautasítását tartalmazza, hanem hitet tesz az „új
állam" s annak vezetője, Hitler Adolf mellett (lásd 9. sz. irat). Az
április 24-én személyesen átadott nyilatkozat pedig, amelyet Dommes
fogalmazott meg, a náci „népi gazdaságpolitika" elődjének tekinti a
II. Vilmos-féle gazdaságpolitikát, s magát a császárt a történelmi kon
tinuitás — jogfolytonosság — piedesztál j ára emeli (lásd 11. sz. irat).
A Geheimes Staatsarchiv e fontos — a hitleri fasizmus és a csá
szári ház kapcsolatára vonatkozó iratanyagának ezzel vége is szakad.
Az iratcsomóban néhány jelentéktelen, főleg a ház gazdálkodására
vonatkozó számla, kimutatás, levéltöredék, valamint II. Vilmos n é h á n y
naplórészlete található még. Ezek történelmi értéke nagyon kevés.
Feltehető, hogy az iratcsomóból sok irat elveszett, vagy megsemmisült.
Ez annál is inkább valószínű, mert a császári ház és a III. birodalom
kapcsolata a maga módján továbbra is fennállt, habár tény, hogy a
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császári ház restaurációs törekvései nem vezettek eredményre s maga
a császár, amíg élt, kénytelen volt arra összpontosítani erejét, hogy a
„menthetőt mentse" és a császári ház a hitleri állam stabilizációját,
majd agresszív, háborúra törő politikáját a maga eszközeivel előse
gítse. A császári ház emberei így teljesen beépültek a fasizmus ha
talmi gépezetébe, s később részesei lettek azoknak a tetteknek, ame
lyeket a német fasizmus az emberiség ellen elkövetett. A császári ház
alkalmazkodó képessége késztette arra Hitlert, hogy 1939 tavaszán a
már aggastyán korban levő II. Vilmosról viszonylag kedvező hangon
nyilatkozzak, amelynek kapcsán kijelentette, hogy a „császár egykori
bűneit" a „német nép megbocsátotta".
A közölt iratok legfontosabb mondanivalója talán abban foglalható
össze, hogy az a Hohenzollern-ház, amelyet 1918-ban a német nép for
radalma elűzött, a weimari állam jóvoltából kezdettől fogva össze
esküvést szőtt a polgári köztársaság ellen, a 20-as évek végén pedig a
köztársaság megdöntésén keresztül — támaszkodva a szélsőséges reak
ciós jobboldali elemekre, köztük a náci pártra — a gazdasági világ
válság németországi legnehezebb szakaszán saját restaurációját készí
tette elő. A restauráció feltételezte, hogy a császári ház vezetésével a
szélsőséges, reakciós, jobboldali pártokat s a mögöttük rejtőző tőkés,
nagybirtokos, kispolgári és lumpen elemeket egységfrontba tömörítsék.
Ez az egységfront, amelyet a császári ház a Papen-kormány hatalomra
jutásával befejezettnek tekintett, a fasiszta párt (Hitler) számára csak
alárendelt szerepet juttatott s magát a „hitleri egyeduralmat" nem kí
vánta, mivel meg volt győződve arról, hogy annak funkcióit a restaurált
monarchia el tudja látni.
Mint az iratokból kiderül, a hitleri fasizmus, amely mögött 1932—
33-ban már a nagytőke sorakozott fel, nem volt hajlandó ezt az alá
rendelt szerepet játszani és a császári házzal való politikai szövetsé
get is csak addig tartotta aktuálisnak, míg hatalomra nem került, il
letve nem stabilizálódott. A hatalom birtokában a fasiszta állam kö
nyörtelenül félretolta az útjából mindazokat az erőket, amelyek a ha
talom gyakorlásában a legcsekélyebb mértékben is korlátozhatták.
A Hohenzollern-iházzal való politikai szövetség s vele a monarchista
restaurációs törekvések felszámolása így vált az egyik legsürgetőbb fel
adattá. A Hohenzollern-ház a politikai színpadról való eltűnést a hitleri
fasizmus hűséges kiszolgálásával igyekezett elkerülni és Hitler „mo
narchista érzelmeire" appellálva a III. birodalom biztos támasza lenni.
Amikor az ,,új helyzetben" a Hohenzollern-ház a fasizmus egyértelmű
politikai támogatására tért át, vezetői szeme előtt minden bizonnyal
az olasz fasizmus példája lebegett. A német fasizmusnak azonban
többé már nem volt szüksége II. Vilmosra és a többi Hohenzollernre.
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1
P o t s d a m , Cecilienhof, 1932. o k t ó b e r 1.
V I L M O S V O L T T R Ó N Ö R Ö K Ö S L E V E L E A P J Á H O Z , II. V I L M O S V O L T N É M E T
CSÁSZÁRHOZ. A TRÓNÖRÖKÖS KÖZLI, HOGY A MELLÉKLETBEN CSATOLT,
HITLERNEK ÍROTT LEVELÉNEK MÁSOLATA SZERINT FÁRADOZÁSA ARRA
I R Á N Y U L , H O G Y A P A P E N - K O R M Á N Y ÉS A N Á C I P Á R T K Ö Z Ö T T I M E G 
EGYEZÉS SIKERÜLJÖN
Kedves Papa!
B á t o r k o d o m m e l l é k l e t b e n m e g k ü l d e n i a k ö z t e m és H i t l e r Adolf úr, a N e m z e t i
Szocialista N é m e t M u n k á s P á r t v e z é r e közötti l e v é l v á l t á s m á s o l a t á t , m i v e l fel
tételezem, hogy az T é g e d is é r d e k e l n i fog. A m i n t azt l e v e l e m t a r t a l m á b ó l l á t 
h a t o d , a r r a t ö r e k e d t e m , hogy a k o r m á n y és a N e m z e t i Szocialista N é m e t M u n k á s
P á r t között m é g az utolsó ó r á b a n v a l a m i l y e n megegyezést létrehozzak. H a ez
p i l l a n a t n y i l a g m e g is hiúsult, m é g s e m a d o m fel a n n a k r e m é n y é t , hogy egy k é 
s ő b b i i d ő p o n t b a n a s z á l a k i s m é t f e l v e h e t ő k l e s z n e k és a n e m z e t i t á b o r b a n b e 
következett vészterhes megoszlásnak véget lehet vetni.
Szegény Oszkár, 1 ú g y látszik, i s m é t egy igen k e l l e m e t l e n s z í v r o h a m o t k a p o t t ,
a m e l y a z o n b a n l e g u t ó b b i h í r e m s z e r i n t m ú l ó b a n v a n . Cecilie 2 H u b e r t u s s a l e g y ü t t
j e l e n l e g G e l b e n s a n d e b a n 3 t a r t ó z k o d i k . Én m a g a m S o l m s h e r c e g e k b i r t o k á n 4 jó
s z a r v a s t l ő t t e m . Egy k a p i t á l i s s z a r v a s t viszont, a m i t a h e r c e g k ü l ö n n e k e m t a r 
togatott, t e s t v é r ö c s é m , a k ö v é r F r i t z e j t e t t el. I g a z á n n e m s a j n á l o m tőle.
Ma este, szíves e n g e d e l m e d d e l élve, R o m i n t e n b e 5 u t a z o m és ottani b e n y o m á 
saimról haladéktalanul tájékoztatlak.
A b b a n a r e m é n y b e n , h o g y — h o z z á n k h a s o n l ó a n — az u t ó b b i n a p o k b a n Te
is szép i d ő j á r á s t élveztél, a legszívélyesebb üdvözlettel
a Te m i n d i g h ü fiad
Vilmos
Eredeti,

német

nyelven.
2.
P o t s d a m , Cecilienhof,

1932. s z e p t e m b e r 25.

VILMOS VOLT TRÓNÖRÖKÖS HITLER ADOLFHOZ ÍRT LEVELE, MELYBEN
A NÁCI P Á R T VEZÉRÉT KÉRI, HOGY A NEMZETI EGYSÉG ÉRDEKÉBEN
H A G Y J A K A B B A A P A P E N - K O R M Á N Y ÉS A S T A H L H E L M S Z Ö V E T S É G
ELLENI TÁMADÁSOKAT
Kedves Hitler Űr!
ö n s é r t é s n e k és j o g t a l a n n a k t e k i n t e t t e , hogy a B i r o d a l m i E l n ö k Ű r n e m a j á n 
lotta fel ö n n e k a k a n c e l l á r i széket, ö n egyben v i s s z a u t a s í t o t t a a porosz m i n i s z 1 Oscar v. Hindenburg, v. Hindenburg birodalmi elnök fia, akivel a trónörökös szoros
kapcsolatban állt.
2 Vilmos trónörökös felesége, született Mecklenburg-Schwerin nagyhercegnő. A trónörö
köspár egyik gyermeke Hubertus.
3 Helység Rostock és Ribnitz között.
4 Solms herceg, a Lahn folyó melletti birodalmi hercegség feje. Az eredetiben „Solms
hercegéknél, a Klitschdorfban." „Klitsche" az általános német szóhasználatban birtokot, ud
varházat jelent. Klitschdorf értelme: Solms hercegek birtokán.
5 Rominten, Rominter Heide, a Kelet-Poroszországban mintegy 240 négyzetkilométer nagy
ságú és a Rominte folyó két partján elterülő császári vadrezervátum, illetve vadászterület.
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terelnöki tiszttel egybekötött alkancellári hivatalt. 6 E soroknak nem az a célja,
hogy e kérdésekről vitatkozzunk, ö n tudja, hogy én Önt személyében tisztelem.
A birodalmi elnöki
választások alkalmával személyes kiállásommal ezt nyíltan
bebizonyítottam. 7 Azt is tudja, hogy teljes 8 energiával közreműködtem
a NSDAP
(Nemzeti Szocialista
Német Munkáspárt), a Stahlhelm 9 és a DNVP (Német
10
Nemzeti Néppárt) közti megegyezés megteremtéséért. Ügy hiszem, kedves Hitler
Űr, nemcsak jogom, de kötelességem is ö n n e k megmondani, hogy népünk és
hazánk szempontjából a dolgok legutóbbi fejlődése súlyos aggodalmakkal tölt
el. A mindinkább élesebbé váló ellenzéki magatartás, amelyet a NSDAP a
kormánnyal szemben felvesz, szükségképpen szerencsétlen népünk további meg
osztásához és felizgatásához vezet. Ebből végül is az ö n mozgalmának ellenségei
nyernek előnyt és húznak hasznot. Épp a napokban érkezett hozzám számos
levél ama körökből, amelyek nemcsak mozgalmával szimpatizálnak, hanem a
legutóbbi választásokon szavazataikat az Ön pártjára is adták; valamennyien
megrendültek és kétségbeesettek a dolgok ilyetén való alakulása miatt. Könyö
rögve kérnek, hassak oda, hogy a dolgok ilyen vészterhes alakulása megszűnjön.
Nem szükséges hangsúlyoznom, hogy itt korántsem pártpolitikai befolyásolások
ról van szó, hanem olyan személyiségek aggodalmáról, akik — nagy királyunk
példája szerint — elsősorban népünket és hazánkat kívánják szolgálni.
Ezért szeretnék olyan kiút és megegyezés megtalálásában segítséget nyújtani,
mellyel ö n csodálatos mozgalmát ebből a terméketlen ellenzéki helyzetből ismét
ki tudja vezetni. Azt hiszem, nyugodtan mondhatom, mértékadó kormánykörök
egy ilyen megegyezést szívesen üdvözölnének. A megegyezés talán létrejöhetne,
ha ö n mindenekelőtt egy, az NSDAP-hez intézett felhívásában kifejezésre jut
tatná, hogy bár önök bizonyos tárgyi okokból a Papen-kormány ellen harcolnak,
de ö n és pártja, az NSDAP egy emberként kiáll az egyenjogúság és igazság
nemzeti követelése mellett. Mindez a külföldre roppant hatással volna, a kor
mánynak új lehetőséget jelentene és új tárgyalásoknak is megnyitná az útját.
Kedves Hitler Űr! Ne hagyja, hogy az a sok ember, aki az ö n mozgalmát
tiszta szívből köszönti és támogatja, meginogjék vagy tévedjék abban a hitében,
hogy ö n és mozgalmának jelszava „Mindent a hazáért!". Kérem, szorítson hát
térbe minden személyes érzékenységet és vezesse ezt a nagyszerű mozgalmat
gyümölcsöző munkára! Semmiféle pártpolitikai-taktikai megfontolást nem lehet
és nem szabad ezzel szembehelyezni.
ö n jól tudja, hogy én mindig becsületesen és őszintén nyilatkoztam. Kérem,
gondolkozzék el alaposan nézeteimen és írja meg az ö n véleményét azokról. Ha
ez a megegyezéshez vezető út esetleg ö n szerint nem is tűnnék járhatónak, nem
zeti12 ügyünk érdekében legalább arra kérem, ne engedje, hogy az SA 11 és az
SS a Stahlhelmmel harcba keveredjék. Az SA, az SS és a Stahlhelm egyaránt
6 1932. a u g u s z t u s 13.
7 1932. április 10.

8 Hitler pártja. 1919. január 5-én Münchenben Harrer nevezetű író alapította meg a Né
met Munkás Pártot, amelybe Hitler mint 7. számú párttag lépett be. Hitler 1921. július 29-én
a párt elnöke lett és annak segítségével, továbbá Ludendorff tábornok támogatásával 1923.
november 8—9-én Münchenben puccsot kísérelt meg. Ennek bukása után Hitler börtönbe
került és a párt feloszlott. 1925. február 27-én újjászervezték, amelybe előbb szórványosan,
majd tömegével léptek be kispolgári és lumpen elemek. A nagytőke anyagi támogatásával
a náci párt 1933-ra tagjai számát 3,9 millióra növelte, az 1932 tavaszi elnökválasztások má
sodik fordulóján 13,4 millió szavazatot kapott, s 230 képviselővel a Reichstag legerősebb frak
ciója lett.
9 Stahlhelm, a frontkatonák szövetsége, alapítva 1918. november 13-án Magdeburgban.
Tagjai főleg reakciós katonatisztek, a weimari köztársaság kíméletlen ellenségei. A szer
vezetet többször betiltották, de minden esetben újraéledt. 1929-ben politikai szövetségre lé
pett a nácikkal és a Német Nemzeti Néppárttal; e szövetségből alakult ki 1931-ben az ún.
Harzburgi Front. 1332-ben a Stahlhelm és a náci párt közötti szövetség felbomlott, a Stahl
helm a Papen-kormány mellé állt. Hitler hatalomra jutása után a Stahlhelm vezetőjéé F.
Seldte munkaügyi miniszter lett és a szervezet hozzákapcsolódott a náci párt rohamosztag
szervezetéhez, az SA-hoz. Hitler végül is 1935-ben feloszlatta.
10 Német Nemzeti Néppárt, a weimari köztársaság idején alakult szélsőjobboldali nagy
tőkés (nagybirtokos) párt. 1925-ben a párt jelöltjét, Hindenburgot választották birodalmi el
nökké. 1928-ban A. Hugenberg nagyiparos lett a párt elnöke, aki Hitlerrel és a Stahlhelm
mel politikai szövetségre lépett. Hugenberg Hitler hatalomra jutása után gazdasági és élel
mezésügyi tárcát kapott.
11 SA (Sturmabteilung), a náci párt fegyveres rohamosztaga.
12 SS (Schutzstaffel) Hitler személyi védelmére létrehozott fegyveres testület, a III. biro
dalom praetorianus gárdája.
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a véderő gondolat hordozói s nem szabad, hogy egymás ellen harcoljanak a biro
dalom sírásóinak és a vörös gyilkosok örömére.
Egyetértésünk tudatában és abban a törekvésben, hogy egyedül és csakis a
német népet akarjuk szolgálni és rajta segíteni, zárom soraimat szívélyes üdvöz
lettel s a következő szavakkal:
Azért születtem, hogy németül érezzék,
Lényem mindene a német gondolat,
Első a népem, s csak aztán minden más,
Első a hazám, s csak aztán a világ. 13
Régi hűséggel
az ö n lekötelezettje
Eredeti, német nyelven.
Vilmos
3.
Landvoort, 1932. október 27.
II. VILMOS LEVELE FIÁHOZ. A VOLT CSÁSZÁR LEVELÉBEN ELMARASZ
TALJA HINDENBURG BIRODALMI ELNÖK POLITIKÁJÁT, BÍRÁLJA HIT
LERT ÉS VÁLTOZATLANUL AZ ÖSSZES JOBBOLDALI NÉMET ERÖ ÖSSZE
FOGÁSÁNAK POLITIKÁJA MELLETT TÖR LÁNDZSÁT, AMELY EGYEDÜL
KÉPES A HOHENZOLLERN-RESTAURÁCIÓRA
Kedves Fiam !
Szívből köszönöm kedves leveledet, amely kimerítően beszámol a legutóbbi
négy hét hazai eseményeiről s amelynek világos, találó helyzetmegítélése teljesen
egyezik az enyémmel.
Peccatur intra et extra muros! 14 A tábornagy 15 augusztus 13-án Hitlerrel folyta
tott beszélgetése alkalmával szinte megfoghatatlan hibát követett el, amikor ezt
mondta: „Nem tudná a lelkiismeretével
összeegyeztetni, hogy a teljes hatalmat
a nácik kezére adja." Erre csak ezt a választ lehetett adni: „Excellenciádat lelki
ismerete nem akadályozta meg abban, hogy a birodalom- és Hohenzollern-ellenes,1G a vörös
szocikkal, radikálisokkal, zsidókkal és bolsevikiekkel szövetséges
Centrumnak 17 hosszú éveken át szabad akarattal átengedje a teljes hatalmat és
eltűrje, hogy ezek a bűnözők az országot földig lerombolják és minden nemzeti
megmozdulást elfojtsanak, vagy szétverjenek. Az Ön lelkiismerete most már
nyugodtan a nemzeti mozgalom mellé állhat!"
A Reichstagban lejátszódó események először is méltóságon aluliak, másod
szor nevetségesek, harmadszor abszolút forradalmiak voltak! 18 Akárcsak a volt
reichstagelnök további politikai táncai!
13 Ernst Moritz Arndt (1769—1860): Kateckismus für den deutschen Kriegs- und Wehrmann.
(„Ich bin geboren, deutsch zu fühlen,
Bin ganz auf deutsches Denken eingestellt,
Erst kommt mein Volk, dann all die anderen Vielen,
Erst meine Heimat, dann die Welt!")
w Hibák mindenütt!
15 P. v. Beneckendorff und v. Hindenburg (1847—1934) birodalmi elnök, tábornagy.
16 Brandenburg-porosz-német uralkodóház. Utolsó császára az 1918-ban száműzetésbe
menekült II. Vilmos.
17 Nagytőkés-nagybirtokos, a Vatikánnal szoros kapcsolatban levő politikai párt 1870—
1933 között. Tagjait főleg Németország nyugati és déli területeiről, elsősorban katolikus ve
zetőköreiből verbuválta.
18 n . Vilmos azokra a politikai harcokra céloz, amelyek színtere 1932 tavaszától a Reichs
tag volt. 1931. október 9-től 1932. május 20-ig H. Brünig, a Reichtag centrumpárti frakció
jának vezetője volt a kancellár, aki a náci párttal szemben igyekezett a szociáldemokrata
párttal szövetséget kötni és a Reichstagon belül parlamenti többséget biztosítani. Brünig po
litikája mélységes felháborodással töltötte el a Hohenzollern-házat. Brünig bukása után
F. v. Papén lett a kancellár (1932 novemberéig), aki kormányát „pártonkívüli nemzeti kor
mánynak" nevezte. Papén kinevezése a náci pártot ellenzéki harcra mozgósította Hinden
burg és az új kormány ellen. II. Vilmos és köre a Papen-kormányban a „nemzeti kor
mányt" látta és a náci párt oppozícióját elítélte.
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Mély szomorúsággal és aggodalommal tölt el, hogy a nácik demagóg vezetői
milyen mérhetetlen lelkiismeretlenséggel
fáradoznak azon, hogy nemzeti mozgal
mukban a nemzeti energiák összegyűlt tőkéje értelmetlenül elherdálódjék.
Ma mindenekelőtt arról van szó, hogy a nemzeti mozgalmat minden eszközzel
elősegítsük. Sőt egyenesen az szükséges, hogy a ma még a náci pártban levő erős
nemzeti erők egynéhány vezér és szónok egészen felelőtlen demagóg befolyása alól
kiszabaduljanak és felsorakozzanak a nemzeti kormány mögé. Hitler vonakodása
szörnyű baklövés volt19 s egyben súlyos csalódás a nép nemzeti érzésű köreiben.
Hitler nem rendelkezik a legkisebb politikai éleslátással, de történelmi ismere
tekkel sem; egyébként tudnia kellene: „Akié Poroszország, azé a birodalom!"
Előbb Poroszországot kell megtiszítani, benne a jogot, rendet, alattvalói hűséget
és a fegyelmet, továbbá annak védelmi képességét helyreállítani s csak azután a
birodalmat! Tehát csak a felkínált ajánlatunk segíthetné őt abban, hogy a
Poroszországban nyert pozíciója révén néhány hónap múlva a birodalomban döntő
tényezővé váljék. Hitler nem államférfi, ezért marad alul a követői körében meg
levő túlzók nyomásával szemben s így elszalasztja a kedvező pillanatot. E múló
pillanat-demagógiával szemben hazunknak szilárd, zárt egységfrontot kell szembe
állítania, mely befelé s kifelé egyaránt világos és félreérthetetlen; a ma még
esetleg bizonytalan vagy tanácstalanná vált különböző nemzeti elemek
fáklyája
lehet. Ezért örülök annak, hogy nézeteid az enyémmel megegyeznek. 20
A jó Mme Herriot jachtján afternontea-t adott tiszteletemre, amelynél az
asztalt búzavirágok díszítették: „Car c'est la fleure de l'Empiere."20/*1
A rominteni szarvashoz (jó) vadászszerencsét! Üdvözöld nevemben a kedves
Romintent és az erdészeket! Légy elővigyázatos,
ne lődd le a „jövendő szarvasait"
és semmiesetre se ritkítsd meg soraikat. 21
Üdvözlet mindenkinek, legjobb kívánságaim Cecilienek,
a te szerető apád:
Vilmos
A másolat hiteles
Gr. v. Schwerin.
Másolat, német nyelven.
4.
München, Bräuhaus, 1932. szeptember 28.
HITLER VÁLASZLEVELE VILMOS VOLT TRÓNÖRÖKÖSNEK. HITLER
VISSZAUTASÍTJA A JOBBOLDALI ERŐKNEK A PAPEN-KORMÁNY VEZETÉ
SÉVEL LÉTREHOZANDÓ SZÖVETSÉGET ÉS VÁZOLJA SAJÁT PROGRAMJÁT,
MAJD LOJALITÁSÁRÓL BIZTOSÍTJA A VOLT TRÓNÖRÖKÖST
Császári Fenség!
Leveléért, amelyet Császári Fenséged szeptember 9-én hozzám intézni kegyes
kedett, még válaszom megadása előtt szeretném legőszintébb köszönetemet ki
fejezni. Tudom, hogy Császári Fenséged is a legmélyebb aggodalommal van el19 Az 1932. augusztus 13-án történt megbeszélésen v. Hindenburg felajánlotta Hitlernek az
alkancellári tisztséget és a porosz miniszterelnökséget. Hitler azonban ezt visszautasította.
II. Vilmos elítélő szavai Hitlerről elsősorban abból fakadtak, hogy Hindenburg az ajánla
tával az elűzött császár egyetértett.
20 ii. Vilmos és a trónörökös felfogása plasztikusan kidomborodik a trónörökösnek Hit
lerhez írt levelébení a „Nemzeti Mozgalom'? keretében a náci párt, a Német Nemzeti Nép
párt és a Stahlhelm »megegyezése«.
20/a „Mert a búzavirág a császárság szimbóluma."
21 Kelet-Poroszország (s benne Bo min ten) a Hohenzollern-legitimizmus fészke volt. A
Stahlhelm fegyveres szervezet pedig, amely az első világháború után osztagai nagyrészét
,,a határok védelmére" itt sorakoztatta fel, különösen kitűnt a volt császár iránti lojalitá
sával annál is inkább, mert a királyi ház hercegeinek tekintélyes része a szervezet aktív
tagja volt. Lásd később „Stahlhelm hercegek".
n . Vilmos szellemes mondata arra céloz, hogy a trónörökös a Kelet-Poroszország-i legi
timista arisztokráciát semmi esetre sem áldozza fel a nácikkal szemben. (Az eredeti szö
veg: Sei vorsichtig, schiess keine Zukunftshirsche und nichts zu Holz!)
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telve a mi német népünk sorsa és jövője iránt. Maga a levél éppen elég bizo
nyíték rá. Ugyanez a gond és aggódás töltötte be lényemet és cselekedeteimet
ifjúságom óta. Életem legsúlyosabb döntései ebből fakadnak. Legyen szabad ezért
Császári Fenségedet arról biztosítanom, hogy politikai ténykedésemben személyes
sértések vagy személyemben ért jogtalanság érzései semmiféle elhatározás vagy
cselekmény indítóokául nem jöhetnek szóba. V. Hindenburg birodalmi elnök
úr engem személyileg sem megbántani, sem méltánytalanul kezelni nem tud. Egész
életemet magam építettem fel s mindazt, ami vagyok s amivel rendelkezem,
magam teremtettem meg. 17 éves voltam, amikor lehetőség nyílt volna számomra,
hogy tanulmányaimat ösztöndíj segítségével végezhessem el. Sőt rokonaim is
készséggel támogattak volna. De túlságosan büszke voltam ahhoz, hogy bármilyen
segítséget valaha is elfogadjak. Már ekkor többre becsültem, ha napi 13—14 órás
építőipari munkában kezeimről véresen lejött a bőr — éppúgy, mint más mun
kásnak —, mintsem bárkinek a kegyét vagy segítségét igénybe vettem volna. A
tábornagynak Németországért hozott érdemei előttem ismeretesek. Azok a múlt
hoz tartoznak. E múltnak a záróakkordja azonban a forradalom volt. Én magam
vagyok a nemzeti szocialista mozgalom vezére. Hogy ez a mozgalom ma létezik,
az kizárólag az én érdemem. Hogy ez a mozgalom a jövőben Németországért
milyen érdemeiket tud szerezni, azt nem v. Hindenburg úr fogja megítélni,
vagy éppen eldönteni! És azt sem, hogy én valaha milyen pozícióba fogok jutni!
Aligha vitatható, hogy én eddig is akármely pozíciót a tábornagy úr legkisebb
támogatása nélkül értem el. Ami én ma vagyok, azt magamnak köszönhetem,
éppúgy, mint ami leszek a jövőben. Én munkámat egykor olyan időszakban kezd
tem el, amikor a tábornagy tevékenysége színpadáról távozott. E 13 éves harc
alatt soha nem szereztem tudomást a tábornagy vagy körének legcsekélyebb
támogatásáról. Ellenkezőleg, nekem mindent keservesen, súlyos harcokban kellett
kiharcolnom politikájával szemben. V. Hindenburg úr még akkor sem tud engem
megbántani, ha az általam jól ismert politikai vonalát tovább folytatja. Császári
Fenség, én a Papen-kormányban való részvétel ajánlatát nem azért utasítottam
vissza, mert a birodalmi kancellári poszt fel nem ajánlását sértésnek, vagy jog
talanságnak fogtam volna fel, hanem azért, mert a Nemzeti Szocialista Párt vagy
képes átvenni a felelősséget valamilyen eseménynél vagy nem. Ha v. Hindenburg
úr arról van meggyőződve, vagy arra a meggyőződésre bírták, hogy a nemzeti
szocializmus és különösen én a kormányzásra alkalmatlanok vagyunk, úgy az
természetesen az ő személyes ügye, ami saját lelkiismeretére és belátására tar
tozik. De éppúgy az én belátásom és lelkiismeretem kérdése annak a megítélése,
hogy a jelenlegi birodalmi kormány emberei a kormányzásra alkalmasak-e? Én
erre a kérdésre egyértelmű nemmel válaszolok. Szabad legyen Császári Fenséged
nek a következő biztosítékot adnom: ha ez a Papen-kormány még 6 hónapig
kormányozza Németországot, a marxizmus ismét maradéktalanul helyreállítottnak
tekinthető. Nos, én nem azért dolgoztam 13 éven át, hogy ez a bűnös téboly
támogatást nyerjen, hanem azért, hogy ezt az őrültséget Németországból kiirtsam.
Én nem tartozom azon emberek közé, akik ily dolgokban félúton megállnak, ha
nem azok közé, akik a már egyszer jól megismert veszélyt kíméletlenül és kö
nyörtelenül leküzdik. E küzdelmet nem befolyásolhatja az a felismerés sem, hogy
egy kompromisszummal talán könnyebb dolgom lenne, mint a harc félreismer
hetetlen útjának választásával. Én magam többre becsülöm azt, ha 5—10 évig is
kell harcolnom a jövő érdekében, mintsem meggyőződésem ellen cselekedjem
csupán azért, hogy egy pillanatnyi komromisszum árán nyugalom és béke legyen.
Ilyen meggondolások számomra márcsak azért is érdektelenek, mivel életem
amúgy is teljesen a gondviselés kezében van és harcom jellegénél fogva, továbbá
gyűlölködő ellenségeim dühének nagysága miatt, minden órában számolnom kell
életem végével.
Hogy miért tekintem a Papen-kormányt a legvészterhesebb végzetnek, arról a
nyilvánosságot nagyobb terjedelmű publikációk sorozatával fogom tájékoztatni.
Alázatosan kérem Császári Fenségedet, hogy ezen publikációkat annak idején
megküldhessem.
Császári Fenséged azon fáradozik, hogy a Papen-kormány és köztem a meg
egyezés útját megkeresse, illetve megtalálja, hogy ezáltal a mozgalom a termé
ketlen oppozícióból kiszabaduljék. Császári Fenség, ha egy rossz kormány kor— 142 —

mányoz, mindig az volt a leghasznosabb, amit vele szemben tenni lehetett, ha
ellenzékbe vonultak ellene. Én magam csupán azt folytatom, amit 13 évig csinál
tam és a Papen-kormány is csak a 13 év alatt történteket folytatja: azaz a
felemásság és gyengeség, a határozatlanság politikáját, mindenekelőtt azonban a
tudatlanság politikáját; s ez ama új vezérlő világfelfogás fundamentumával nem
rendelkező kormány egy szép napon abba az eszmevilágba zuhan, amely a mar
xizmust a mai polgári zűrzavar helyére ismét mint világnézeti rendszert helyezi,
azt a rendszert, amelynek végzetes kihatásait népünkre Császári Fenséged is épp
úgy megítéli, mint jómagam. S ezért, bármennyire el is ismerem Császári Fensé
ged legjobb segítőkészségét, belátásom annál inkább azt parancsolja, hogy a har
cot az ellen a hazárd politika ellen korlátok és habozás, továbbá megalkuvás nél
kül végigvigyem. Ha másképp cselekednék, e nevetséges átmeneti kormány össze
omlásának napján a marxizmus lenne a kizárólagos győző. Mivel azonban én —
mozgalmammal együtt — ezt az őrültséget nem támogatom, ha Isten is úgy
akarja, a győztesek mi leszünk. Amint ezt) már hangsúlyoztam, az idő nem játszik
szerepet. Még mindig jobb ma egy olyan elhatározás, amely 10 éven belül a biz
tos menekülést rejti magában, mint egy olyan kompromisszum, amely 3 év alatt
a biztos megsemmisülésbe torkollik.
Külpolitikailag a nemzeti szocialista mozgalomnak nincs szüksége a birodalmi
kormány fedezékére. Egyáltalán: a kormány egész külpolitikai programja elkép
zelhetetlen lenne nemzeti szocialista mozgalom nélkül. Tehát inkább a kormány
nak kellene a mi követeléseink mögé felsorakoznia, illetve azokat magáévá ten
nie. E problémák taktikai kezelésének módját illetően persze az ember az égbe
tudna kiáltani oly sok dilettantizmus láttán. Mert ezek az emberek e téren is
olyan nemzeti tőkét fecsérelnek el, amelynek létrehozásában — Isten a meg
mondhatója — semmi részük nem volt. Éppen külpolitikai
megfontolásokból
nem látok semmi lehetőséget a nemzeti szocialista mozgalomnak egy olyan kor
mánnyal való együttműködésére, amely Németországot rohamléptekkel a világ
politikai elszigetelődésbe tereli. Ezért van az, hogy mindazon dolgok jövője érde
kében, amelyekért 13 év óta harcoltunk, a Papen-kormány ellen foglaljunk állást.
A legőszintébben sajnálom, hogy éppen a Stahlhelm e kormány támogatásával
olyan tevékenységet fejtett ki, mely annak vezetői előtt manapság mint a leg
nagyobb politikai bölcsesség legmélyebb kifejezője jelenik meg, de amelynek
őrültsége rövid időn belül annál inkább nyilvánvalóvá válik, Császári Fenség, kész
vagyok mindent elkövetni a Stahlhelmmel való ellenségeskedés elkerülésére, de
attól félek, hogy a Német Nemzeti Néppárt és a Stahlhelm a csatabárdot ez
egyszer kiásta ellenünk s hogy egy ilyen kísérlet, a tények kemény valóságán
meghiúsul. Én ezt már jól előre láttam s éppen elég figyelmeztetést adtam, a
következményeket azonban most már egyedül nem tudom elhárítani.

Másolat, német nyelven.

Császári Fenséged iránti változatlan alázattal és
legmélyebb tisztelettel :
Adolf Hitler
5.

V. DOMMES TÁBORNOK FELJEGYZÉSE II. VILMOS SZÁMÁRA LAMMERS
NÁCI ÁLLAMTITKÁRRAL FOLYTATOTT MEGBESZÉLÉSÉRŐL, AMELYNEK
SORÁN LAMMERS HITLER MONARCHISTA ÉRZELMEIRŐL, A CSÁSZÁRI
HÁZ RESTAURÁCIÓJÁNAK LEHETŐSÉGEIRŐL S ANNAK TOVÁBBI POLI
TIKÁJÁVAL KAPCSOLATOS VÉLEMÉNYÉRŐL NYILATKOZIK

Megbeszélés dr. Lammers22 államtitkárral 1933. szeptember 26-án
A tárgyalást azzal kezdtem, ahogy azt a mellékletben csatolt feljegyzésben
javasoltam. Lammers úr az alábbiak szerint nyilatkozott:
1. A szóban vagy írásban a királyi ház elleni barátságtalan megnyilvánulásokat
nem szabad úgy tekinteni, mintha azok a birodalmi kormány szándékát fejeznék
22 H . H. Lammers, a birodalmi kancellária-hivatal vezetője.
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ki. Ezek a megnyilvánulások egyedi jelenségek, amelyek ilyen mozgalmas idők
ben elő szoktak fordulni. Nem szabad nekik jelentőséget tulajdonítani. — Min
denesetre ő, Lammers, messzemenő tartózkodást javasol a királyi háznak és a
propaganda mellőzését. (Itt szenvedélyesen közbevágtam, hogy a királyi ház
semmiféle „propagandát" nem űz, egy olyan tevékenység nagyon is méltóságán
aluli lenne.) Mindenesetre a trónörökös ö Császári Fenségének és a királyi her
cegeknek közreműködése, mint pl. Hannoverben történt, „semmit nem árt". —
szó szerint .„semmit nem árt" — (s nem: „szívesen látott").
2. Biztos, hogy a birodalmi kancellár monarchista — de nem legitimista. Erre
azt mondtam, hogy számomra ez megfoghatatlan. A monarchia áldásai éppen
abban a legitimitásban gyökereznek, amely azokat egyedül függetlenné tudja
tenni. Lammers úr válasza: mégse törekedjenek arra, hogy például SchwarzburgSondernshausen 23 régi státusába visszaállíttassák. Ellene vetettem, hogy ebben az
összefüggésben bennünket a birodalom és Poroszország koronája érdekel. Lammers
úr azzal folytatta, hogy a német államok mégis csak fennállanak. Létük a leg
első ok a birodalmi kancellár szemében, amely miatt még nem lehet a monarchiát
megvalósítani.
A másik ok a trónörökös hiánya; e vonatkozásban még a királyi háznál is
kétségek állnak fenn. Erre azt válaszoltam, hogy e kifogást nem értem és a
királyi ház nevében vissza kell utasítanom. A ház feje a mi szemünkben a
király.
A harmadik ok az, hogy a német nép a korona (a monarchia) számára még
nem elég érett — a birodalmi kancellár azon a véleményen van, hogy ehhez még
hosszú évek előkészítő munkájára van szükség. Közbeszóltam, hogy én ezt nem
hiszem —, illetve, hogy azon könnyen lehet segíteni.
3. A telepítési célokra kisajátítandó birtokok, továbbá Rheinsberg 24 horog
keresztes zászlókkal történő fellobogózásának kérdését Lammers úr tudomásul
vette. Csupán annyit jegyzett meg, azt a tanácsot tudná adni, hogy nagy ünnepek
alkalmával tűzzék ki a horogkeresztes zászlót is. Erre azt válaszoltam, mindent
megteszünk, hogy a kívülállásnak még a gyanúját is elkerüljük. Persze jól tudom,
hogy akadnak emberek, akik egy reményét vesztett német-nemzeti meggyőződésű
személy ajánlatában (mint amilyen én is vagyok) őfelsége egyoldalú állásfogla
lását kívánják látni; pedig semmi sem áll távolabb attól. Lammers úr biztosított
róla, hogy mértékadó körök ezt nem úgy értelmezték.
4. Végül megpendítettem, nem volna-e célszerű, ha alkalmat kapnék arra, hogy
mindezekről a dolgokról magával a birodalmi kancellár úrral beszéljek. Lammers
úr egyetértett ezzel s azt mondta, hogy a birodalmi kancellár úr számára ennek
megfelelő javaslatot fog előterjeszteni.
V. Dommes-*
Eredeti, nemen nyelven.
6.
V. DOMMES TÁBORNOK FELJEGYZÉSE LAMMERS NÁCI ÁLLAMTITKÁR
SZÁMÁRA. V. DOMMES VÁZOLJA A CSÁSZÁRI HÁZ ÉRDEMEIT A FASIZ
MUS HATALOMRA JUTÁSÁBAN, A MONARCHISTA RESTAURÁCIÓ SZÜKSÉ
GÉT ÉS FELSOROLJA AZOKAT A SÉRELMEKET, AMELYEK A VOLT CSÁ
SZÁRT A NÁCIK RÉSZÉRŐL ÉRIK

Feljegyzés dr. hammers államtitkárral folytatandó

megbeszélésre

A királyi ház ügyeinek intézésére létrehozott főhivatal vezetője vagyok. Az ö n
számára ismeretlen. Ennek ellenére kérem ö n t egy bizalmas megbeszélésre. Az
eszmecserén mindaz, amit elő kívánok adni, végső soron a királyi háznak a
jelenlegi államban elfoglalt helyével kapcsolatos.
23 Schwarzburg—Sondernshausen valaha önálló grófság volt Thüringiában, majd a Hohenzollernek tulajdonába ment át. A nácik a hatalomátvétel után kisajátították.
24 Hohenzollern tulajdonban maradt birtok Berlintől északra. (II. Nagy Frigyes nevelte
tésének színhelye.)
25 Báró F. v. Dommes tábornok a Hohenzollern-ház vagyonjogi ügyeinek intézője és ber
lini képviselője.
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Felesleges elmondanom, hogy az általam ellátott hivatalt nem fogadtam volna
el, ha nem lennék eltelve a korona törekvéseivel. Én magam csak a korona
uralma alatt tudom elképzelni hazám felvirágzását. Maga a birodalmi kancellár
is mindeddig úgy nyilatkozott, hogy életművének koronáját a monarchiában látja.
Habár március 22-i reichstagi beszédében azt is elmondta, hogy az államforma
kérdéséről ez idő tájt nem szabad helyt adni a vitának, megítélésem szerint ez
nem áll ellentétben elgondolásaival, a birodalmi kancellárnak megvannak az
okai, melyek miatt e kérdés megvitatása jelenleg nem kívánatos.
Őfelsége, a Császár és vele az egész király ház a nemzeti kormány létrehozását
igen melegen s örömmel üdvözölte. De méginkább fontosnak tartjuk, hogy a
kormánnyal az összhangot megteremtsük. Ha tehát mindezek következtében a
királyi ház minden, a saját érdekében folytatott nyílt propagandától elzárkózik,
teszi ezt abban a hitben, hogy a Nemzeti Szocialista Német Munkáspárt irány
vonalával nem kerül ellentétbe, ha — a birodalmi kancellár által is gyakran
hangoztatott — hagyomány mellett száll síkra. E vonatkozásban azonban leg
újabban kétségek merülnek fel.
A katonai, ifjúsági, sport- és egyéb szervezetek a forradalom óta mindig fon
tosnak tartották, hogy a királyi ház hercegeit rendezvényeikre meghívják. A
királyi hercegek e meghívásoknak eleget tettek, amennyiben nagy igénybevéte
lük mellett az lehetséges volt. A feladat gyakran nem volt egyszerű és mindig sok
tapintatot követelt. Az utóbbi időben olyan jelenségek léptek fel, amelyek leg
alábbis annak tisztázását teszik kívánatossá, hogy vajon a királyi hercegek sze
replését szívesen látják-e? Kirívó példa a Tschammer 26 által e hó 15-én rende
zett sportzászlóavatás a berlini dómban. Ezzel összefüggésben az is feltűnő, hogy
a sajtó mindmáig barátságtalan megjegyzéseket tesz őfelségéről, a császárról és
a királyi házról. [Völkischer Beobachter27 május 8-i cikke (Tangermünde); meg
jegyzések a Frankfurter Zeitungban a „Stahlhelm-hercegekről" ; mindig visszatérő
megjegyzés arról, hogy őfelsége szabadkőműves és zsidóbarát: UFA; 28 Hinden
burg megemlékező szavainak elhagyása őfelségéről a tannenbergi-ünnepségeken;
Kube 29 beszéde a német diákok szövetségében stb.] Azt mondják, a sajtó szigorú
kézben tartásánál egy intés elég volna felülről, hogy az ilyenek elő ne fordulhas
sanak . . . Ha én ezeket itt megemlítem, távol áll tőlem, hogy panaszokat sorol
jak fel. Csupán a helyzet tisztázását szeretném, hogy az ilyen kellemetlen ese
ményeket megelőzzük; s egyben szeretném, ha választ tudnánk adni a monarchista szervezetek által hozzánk intézett kérdésekre. Kívánságom tehát, hogy
ezekről a kérdésekről kompetens személlyel tárgyalhassak.
Ebben az összefüggésben legyen szabad talán még két dolgot megemlítenem,
amelyek bár tisztázottak, mégis e kérdéskomplexumhoz tartoznak: horogkeresztes
zászló (feltűzése) a Rheinsbergi kastélyra és birtokok leadása telepítési célokra,
miután az állam és a korona közti tárgyalások alapján a régi birtokállománynak
több mint a felét már kisajátították (a királyi ház megfosztása a hazai rögtől —
Göring állásfoglalása 1932 nyarán).
D 10/IX.
Eredeti, német
nyelven.

26 H . v o n T s c h a m m e r u n d Osten, n á c i s p o r t v e z é r .

27 A náci párt hivatalos lapja.

28 U F A f i l m h í r a d ó r ó l v a n szó.

29 w . Kube, brandenburgi Gauleiter.
10 Hadtörténelmi közlemények
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7.

Berlin, 1933. május 15.
V. DOMMES TÁBORNOK FELJEGYZÉSE II. VILMOS SZÁMÁRA HITLERNEK
V. BLOMBERG, V. BERG ÉS V. HINDENBURG JELENLÉTÉBEN KÖNIGSBERGBEN TETT KIJELENTÉSÉRŐL A HOHENZOLLERN-HÁZ ESETLEGED
RESTAURÁCIÓJÁNAK ELODÁZÁSÁRÓL
Bizalmas!

Hitler állásfoglalása a Monarchia

kérdésében

E hónap 9-én v. Hindenburg tábornagy közvetítésével Königsbergben meg
beszélés zajlott le v. Berg 30 és Hitler birodalmi kancellár között. A megbeszélésen
jelen volt báró v. Blomberg 31 hadügyminiszter, aki a megbeszélés tartalmáról az
alábbi tájékoztatást adta :
Hitler kifejtette:
1. Műve végeredményének a monarchiát tekinti.
2. Számára csak egy német monarchia létezik: a szövetségi államokból álló
monarchiát nem ismeri el.
3. A monarchia szempontjából csak a Hohenzollern-ház jöhet számításba.
4. A monarchia visszaállításának pillanata még nem érkezett el.
a) Ha valaki ez idő tájt annak megvalósítására törekedne, a monarchista
gondolatnak rossz szolgálatot tenne.
b) A monarchia visszaállítása jelenleg zavarná a nemzeti szocialista építő
munkát.
c) A visszaállítás külpolitikai bonyodalmakkal járna.
5. Hitler elsősorban katona — mondta Blomberg. Mint ilyen, lehetetlennek
tartja, hogy a monarchiát népszavazással, vagy ehhez hasonló módon vissza le
hetne hozni. Csupán a hadsereg volna képes a császárt ismét trónra ültetni egy
győztes háború megvívása után.
Mindezekre az alábbiakat válaszoltam:
ad. 2. Számomra a német népben meglevő becses erőkről való lemondásnak
tűnik, ha valaki a történelmileg kialakult törzseket lebecsüli és helyükbe az egy
ség maszlagát helyezi.
ad. 4a. Alapvetően téved, aki azt hiszi, hogy a koronát dekorációs tárggyá degra
dálhatja. Mert, ha az uralkodóház quasi egy előkészített ágyba feküdne bele,
ahelyett, hogy a nép felszabadításában és feltámasztásában tevékenyen közre
működnék, soha nem tudna a népben gyökeret verni.
ad. 4b. Szerintem itt ugyancsak alapvető tévedés áll fenn. A népnek a korona
iránti óhaja egyáltalán nem dinasztikus alapokból fakad, hanem abból, hogy a
nép benne megmenekülését látja. Egy messzelátó államférfi nem mondhat mást,
mint azt, hogy munkája érdekében tartós államformára van szüksége, amit viszont
csak a korona tud nyújtani. Még a korlátlan, mindenható diktátornak is arra kell
törekednie, hogy művét halála utáni időkre biztosítsa, ha nem akarja annak
szétesését.
ad. 4c. Komoly külpolitikai bonyodalmak részemről valószínűtlennek látszanak.
ad. 5. Ha valaki a mi helyzetünkben e kérdést egy győzelmes háborútól teszi
függővé, úgy annak kitolását jelenti beláthatatlan időre. Ezek után úgy tűnik,
hogy a kérdés pozitív értelmű megoldásával nem kívánnak foglalkozni.
30 v. Berg a Rajna menti Berg hercegi dinasztia leszármazottja, II. Vilmos bizalmi embere..
31 Báró W. v. Blomberg vezérezredes.

— 146 —

V. Blomberg úr még kitért röviden Vilmos herceg eljegyzésére, 32 Hitler és a
nemzeti szocialisták felfogása: ha a trónra hivatottak különleges helyzetüket fel
adják, nem követelhetik többé, hogy érdekükben harcoljunk. Mert ezáltal ők már
nem többek, mint mi, s akkor a trónra mi tarthatunk igényt.
V.
Eredeti,

német

Dommes

nyelven.
8.

V. DOMMES TÁBORNOK FELJEGYZÉSE II. VILMOS SZÁMÁRA A HITLER
REL TÖRTÉNT MEGBESZÉLÉSRŐL. A TANÁCSKOZÁSON DOMMES KIFEJTI
ÁLLÁSPONTJÁT A RESTAURÁCIÓ IDŐSZERŰSÉGÉRŐL, HITLER VISZONT
BEBIZONYÍTJA ANNAK IDŐSZERŰTLENSÉGÉT

Feljegyzés a Hitler birodalmi kancellárnál történt
1933. október 24.

fogadásról

A megbeszélést az alábbiak elmondásával vezettem be: a birodalmi kancellár
remélhetőleg nem hiszi rólam, hogy ezen alkalmat indiszkrét kérdések felvetésére
használom fel. Mégis, szívesen érintenék néhány olyan pontot, amelynek tisz
tázása szívügyem volna. Feleslegesnek tűnik arra kitérnem, hogy őfelsége és
a királyi ház hercegei a -német nép nemzeti felbuzdulását melegen üdvözölték; a
királyi hercegek azokban tevékenyen közreműködtek. A kormány legutóbbi kül
politikai döntései pedig őfelsége régóta dédelgetett kívánságának felelnek meg.
Felesleges továbbá annak megemlítése is, hogy őfelsége és a királyi ház egy ér
dekükben folyó propagandától, mint méltatlantól, elzárkóztak.
De mind a királyi hercegek, mind magam előtt gyakorta felmerülnek kérdések
amelyek a királyi ház helyzetét érintik a mai államban. E kérdésekre én min
dig azt válaszoltam: a birodalmi kancellár szíve mélyén csak monarchista lehet
Mert ha művét stabilizálni, az általa gyakran hangoztatott és szentnek tartott
„Führer"-elvet mindennel szemben óvni és halálán túlmenőleg biztosítani akarja,
továbbá elébe akar vágni az utódlásért kirobbanó harcnak, úgy csak a koronára
támaszkodhat. A birodalmi kancellár úr kimondott hagyománytiszteletéből követ
kezőleg a koronára csak a porosz királyi ház jöhet számításba. Márpedig, aki
ezen a talajon áll, nem engedheti meg, hogy a királyi ház a néphez lesüllyedjen.
Különleges helyét mind eszmeileg, mind anyagilag meg kell tartania.
E felfogással semmiesetre sem hozható összhangba, hogy pl. a birodalmi ifjú
sági vezető 14 nappal ezelőtti frankfurti beszédében . . .
Itt a birodalmi kancellár szenvedélyes hangon félbeszakított: erre vonatkozólag
egészen pontatlan tájékoztatásáról van szó; Schirach 33 a neki tulajdonított monda
tokat egyáltalán nem mondta; a sajtó ezt korrigálni fogja. Egyébként is figye
lembe kell venni, hogy a Nemzeti Szocialista Német Munkáspárt ifjúságának
háromnegyed része kommunista, akiket szisztematikus munkával előbb nemzeti
érzésűvé kell változtatni. Ehhez idő kell.
Ami az államformát illeti, ő (Hitler) egyelőre tartózkodó magatartást kíván
tanúsítani. Ha a gondviselés idővel Hindenburg helyére állítaná, nem kívánja
magát birodalmi elnöknek neveztetni, hanem megmarad birodalmi kancellárnak.
Természetesen jól tudja, hogy egy rendszer nem nyugodhat „két szemen", hanem
azt egy házra kell alapozni. Neki nincs családja, neve azonban bevonul Német
ország történetébe, s néhány év múlva minden időkre be is lesz oda vésve.
Neki nincs más becsvágya, mint azoknak a feladatoknak a megoldása, amiket
maga elé tűzött: mindenekelőtt Németország megmentését a bolsevizmustól és
megszabadítását a zsidó uralomtól. Ez éppen elég is. — De a feladatok még nin
csenek megoldva, a kommunizmust ugyan szétverték, de még nem semmisítették
meg. Lehetséges, hogy még véres harcok előtt állunk. Számára kérdéses, hogy a
32 Vilmos trónörökös fia 1933-ban rangon aluli házasságot kötött Dorothea v. Salviattval.
33 Baldur von Schirach náci ifjúsági vezető.
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monarchia elég erős lenne ezeket magára vállalni. Továbbá azt sem tudja, hogy
pl. a trónörökös, aki mégis legelsőnek jöhetne szóba, e határozottságot fel tudná-e
mutatni ?
A zsidókérdést illetően nagyon kevés ember értené meg őt. Ekkor Hitler szen
vedélyessé vált: kimerítően taglalta, hogy a zsidók miért váltak Németország
szerencsétlenségévé és miért csinálták meg a forradalmat. A zsidókat ezért ki
kell „kapcsolni" stb. Mivel az volt a benyomásom, hogy Hitler indirekt módon
őfelsége ellen akart vádakat felhozni zsidóbarátsága miatt, félbeszakítottam
és
elmondtam neki azt a kijelentést, amit őfelsége 1911-ben Hollmann 34 admirális
jelenlétében egy reggeli után tett nekem: „Az uralkodó kötelessége, hogy a nép
ben meglevő minden erőt hasznosítson. Ha a zsidók előtt a hadsereget és a hiva
tali pályát elzárják, szükséges számukra egy olyan szelep biztosítása, melyen át
intelligenciájukat és tőkéjüket a nép jólétének emelésére fordíthatják, ez pedig
a tudomány, művészet és jótékonyság."
A birodalmi kancellár ismét felvette az előbbi fonalat: a kommunizmus és a
zsidóság megsemmisítése azok a feladatok, amiket maga elé tűzött s amiket meg
kell oldania. Ma még nem tudja, hogy ezekre mennyi ideje lesz. Neki éppúgy
vannak fanatikus hívei, mint ellenségei. Egyetlen egy gyűlésen nem lehet biztos.
Vitába szálltam vele abban a kérdésben, hogy a monarchia a vázolt feladatok
megoldására alkalmatlan volna, majd végül nyíltan megkérdeztem: Hitler fel
fogásának megfelel-e az általam elmondott interpretáció? E kérdésre nem vála
szolt, ellenben ismét visszatért a zsidókérdésre. Aztán a megbeszélésnek hirtelen
véget vetett.
Még csak annyit mondtam: ez idő tájt nehézségeink vannak az országban,
bizonyára félreértések miatt. Ily esetekben kikhez fordulhatnék leginkább?
Hitler
igen barátságosan maga magát ajánlotta fel, egyébként Hesshez:!5 utasított.
V. Dommes
Eredeti, német

nyelven.
9.
Berlin, 1934. február 2.

V. DOMMES TÁBORNOK TILTAKOZÓ LEVELE HITLERHEZ, A VOLT CSÁ
SZÁR ELLEN IRÁNYULÓ NÁCI TÁMADÁSOKRÓL ÉS A POLITIKAI DENUNCIÁLÁS ESZKÖZEIRŐL
Adolf Hitler Birodalmi Kancellár Ürnak
Igen Tisztelt Birodalmi Kancellár Űr!
Amikor október 24-én szíveskedett fogadni, arra kértem önt, nevezzen meg egy
illetékest, akikhez fordulhatok, ha olyan kérdések tisztázásáról van szó, melyek
a királyi ház gondjaimra bízott érdekeivel kapcsolatosak, ö n akkor helyettesét,
Hess birodalmi miniszter urat említette meg. Én azonnyomban kerestem a vele
való kapcsolatot. Más jellegű sürgős ügyei azonban e héten sem tették lehetővé
számára, hogy engem fogadjon. Bármilyen kelletlenül is kell fárasztanom önt,
mégis arra kérem, szabadjon az alábbiakat előadnom. Az elmondandók súlyosan
nehezednek rám és megítélésem szerint nem tűrnek további halasztást.
Eltekintek attól, hogy a számomra teljesen érthetetlen és hirtelen támadt ke
ménységet részletezzem, amellyel a monarchista gondolat ellen szóban és írásban
hadakoznak. Ezzel szemben csupán még egyszer aláhúzom, amit már élőszóval
is bátorkodtam hangsúlyozni: hogy tudniillik őfelsége a császár és a királyi
ház minden propagandát, mint hozzá méltatlant, visszautasít.
Ügy gondolom, különbséget kell tenni a politika és a személyes becsület között.
Előbbiben csupán a politikai célszerűségnek szabad uralkodnia bármely etikai
34-G. v. Hollmann admirális, II. Vilmos szárnysegédje.
35 R. Hess, Hitler helyettese.
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nézőpont háttérbe szorításával együtt. A személyes becsület kérdései másképp
kezelendők. Megítélésem szerint nincs súlyosabb támadás a becsület ellen, mint
az árulás vádja, méghozzá a saját nép elárulásának vádja. A vád pedig annál
súlyosabb, minél magasabban áll az érintett személy.
Darré 36 birodalmi élelmezési miniszter úr a sajtóban megjelent egyik cikkében,
amelyből egy lenyomatot mellékelek, Őfelségét azzal vádolta, hogy a „német
parasztságot elárulta". Weimarban a múlt hó 21-én a birodalmi parasztnapon
tartott beszédében pedig, amelyből szintén mellékelek egy lenyomatot, a biro
dalmi élelmezési miniszter úr értelemszerűen ezeket mondotta: Konradin 37 a
Hohenstaufok helytelen parasztpolitikája miatt a hóhér bárdja által lakolt — a
császár ettől a végtől csak a hazából való elűzetése árán menekült meg.
Igen tisztelt Birodalmi Kancellár Űr, ismerve az ö n igazságérzetét és katonai
becsületérzését, biztos vagyok benne, hogy ezeket az igazságtalan támadásokat
elítéli, őfelsége, a császár túl magasan áll ahhoz, hogy e támadások elérjék. De
ö n bizonyára egyetért velem abban, hogy mint Őfelsége itteni képviselője nem
túrhetem el az árulás vádját szó nélkül. — Mint öregkatona, módfelett sajnálom,
hogy megtámadott uram becsülete érdekében fegyvert nem ragadhatok. De el
viselhetetlen szemrehányás volna számomra, ha őfelségének a legszélesebb nyil
vánosság előtt megsértett becsületét nem állítanák helyre. Ezért rendkívül hálás
lennék, ha ö n engem e kérdésben rövidesen fogadni méltóztatnék; olyan javas
latokat tennék, amelyek mindenfajta jogos érdekeknek megfelelnének.
Kiváló tisztelettel ö n iránt, Birodalmi Kancellár Űr
V. Dommes
Másolat, német

nyelven.
10.
1934. április 27-én

V. DOMMES TÁBORNOK ÁLTAL KÉSZÍTETT FELJEGYZÉS (TERVEZET)
HITLERNEK II. VILMOS TÖRTÉNELMI ÉRDEMEIRŐL
Tervezet
A porosz királyi ház ügyeit intéző főhivatal az alábbiakat közli :
Dr. Darré birodalmi élelmezési miniszter úr január 21-i, a weimari paraszt
napon elmondott fejtegetéseiben a beszéd hivatalos lenyomatának tanúsága sze
rint, valamint röviddel azelőtt megjelent és általa személyesen aláírt újságcikk
ben többek között kijelentette, hogy mint egykor a Hohenstaufok földközi-tengeri
politikájukkal, az utolsó császár liberális nemzetközi gazdaságpolitikájával „a
német parasztságot elárulta". A császárnak „a jóindulatú sors segítségével nem
kellett osztoznia az utolsó Hohenstauf sorsában, így fejét nem veszítette el a vér
padon, ma csupán száműzetésben kell élnie, távol hazájától" . . .
A német honfitársak elárulásának súlyos és becsületsértő vádja nem maradhat
visszautasíthatatlanul. Amikor őfelsége II. Vilmos császár uralomra lépett, Né
metország rendkívüli gazdasági fellendülés állapotában volt. A hatalmas ipari
fejlődéssel párhuzamosan igen erős népszaporulat következett be. A birodalom
előtt az a feladat állott, hogy a növekvő népességnek nemcsak a hazában bizto
sítsa továbbra is a munkát és kenyeret, hanem a tengerentúli gyarmatokon új
munkaterületeket is szerezzen. E fejlődés irányához tartozott az ipar kereske
delempolitikai támogatása. Amint az ehhez szükséges áldozatok a német mező
gazdaság részéről elviselhetetleneknek bizonyultak, a lakosság legszélesebb körei 36 R . w . Darré, élelmezési miniszter, a náci párt parasztszakértője, egyben a íaji és te
lepítési hivatal vezetője.
37 Konradin, sváb herceg. IV. Konrád császár fia, 1268-ban Tagliaccozőnál vereséget
szenvedett Anjou Károlytól. Anjou Károly a kezére került Konradint az év október 29-én
Nápolyban lefejeztette. D a r r é a r r a céloz, hogy K o n r a d i n itáliai politikája ellentétes volt
a n é m e t parasztság érdekeivel.
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nek igen nagy ellenállásával szemben is — mivel azok az élelmiszerek meg
drágulásától féltek —, a császár nem habozott hathatós intézkedéseket foganato
sítani a mezőgazdaság védelmére és támogatására. Mindezzel a császár már a
liberalizmus időszakában fordulatot teremtett a nemzeti gazdálkodás
irányába,
mely a világgazdaság ideológiájától való tudatos elfordulás volt. A következmény
pedig az lett, hogy a német mezőgazdaság a háború előtti utolsó évtizedben soha
nem látott virágzáshoz, jutott el: a terméshozamok holdanként átlag 30%-kal
nőttek, a sertésállomány 40%-kal emelkedett, a mezőgazdasági árak pedig a ter
melés növekedése ellenére olyan magasságot értek el (amely mai napig érték
mérő), hogy a német birodalom 1913-as statisztikai értékszámai a manapság is
mértékadó indexszámok. II. Vilmos császár tehát a nemzeti gazdálkodáshoz való
átmenetet éppen a mezőgazdaságnál kereste és találta meg olyan időben, amikor
az általános gondolkodás a „világgazdasági" liberális felfogások hatása alatt állt.
Ezáltal megnövelte az élelmezési bázist, erősítette a német népiség forrását a
német nép javára.
Másolat, német nyelven.
Rajta: v. Dommes megjegyzésével

átadva a birodalmi

kancellárnak.

11.
V. DOMMES TÁBORNOK FELJEGYZÉSE II. VILMOS SZÁMÁRA A HITLER
REL TÖRTÉNT MÁSODIK MEGBESZÉLÉSRŐL, AMELYNEK KAPCSÁN HIT
LER — NEM REAGÁLVA A CSÁSZÁRT ÉRT SÉRTÉSEK MIATTI PANA
SZOKRA — A NAPIRENDRŐL VÉGLEGSEN LEVETTNEK TEKINTI A CSÁ
SZÁRI HÁZ RESTAURÁCIÓJÁT

Megbeszélés Hitler birodalmi kancellárnál 1934. április 27-én
a Birodalmi Kancellárián
A megbeszélés dr. Lammers államtitkár jelenlétében folyt le.
Röviden megköszönve a fogadtatást, a birodalmi kancellárnak az alábbiakat
mondtam: nem kéréssel, de nem is panasszal jövök, csupán igazságérzetére sze
retnék apellálni. A fogadást február elejére indítványoztam, tekintettel azokra a
sértő támadásokra, melyek őfelsége személyét érték. Alsóbb hatóságok túlkapá
saira nem térek ki. Mint azt február 2-i írásomban már előadtam, a leginkább
becsületsértők azok a kijelentések, amelyeket Darré miniszter a birodalmi pa
rasztnap alkalmából tett Weimarban. Mint ismeretes, Darré úr nyilvánosan ki
jelentette, a császár a „német parasztságot" elárulta. Ezután Konradin vérpadon
lelt halálával kapcsolatos hasonlat következett, amely halál alól a császár kivonta
magát. Eltekintve a durva sértésektől, maga a vád ténybelileg is hamis. Senki
sem tagadhatja, hogy a császár az elsők között volt, akik a liberális és kapitalista
gazdaságpolitika idején a nemzeti gazdálkodáshoz megtalálták az utat. — Ezt
(a támadás megtörténtekor) nyilatkozatban is összefoglaltam, kérni akarván
akkor annak szíves közzétételét. Ma, negyedévvel az események után már késő
lenne a publikálása, mégis átadnám a nyilatkozatot az igazság megállapítása,
illetve Darré miniszterhez való esetleges továbbítása céljából.
Végül is Darré esetében egyedi dolgokról van szó. Sokkal inkább káros azon
ban az a korántsem tagadható támadó tendencia, amely a monarchikus gondolat
ellen irányul a korona legutolsó viselőjének és házának lealacsonyításán keresz
tül. Meg vagyok győződve róla, hogy Hitler a harc eme módját éppúgy elítéli,
mint én. Mivel csak egyetlen szavába kerül, remélem, hogy ezek az igazsággal
szembenálló harci módszerek meg fognak szűnni.
Hitler (láthatólag felkészülve) a következőket válaszolta: nem ő és hívei csinál
ták a novemberi forradalmat. Sőt, a leghevesebben harcoltak ellene. De az
ember joggal szemrehányást tehet a német fejedelemnek, hogy azok annak be
hódoltak.
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ö maga a régi Németországban a monarchiát tartotta a legjobb államformának.
Neki semmi kifogása sincs a monarchia, különösen a Hohenzollern-ház ellen. De
keserűen kellett tapasztalnia, hogy a polgárság, az értelmiség és a fejedelmek
az ő harcával szemben semmi megértést nem tanúsítottak — a fejedelmek egy
része gyalázta őt, pl. a bajor trónörökös az ő mozgalmát „éretlen csibészségnek"
nevezte. Mivel a fejedelmek csődöt mondtak, neki a kisemberekkel kellett meg
mentenie Németországot.
Hitler célja: Németország megmentése a bolsevizmustól, a novemberi forra
dalom bűnöseinek kiirtása, a belső tisztogatás, a birodalmi véderő kiépítése, hogy
Németország tekintélyét kifelé ismét helyreállítsák. Ehhez időre van szüksége,
mintegy 12—15 esztendőre. Ez idő alatt nem szabad őt zavarni. Márpedig zavarni
fogják és éppen a német fejedelmek. Állandóan panasszal fordulnak az öreg
tábornagyhoz; ezáltal az ő munkája meg van bénítva.
Neki nincs semmi kifogása a császár ellen. A császár is minden bizonnyal
követett el hibákat, melyik ember mentes a hibáktól? Ámde a császár semmiféle
megértést nem tanúsít iránta. Mióta ő politikailag gondolkodik, elítélte a német
kisállamiságot. A fejedelmek állandóan dinasztikus házipolitikát folytattak. Ö és
halála után mozgalma fog gondoskodni arról, hogy ezek a fejedelmek soha ne
térjenek vissza. (Ettől kezdve szenvedélyessé válik.) E kérdést illetően kérlelhe
tetlen és fanatikus. Ezért azt a táviratot, amely „Németország csakis császára
és szövetségi fejedelmei alatt tud ismét boldog lenni" — kitételt tartalmazta, ki
hívásnak fogta fel. (Közbevetettem, hogy e kérdésben még állást foglalok.) E
távirat a Nemzeti Szocialista Német Munkáspárt monarchia-barát köreiben 90
fokos fordulatot hozott. Az ez idő tájt megrendezett ünnepségeket leplezetlen
provokációknak lehetett tekinteni. Ezen nem is lehet csodálkozni.
Ö soha nem fog megnősülni s nem lesznek gyermekei sem. De semmi sem áll
távolabb tőle, mint az, hogy a trónra törjön, ö Hindenburg halála után birodalmi
elnök sem akar lenni, ellenben birodalmi kancellár akar maradni. Ezzel szem
ben kijelenti: ha Németország ismét monarchia lenne, e monarchiának a nép
ben kell gyökereznie, azaz a pártban, mert a nép egyenlő a párttal. És Német
ország soha nem lenne egy újabb szövetségi állam. Egyik legnagyobb eredményé
nek tekinti, hogy az egységállam iránti régi vágyat teljesülésbe vitte.
Én az alábbiakat válaszoltam: hálás vagyok a kimerítő tájékoztatásért. Nem
hiszem, hogy akadna egy nemzeti érzelmű német is, aki Hitler maga elé tűzött
nagy céljait ne üdvözölné. E célok közül sok megegyezik azokkal, amelyeket
Őfelsége a császár állított fel; ezt a császár nyíltan el is ismeri. — Lehetséges,
hogy Hitlernek a császár
egyik-másik kritikai megjegyzése fülébe juthatott.
Gondolni kell arra, hogy a császár Hollandiából forró szívvel figyeli a hazában
bekövetkezett fejlődést és természetes joga, hogy önálló véleménye legyen. A
császár csodálatra méltó magasságban áll a dolgok fölött. Törődése csak a hazá
nak szól. Dinasztikus szempontok személyére vonatkozóan
egyáltalán nem ját
szanak szerepet. Ha Hitler a müncheni NDO-hoz 38 intézett távirat miatt fel
indult is, mindenek előtt meg kell állapítani, hogy az egységes államra vonatkozó
reichstagi nagy beszéde január végén hangzott el, míg a távirat novemberben
kelt és az NDO-újságban december 15-én került nyilvánosságra. Kihívásról éppen
ezért nem lehet szó. — Természetesen nem gondolok arra, hogy Őfelsége nyilat
kozatát a legcsekélyebb mértékben is gyengítsem. De figyelembe kell venni a
távirat létrejöttének körülményeit. A távirat a bajor tisztek hódoló feliratára
adott válasz — részben ugyanazokat a szavakat használva. A szövetségi fejedel
mekkel szembeni árulását vethetnék a szemére, ha más álláspontot foglalna el.
Azt mondhatnák: „Ha Hitler birodalmi kancellár, a birodalom koronáját neki
felajánlja, ő (a császár) azonnal cserbenhagyja a többi fejedelmet." Vélemé
nyem szerint a császár más álláspontot nem foglalhatott el. A császárság későbbi
helyreállítására azonban semmi akadályt nem látok.
Hitler közbevágott: nem érti, hogy 1934/35-ben a Hohenzollern-ház hirtelen
miért tekint valamit „szentnek", holott korábban ilyen egyáltalán nem létezett
számára (láthatólag 1866-ra célzott).
38 National-deutsche Offiziere — monarhista tiszti szövetség.
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Én tovább folytattam: ha Hitler az előbb ünnepségekről is beszélt: mi nem
rendeztünk ünnepségeket. Egyébként — ő nyilatkozott úgy, hogy részéről jelenleg
az államforma kérdése nem vita tárgya, őfelsége és a királyi ház minden pro
pagandától elzárkózik, mert nem méltó hozzájuk. — Én tehát nem látok semmi
féle súrlódási felületet.
Azonkívül: ha az államforma egyelőre nyitott kérdés is marad és Hitler maga
sem foglal állást a királyi ház ellen, e jövőbeni remények mindkét részről fenn
állnak. Ezt tudom megállapítani, természetesen anélkül, hogy leszögezni kíván
nám. (Hitler azt mondta, hogy ez ellen nincs ellenvetése.) Ennek következménye
viszont az, hogy a királyi házat nem szabad lealacsonyítani és különleges hely
zetét meg kell hagyni. A Darré-féle támadások súlyos sebeket e j t e n e k . . .
Hitler erre azt mondta: ő maga is helyteleníti az ilyen jellegű támadásokat.
Olyan megjegyzést fűzött hozzá, amiből arra következtettem, hogy a jövőben
ilyen támadásokat meg fog tiltani. Ha az a távirat nem lett volna, ő maga kül
dött volna táviratot a császárnak 75. születésnapja alkalmából. Mégis csak szük
séges azonban, hogy mozgalmával szemben megértést tanúsítsanak.
Válaszom ez volt: én csak azt tudom megállapítani, hogy a királyi ház teljes
ifjabb generációja bekapcsolódott a mozgalomba.
Mivel Hitler már többször felállni készült, még csak annyit mondtam: ismét
hozzá kellett fordulnom, mert Hess minisztert még nem tudtam elérni.
Végül ezeket mondtam: úgy hallottam, hogy a trónörökös szívesen beszélt volna
vele (Hitlerrel) római utazása előtt. De abból nem lett semmi. Csak azt akarom
mondani, hogy a trónörökös csupán meg akarta kérdezni, nem tehetne-e valamit
a Mussolinivei való találkozás előmozdítása érdekében. Hitler e közlést könnyed
fejbólintással, és hangsúlyozott hidegséggel fogadta anélkül, hogy egy szót is
szólt volna.
Ezzel a megbeszélés befejeződött. A megbeszélés barátságos formában zajlott le.
V. Dommes
Eredeti, német

nyelven.
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SZEMLE

JÓZSA ANTAL:
HÄBORÜ, HADIFOGSÁG, FORRADALOM
MAGYAR INTERNACIONALISTA HADIFOGLYOK
A Z 1917-ES OROSZORSZÁGI F O R R A D A L M A K B A N

(Budapest, Akadémiai

Kiadó, 1971. 470 o. + 8

melléklet)

német
történetírók
munkásságának
eredményeként — különösen az utóbbi
másfél évtized folyamán — megközelí
tőleg teljes kép alakult ki az első szo
cialista foradalam oldalára állt hadifog
lyok tevékenységéről, politikai és kato
nai tekintetben egyaránt. Az eddigi
eredmények vizsgálata alapján elmond
hatjuk: a kutatás szélességében feltár
ta az internacionalisták történetét és
választ adott arra is, hogy ez a mozga
lom miként kötődik a Szovjetunió tör
ténetéhez és azoknak az országoknak a
történetéhez, ahonnan az internaciona
listák származtak. Többek között a
történetírók itt elért eredményeinek is
köszönhető, hogy például az internacio
nalista magyarok hősi küzdelmeit leg
szebb szocalista hagyományaink között
tartjuk számon.

JÓZSA ANTAL

HÄBORÜ
nirfípeápfiABiFBCLYöx
VlllfQdfltltilSlHS

FORRADALOM!
numu um-immi

Az első világháború idején orosz fog
ságba esett katonák soraiban kialakult
forradalmi mozgalomnak, az 1917-es
oroszországi forradalmakban résztvevő
internacionalisták történetének ma már
igen kiterjedt az irodalma. Szovjet, ma
gyar, lengyel, csehszlovák, román és

Korántsem állíthatjuk azonban, hogy
a történetírás az internacionalista moz
galom minden részletébe behatolt volna
már. A problémák egész sora vár még
megoldásra, vagy a korábbinál részlete
sebb, elemzőbb feldolgozásra. Hogy
mennyire eredményesek, újat adóak le
hetnek a további kutatások, hogy meny
nyire fontos feladat most már mélysé
gében is feltárni a történeti múltnak
ezt a területét, fényesen bizonyítja Józsa
Antalnak Háború, hadifogság, forrada
lom című monográfiája.
A szerző — aki a kérdés ismert szak
értője — e munkájában azt a cél tűzte-
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maga elé, hogy megírja a mozgalom
előtörténetét, bejárja azt az utat, ame
lyet a hadifoglyok tízezrei megtettek,
míg végre a hadifogolytáborok lakóiból
a szocialista forradalom elszánt harco
saivá váltak.
A kötet alcíme azt ígéri, hogy a ma
gyar internacionalista hadifoglyok tör
ténetéről lesz szó, mégis azt tapasztal
juk, hogy a szerző — szerintünk is na
gyon helyesen — nem izoláltan vizsgálja
a hadifogoly magyarok történetét. E
módszer szükségességét Józsa Antal
műve bevezetőjében a következő módon
indokolja: „A háború végéig az antant
valamennyi tagja, beleértve Oroszorszá
got is, a Monarchia fogságba ejtett ka
tonáit és tisztjeit — nemzeti hovatarto
zástól függetlenül — egy állam katonai
személyeiként kezelte még akkor is, ha
politikai meggondolásból az egyik nem
zetiséghez tartozók részére előnyöket
biztosított, a másikkal szemben viszont
megtorlásokkal élt. A fentiek alapján
a magyar hadifoglyok történetét — kü
lönösen az októberi forradalmat meg
előző időszakban — izoláltan vizsgálni
szinte lehetetlen. A csehszlovák, a ma
gyar, a román és dél-szláv polgári tör
ténetírás ilyen jellegű próbálkozásai
torz eredményekhez vezettek, amelyek
a burzsoá nacionalista, soviniszta néze
tek terjesztését szolgálták. E tanulság
alapján a kutatás területét az egész
osztrák—magyar haderőre, a Monarchia
fogságba esett katonáinak és tisztjeinek
valamennyi nemzetiségi csoportjára ki
terjesztettem, s munkám a magyarok
történetét — melyre fő figyelmet fordí
tottam — ebben a keretben, a lényeges
összefüggések érzékeltetésével mutatja
be." Ezt a módszert igyekszik a szerző
mindenütt követni, s ennek következ
tében a tárgyalt időszak a maga bonyo
lultságában jelenik meg az olvasó előtt.
Az internacionalista mozgalom indító
rugóit kutatva a szerző vizsgálja az
Osztrák—Magyar Monarchia hadseregé
nek nemzetiségi ellentmondásait, rész
letes képet ad a hasereg társadalmi és
nemzetiségi összetételéről. Ezt követően
a keleti arcvonalon lefolyt hadművele
tek során elszenvedett embervesztesé
gek részletes elemzését adja, majd a
nemzetiségi és osztályellentétek szerepét
vizsgálja a hadifoglyok számának ala
kulásában.

Kimutatja, hogy a támadó hadműve
letek alkalmával a Monarchia foglyok
ban elszenvedett vesztesége lényegesen
kisebb volt, mint amikor csapatai vé
delmi harcokat folytattak. Igen érdekes
a fejezetnek az a része, ahol a szerző
sok bizonyító anyag felhasználásával
mutatja be, miként próbálják a hadvi
selő felek egymás országainak belpoli
tikai problémáit a saját céljaik érdeké
ben felhasználni. Ennek egyik formája
volt a hadifoglyok körében kifejtett
propaganda, melynek sajátosságait a
szerző beható részletességgel elemzj.
Külön figyelmet szentel a Monarchia
hadserege erkölcsi-politikai állapotának,
és arra a következtetésre jut, hogy a
katonák nem elsősorban a propaganda
hatására, hanem „az otthoni nehézségek,
a háború okozta nyomor, a sorozatosan
elszenvedett vereségek hatására" adják
meg magukat önként egyre növekvő
számban.
A Monarchia hadserege erkölcsi-poli
tikai állapotának jellemzésére elsőnek
használja fel a háború első éveiben
fogságba esett osztrák—magyar katonák
vallomásait.
A kötet első fejezete a katonabarátkozás első szakaszának részletes, sok új,
eddig ismeretlen adatot és összefüggést
tartalmazó leírásával zárul.
A következő fejezetben a szerző a
cárizmus hadifogoly politikájára irá
nyítja a figyelmét. Eddigelé hazai iro
dalmunkban a kérdésnek ilyen részle
tes kimunkálásával nem találkoztunk.
A szerző e fejezetben is sok új adattal
ismerteti meg az olvasót, többek között
a hadifoglyokra vonatkozó nemzetközi
megállapodásokkal, a cári kormány ál
tal kibocsátott, a hadifoglyokra vonat
kozó intézkedésekkel. Találóan állapít
ja meg, hogy a hadifoglyok „társadal
mában" fellelhető a Monarchia tükör
képe, s az ellentétek, ellentmondások
viszont a fogság teremtette körülmé
nyek között élesebben bontakoztak ki.
Az ismert források alapján úgy lát
szik, hogy a
hadifogolytáborokban
1916-ig a nemzetiségi ellentmondások
domináltak, majd az ezt követő idő
szakban az osztályellentmondások ke
rültek előtérbe.
Gazdag adattárat találunk a fejezet
ben a hadifoglyok munkábaállításáról
és a sztrájkharcokba történő bekapcso-
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lódásukról is. Igaz, itt az alábbi kér
déssel kapcsolatban felmerülnek az olvoísóban olyan kívánságok is, hogy pél
dául a hadifoglyok bérezését helyes lett
volna egybevetni az oroszországi mun
kások, vagy a mezőgazdasági bérmun
kások keresetével, s ha néhány utalást
találtunk volna a rubel háború alatti
vásárló értékére. Ugyancsak az olvasó
közönség szélesebb rétegeire gondolva,
meg kellett volna magyarázni a zemsztvók mibenlétét is.
Ha áttekintünk ezen a fejezten, meg
állapíthatjuk, kitűnő és sok részletében
új képet kaptunk arról, hogy egyrészt
mint váltak a hadifogolytáborok a belső
politikai harcok színterévé, másrészt
hogy ismerkedik meg a lakossággal a
hadifogoly. A továbbiak számára mind
kettő lényeges tényező.
Az újdonságokban bővelkedő kötet
harmadik fejezete is olyan témával fog
lalkozik, amelyet eddig kevéssé kutat
tak, nevezetesen : a hadifoglyok történe
tének a februári forradalom alatti pe
riódusával, az Idegilenes Kormány hadi
fogoly-politikájával. A két forradalom
közötti időszakról irótt két fejezet sok
értékes mondanivalója közül szeretnénk
felhívni a figyelmet a „Parasztmoz
galmak és a hadifoglyok" c. alfejezetre.
Ezzel a kérdéssel a korábbiakban sem a
szovjet, sem a magyar történetírás nem
foglalkozott behatóan, s a szerző is fi
gyelmeztet, hogy a „probléma alapos
feltárása még a jövő feladata", mégis
meg kell mondanunk, hogy a rendelke
zésre álló adatok birtokában e munka
írója ezen a területen is eredményesen
foglalta össze a hadifoglyok részvételét
a két forradalom közötti parasztmozgal
makban, s egyben megjelölte azokat a
kérdéseket is, amelyek megoldását a
további kutatástól várjuk.
Másik fontos eredménynek tartjuk az
említett időszakból annak a kérdésnek a
megoldását, hogy miért nem szerveződ
tek antantbarát alakulatok a magyar
hadifoglyokból. Ennek okát a szerző ab
ban látja, hogy „a magyar burzsoázia
és a liberális földbirtokosság osztrákellenességénél sokkal erősebb volt ekkor
a törekvés: a németekkel való szövet
ségre támaszkodva megőrizni a nemze
tiségi területeket." (256. o.)
A könyv e témakörben először tár
gyalja szerves összefüggésben az arcvo
nal és a htáország eseményeit, mutatja

be a központi hatalmak hadászati cél
jaiban beállt változásokat, az Oroszor
szággal történő fegyverszünet megköté
sére 1917 tavaszán tett kísérleteket s
ezek hatását az egész arcvonalra kiter
jedő katonabaráitkozásokra, az orosz
hátországban a bolsevik befolyás alatt
álló szovjetek és az Ideiglenes Kormány
szerveinek, valamint a kispolgári és
polgári pártoknak hadifogoly-politiká
jára.
Ismertetőnk hosszúra nyúlna, ha rész
letesen foglalkoznánk a kötet utolsó
előtti fejezetével, amelyben az interna
cionalistáknak az októberi fegyveres fel
kelésben, a fegyverszünethez vezető
frontbarátkozásokban játszott szerepé
vel ismerkedhetünk meg. Számos, eddig
ismeretlen tényt, fontos megállapítást
tartalmaz a kötet zárófejezete, mely
arról szól, miként vettek részt e küzdel
mekben az internacionalisták. Nézetünk
szerint elsősorban az Ukrajnáról és a
Kalegyin elleni harcokról írottak tartal
maznak a szovjet és magyar történet
írásban eddig alig, vagy egyáltalán nem
közölt adatokat és megállapításokat. A
szerző kellő tömörséggel először tekinti
át összefüggésben azokat a hadművele
teket, amelyeket a fiatal szovjet állam
a vidéki fellenforradalmi gócok felszá
molása érdekében folytatott. Kimutatja,
hogy katonailag a hadifogoly interna
cionalista vörösgárdisták legjelentősebb
szerepe az ellenforradalom fő bázisa
a Don-vidék elfoglalásában, Kalegyin
és Kornyilov erőinek szétverésében
bontakozott ki. A hadműveletek törté
netét nem tekinti a szerző lezártnak, az
említett harcokról s ezekben a nemzet
közi önkéntesek részvételéről célszerű
volna egy önálló kismonográfiában fog
lalkozni, s az itt felvetett, de részletei
ben nem minden esetben megoldott
kérdésekre újabb forrásanyag felhasz
nálásával kimerítőbb választ adni.
Az olvasó figyelmébe ajánlott hadtör
téneti munka széles forráskutatás ered
ménye. A szerző számos szovjet levéltár
állagai mellett, alaposan tanulmányozta
az osztrák, a német és a csehszlovák
archívumok
anyagát,
bevezetőjében
részletesen elemzi a témára vonatkozó
magyar történeti és hadtörténeti irodal
mat és röviden átekinti a szocialista és
kapitalista országokban megjelent ide
vágó fontosabb kiadványokat is.
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A kötet színvonalát 51 fénykép, sok
táblázat és nyolc melléklet emeli. A ké
peket a szerző gondosan válogatta öszsze, töbségük nyomdai úton most látott
először nap világolt. Értéküket növeli,
hogy a képek jegyzékében a szerző a
forrást is feltüntette. Külön kell szólni
arról a mellékletek között kiadott, nagy
gondossággal összeállított kimutatásról,
amely az osztrák—magyar és német fel
derítő jelentések összesítései alapján
készült a frontbarátkozásokról (1917 áp
rilis és november). A táblázat feltünteti

a szembenálló felek hadrendjét és egy
máshoz való viszonyát az adott hónap
miniden egyes «apján.
A kötethez hely- és névmutató is ké
szült.
Józsa Antal könyve adatgazdagságá
val, színvonalas elemzéseivel hasznos
segítője lesz mindazoknak, akiket a té
ma érdekel, s egyben példa és indítás
is a további kutatások végzésére.
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Honfi József

TANULMÁNYOK A KATONAI NEVELÉS KÖRÉBŐL
(3. kötet)
(Budapest, Zrínyi Katonai Kiadó, 1970. 320 o.)
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A Zrínyi Katonai Kiadó gondozásá
ban megjelent mű joggal tarthat igényt
az érdeklődésre. Ezúttal — figyelembe
véve a polgári és katona olvasók köré
ben mutatkozó nagyfokú érdeklődést —
szociológiai és katonaszociológiai prob
lémákat tár az olvasó elé. Éppen ezért
bizonyos értelemben régi hiányt pótol.
Hiszen, amíg a szocialista országok
hadseregének többsége számottevő szín
vonalas katonaszociológiai publikáció

val dicsekedhet, addig a mi katonai
sajtónkban mindezideig nem látott nap
világot magyar szerzők tollából szár
mazó átfogóbb katonaszociológiai írás
mű.
A kötet katonaszociológiai témával
foglalkozó írásai felölelik e tudomány
ág valamennyi fontosabb kérdéskörét
és kutatási területét: a katonaszocioló
gia vázlatos történetét, tárgyát és jelleg
zetességeit; a vizsgálatok módszertani
kérdéseit; a katonai vezetés egyes szo
ciológiai összefüggéseit; a hadseregfej
lesztés szociális prognosztikáját; nép
hadseregünk belső szociális struktúrájá
nak és mobilitásának elemzését; a ka
tonai pályaválasztást befolyásoló ténye
zőket, valamint a harckiképzés szocioló
giai problémáit.
A kiadvány szerzői megismertetik az
olvasóval a szociológiai és katonaszo
ciológiai elméleti kutatások legújabb
eredményeit, tájékoztatva a jelentősebb
hazai és külföldi szakmai viták alaku
lásáról is. A fő figyelmet azonban a
hadsereg életére, a katonai vezetés, a
kiképzés és az erkölcsi-politikai nevelés
szociológiai összefüggéseire fordítják. E
kérdéseket elsősorban a Magyar Nép
hadsereg életének tükrében vizsgálják.
Ebben a kötetben jól megvalósul az el
mélet és a gyakorlat egysége. Az egyes
tanulmányok inkább a gyakorlat felől
közelednek az elmélet felé, mások pe
dig az elmélet felől próbálják a kikép
zés és a nevelés gyakorlati munkáját
tovább lendíteni. Ezért mind a tudomá
nyos kutatók, mind a csapatszolgálatot
teljesítő gyakorlati szakemberek mun-
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kajának további fejlődése szempontjá
ból hasznos tudnivalókat tartalmaz ez a
mű.
Az alábbiakban röviden összefoglal
juk az egyes tanulmányok főbb monda
nivalóját, ezzel is jelezve a kötet tema
tikai gazdagságát, a dolgozatok logikai
összefüggéseit és hasznosságát.
Csépé József a tanulmánykötet érthe
tősége szempontjából fontos tárgymeg
határozó és terminológiai kérdésekkel
foglalkozik. Vázolja a marxista szocio
lógia keletkezésének és fejlődésének út
ját, a katonaszociológia születésének
történelmi körülményeit, a szocialista
hadseregekben folyó katonaszociológiai
kutatás mai állását, e tudomány fő jel
legzetességeit és leggyakrabban előfor
duló fogalmainak jelentését. Tekintettel
a dolgozat bevezető jellegére, csak álta
lában szól azokról a kérdésekről, amely
re a többi tanulmány részleteiben is
megadja a választ.
Wiszler József a katonaszociológiai
felvétel néhány módszertani sajátossá
gát taglaló írásával bevezeti az olvasót
a felmérés tervezésébe, ismerteti a ter
vezés fontosabb követelményeit és mód
szereit, felhívja a figyelmet a hadsereg
ben folytatott szociológiai vizsgálatok
egyedülálló sajátosságaira is. Arra, hogy
a szociológiai felvétel előkészítése mi
lyen felelősségteljes elméleti és mód
szertani tisztánlátást követelő feladat.
Elmondja, hogy a munka megkezdése
előtt ki kell dolgozni a kutatás módszer
tani programját, tárgyát, rögzíteni kell
feladatát, elgondolását, majd meg kell
találni azokat az alapvető mutatókat,
amelyek az empirikus valóságban meg
bízhatóan tükrözik a kutatott fogalma
kat.
Nagy Emil a katonai vezetés egyes
szociológiai kérdéseivel foglalkozó dol
gozatában — néhány különösen fontos
és általános vezetésszociológiai problé
ma elemzése mellett — főként azt vizs
gálja, miként lehet felhasználni a csa
patok vezetésében a ijfúságkutatás, a
jövő tudomány, a regionális sajátossá
gok megismerése, az alakulatok belső
szociális struktúrájának felderítése, a
katonai kiscsoportkutatás, valamint a
személységszociológia eredményeit. Rá
mutat, milyen fontos a katonai vezető
számára — kiváltképpen a felső és kö
zépszintű parancsnok számára — társa
dalmunk alapvető osztályainak és jelen

tősebb rétegeinek az alapos ismerete.
Hiszen enélkül nem ismerheti a gond
jaira bízott — különböző társadalmi ré
tegekből származó — ifjúságot sem.
Nagy Emil — Wiszler József tanulmá
nya a magyar társadalom várható fej
lődésének a hadsereg személyi állomá
nyát és a kiképzést befolyásoló hatá
sával foglalkozik. A szerzők következte
téseket fogalmaznak meg arra nézve,
hogy a legközelebbi évtizedek társadal
mi változásai miképpen módosítják a
személyi állomány szociális összetételét,
általános műveltségét és szakmai kép
zettségét, politikai és honvédelmi előis
mereteit, szemléletét, igényeit és képes
ségeit. Megkísérlik vázolni azt is, hogy
e változások a vezetés, a kiképzés, a ne
velés milyen módszereit és eszközeit he
lyezik majd előtérbe.
Pásztor István a Magyar Néphadse
reg belső szociális struktúrájáról és mo
bilitásairól szóló írásában e fogalmak
szabatos értelmezését adja, s bemutatja
azokat a változásokat, amelyek a leg
utóbbi mintegy másfél évtizedben nép
hadseregünk csoportszerkezetében és
belső mobilitásának alakulásában vég
bementek.
Tarján Imre dolgozata az 1968. évi
tiszti iskolai felvétel keretében lefoly
tatott felmérésekre támaszkodva mutat
ja be, hogy mennyiben befolyásolja a
szociális származás, a területi megoszlás,
a lakóhely, az anyagi helyzet, a tanul
mányi eredmény, a családi háttér, az
ismeretségi kör, a toborzás, az érdeklő
dés, a szemlélet és a tájékozottság a fia
talok katonai pályaválasztását.
Nádai György tanulmánya elméletileg
és gyakorlatilag elemzi a harckiképzés
néhány fontosabb szociológiai összefüg
gését.
A felsorolt katonaszociológiai tanul
mányokat szerencsésen egészíti ki két
pedagógiai és egy pszichológiai jellegű
írás.
Földi József tanulmányában arra ke
res választ, milyen módon fejleszthető
a tisztek önálló gondolkodása és telje
sítményképes tudása az eszmei-politikai
oktatásban. Ez az írás polemikus célza
tú. A szerző országosan vitatott kérdé
sekben fejti ki a véleményét, s bizonyá
ra segíti a vita tovagyűrűzését, a megfe
lelő megoldás kialakítását.
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Bálint Sándor a katonai közösségek
kialakításának néhány törvényszerűsé
géről ír. Végigvezeti az olvasót ama fo
lyamat főbb állomásain, amelynek kere
tében az együvé sorolt személyek kez
detben laza csoportjából a katonák jól
összekovácsolt kommunista közössége
alakul ki.
Csépé József és Hartai Lajos közös ta
nulmánya azt a hatást elemzi, amelyet
az alegységparancsnokok és a beosztot

tak kapcsolata a katonák aktív magatar
tásának kialakítására gyakorol.
Joggal remélhető, hogy a kötet — te
matikája, tartalma és szerkesztésmódja
eredményeként — érdeklődést vált ki
és kedvező fogadtatásra talál tiszti és
tiszthelyettesi karunk közvéleményé
ben, hasznosan segítve elméleti ismere
teik gazdagodását és mindennapi mun
kájukat.
Sztana Béla
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HORVÁTH ÁRPÁD:
UTAK, HIDAK, VASUTAK
(Budapest,

Zrínyi

Katonai

Jtsik, liifltik,

A szárazföldi közlekedési vonalak —
az utak és a vasutak — az emberiség
sok évezredes fejlődése során Földün
ket lüktető érrendszerként hálózták át.
A technika történetének krónikása új
könyvében olyan téma — a közlekedési
vonalak, az utak és vasutak történeté
nek — feldolgozására
vállalkozott,
amely egyik oldalon az egyetemes em
beri kultúra gazdagodásának meghatá

Kiadó, 1970. 246 o.)

rozó tényezőjeként jelentkezik, másik
oldalon mint a háborúk megvívásának
nélkülözhetetlen
összetevője, eszköze
játszik számottevő szerepet.
A téma terjedelmét tekintve rendkí
vül nagy, összefüggései igen bonyolul
tak. Hiszen a legrégibb, nagy távolságo
kat átfogó útvonalak már sok ezer év
vel ezelőtt, valamikor a kőkorszakban
alakultak ki. A közlekedéstechnika
szakemberei pedig ma már azon törik
a fejüket, miként lehetne a légpárnás
járművek elterjesztésével a hatpályás
gépkocsiutak átbocsátóképességét meg
haladó teljesítményeket elérni.
Ha pedig a kérdés másik oldalát vizs
gáljuk, azt tapasztaljuk, hogy az utak —
és a közlekedés más létesítményei —
nem egyértelműen az emberi kultúra
fejlődését szolgálták és szolgálják. Nem
csak az élet, a kereskedelem és a népek
közötti kapcsolat jelképei, hanem a ha
talomé is. Királyok, uralkodók, nagy bi
rodalmak vezérei nagy útépítők is, de
útjaik elsősorban a hódítás és hatalom
megtartása érdekében épülnek.
Talán így lehetne a téma kiterjedt
voltát és összetettségét jellemezni. És a
szerző könyvében ennek ábrázolására,
történetiségének bemutatására vállal
kozott.
Mi is nagy vonásokban a könyv mon
danivalója?
A szárazföldi közlekedési vonalakkal
kapcsolatban — amelyek az emberiség
sok évezredes fejlődése során érték el
mai fejlettségük szintjét — jogosnak tű-
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nik az a megállapítás, hogy a vízi szál
lítás jelentős részesedése és a légi szál
lítás roppant mértékű fejlődése ellenére
az utaknak és a vasutaknak mind gaz
dasági, mind politikai, mind pedig ka
tonai jelentősége — akár a múltba te
kintünk, akár a jelent értékeljük, akár
a jövőt vizsgáljuk — számottevő és még
hosszú ideig az is marad.
A kultúra akkor kezdett a világon el
terjedni, amikor karavánok indultak a
távoli földrészekre, az ismeretlen orszá
gok felé, elhozván kincseiket és művelt
ségüket a nálunknál primitívebb népek
nek.
Napjainkban is nagyobb részt a köz
úti és a vasúti közlekedés végzi a ter
meléshez szükséges nyersanyagok szállí
tását a lelőhelyektől a feldolgozás bá
zisaihoz, és a késztermékeket — az árút
— eljuttatja a fogyasztókhoz. Acél vágá
nyokon gördülő vonatok és autósztrá
dákon száguldó gépkocsik hozzák köze-.
lebb egymáshoz az embereket. Az uta
zás, a turizmus korunk új népvándor
lásává lett.
De a történelem azt is feljegyezte,
hogy az utak, majd később a vasutak
nemcsak közelebb hozták az embereket
egymáshoz, hanem az egymással való
szembefordulás, a háború eszközeivé,
rendkívül számottevő tényezőivé is vál
tak.
Ilyen gondolatok késztették a szerzőt,
hogy erről a rendkívül érdekes témáról
írott munkájával a magyar nyelven
megjelent technikatörténeti kiadványok
sorát gyarapítsa.
A szerző mondanivalóját két részre
bontva mondja el. A könyvének első ré-.
szében — az „Utak" címet viseli — a
legrégibb idők technikatörténeti emlé
keiből, feljegyzéseiből kiindulva végig
vezeti az olvasót azon a fejlődésen,
amely akár gazdasági meggondolások,
akár a hadviselés következményei nyo
mán az utak építése terén napjainkig
végbement. Az ősi útnyomok sok érde
kes állomása közül csak a kínai selyemutat, továbbá a Korinthoszi-félsziget
keskeny földnyelvén, a hajók átszállítá
sára épített utat, a „diolkosz"-t és a ró
mai birodalomnak a „minden út Rómá
ba vezet" koncepciójú, realizáló útháló
zatát említjük.
A népvándorlás vihara azonban a ró
mai világbirodalmat elsöpörte. Az óriási
11 Hadtörténelmi közlemények

közigazgatási és katonai gépezet szét
esett, a nagy építkezések is abbamarad
tak. A meglevő úthálózattal nem törő
dött senki. A középkori Európában uta
kat nem, de hidakat szép számmal épí
tettek és ezen a téren a francia, az olasz
és a spanyol építőmesterek jeleskedtek.
A XVII. és a XVIII. századi francia útés hídépítői — közöttük kiemelkedően
Vauban — nevéhez fűződik az útépítés
új fellendülése Európában. Ennek a kor
nak a nagy hídépítői közül is kiemelke
dik az orosz Ivan Petrovics Kulibin.
Nevét a közlekedéstechnika-története a
legnagyobbak között tartja számon. Az
első, majd a második világháború ki
emelkedő hadműveleteinek út- és vas
útépítéseinek és rombolásuknak bemu
tatásával, ezek értékelésével zárul az el
ső rész.
A „Vasutak" című második rész — a
legrégibb emlékek, nyomok, törekvések
— felsorolása és ismertetése után a gőzvasútnak a XIX. század elejére tehető
„gyermekkorát" mutatja be. Watt, Ste
phenson, Cserepanov és még sok más
feltaláló, lokomotívépítő végzi az úttörő
munkát. A Liverpool—Manchester, a
Moszkva—Pétervár, az amerikai Paci
fic-, a szibériai és a mandzsúriai vasút,
a Kairót — Fokvárossal összekötő vasút
terve és részbeni vagy fokozatos meg
valósítása jelzik az új, modern, a nagy
tömegek és a sok anyag továbbítására
alkalmas közlekedési eszköz virágkorát.
Közben már fenyeget az első világhá
ború réme, és a nagyhatalmak, a koalí
ciók a hadászati vasúthálózat létrehozá
sát tűzik napirendre. És a „harc a síne
kért" mindkét világháború közdelmeinek jellegzetes formája.
A jövőbe vetett pillantással — amely
a technikai fejlődési lehetőségek mellett
egyértelműen a vasutaknak hosszú
ideig való megmaradása és szükséges
sége mellett foglal állást — végződik a
második rész.
A könyv nem elsősorban a technikai
szakemberek számára készült, bár a
történetiség számukra is érdekes lehet.
A technika története iránt érdeklődő ol
vasóknak mozaikokban, képszerűén fel
építve, helyenként filmszerűen pergetve
bemutatja: miként jöttek létre a kínai
selyem-útból és a Via Appia Anticából
a kontinenseket átszelő hatpályás autó
sztrádák, a Málta-szigetén ma is fellel-
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hető, vágányokra emlékeztető csapások
ból pedig a Calais-ból Párizson, Berli
nen, Varsón és Moszkván át Habarovsz
kig száguldó transz-európai, illetve
transz-szibériai expresszvonatok.
Képek, események.
Békeidőszakok
fellendülései, háborúk esztelen pusztítá
sai. Az utak és a vasutak így jutottak el

fejlettségük mai szintjére. És szerepük,
jelentőségük még sokáig megmarad.
Ebben lehet röviden összefoglalni a
Zrínyi Katonai Kiadó gondozásában
megjelent, 246 oldal terjedelmű, ízlése
sen és gazdagon illusztrált könyv mon
danivalóját.
Szabó Sándor
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NAGY LÁSZLÓ:
BETHLEN GÁBOR A FÜGGETLEN MAGYARORSZÁGÉRT
(Budapest,

Akadémiai Kiadó, 1970, 484 o.)

Bethlen Gábor, a nagy erdélyi fejede
lem történelmünk legvitatottabb, legel
lentmondásosabb alakjai közé tartozik.
Kortársak és az utókor egyaránt eltérő
véleménnyel írtak róla, nagyravágyó,
alattomos embernek, törökbérencnek
tartották a Habsburg oldalon álló kró
nikások és a későbbi aulikus szemléletű
történetírók; a magyar és a protestáns
szabadság hős védelmezőjének a másik
11*

oldalon állók. Csupán egyben nem tért
el túlságosan a vélemény: szinte vala
mennyien elismerték politikai és katonai
tehetségét.
A fejedelem alakja korunkban ismét
előtérbe került, megítélése történettudo
mányunk két lényeges kérdésénél: a
feudális abszolutizmus és a XVI—XVII.
századi függetlenségi mozgalmaink ér
tékelésében meghatározó szerepet ját
szik.
A szerző minden korábbi kutatónál
nagyobb tárgyi ismeretekkel fogott a bo
nyolult probléma egyik alapvető rész
kérdésének, Bethlen katonai tevékeny
ségének tisztázásához. Kettős célt tűzött
maga elé, kutatási eredményeinek fel
használásával tisztázni Bethlen háborúi
történetének a korábbi szakirodalomban
válasz nélkül hagyott részletproblémáit,
s az eseménytörténet szintézise után
megadni e háborúk marxista értékelé
sét.
E kettős feladat közül megnyugtató
módon csak az elsőt «ikerült megolda
nia. Számos fontos kérdésben — így
pl. Bethlen hadserege létszámadatainál,
vagy kronológiai kérdésekben helyesbí
tette, illetve végérvényesen tisztázta a
vitatott problémákat, s elmondhatjuk;
Nagy László kutatásai nem hagytak
szinte egyetlen fehér foltot sem e hábo
rúk történetében.
Számos jelentős tudományos eredmé
nye közül csupán néhányat említenék:
merőben új megvilágításba helyez fon
tos problémákat, s helyes megválaszo
lásuk lényegesen közelebb visz. ben-
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nünket a Bethlenről és hadjáratairól
alkotott képünk kialakításához.
Az első ilyen, sokat vitatott kérdés:
Bécs ostroma váratlan megszakításának
oka és Homonnai Drugeth György tá
madásának értékelése 1619 őszén. Az
eddigi szakirodalom a források nem tel
jes ismeretében, nem utolsó sorban ma
gától Bethlentől is megtévesztve, merő
ben hamis képet festett az 1619 őszén
kialakult helyzetről.
A kortársak és az utókor is úgy vél
ték, hogy a császár biztatására Erdélybe
betörő Homonnai támadása kényszerí
tette Bethlent arra, hogy feladja Bécs
szép reményeket ígérő ostromát. Nagy
László eddig ismeretlen adatok alapján
kimutatta, hogy Bethlen tulajdonkép
pen reménytelen helyzetben csak cseh
szövetségesei és a magyar rendek meg
nyugtatására kezdte el a császárváros
ostromát, s Homonnai egyáltalán nem
veszélyes támadását csupán ürügyül
használta fel kényszerű hadműveleté
nek félbeszakítására.
Egy másik, még a marxista történel
mi irodalomba is befurakodott legen
dával is leszámol a szerző. Ez az 1623-i
híres hodolíni ostromzár korábban tel
jesen félremagyarázott története. A leg
több szerző ui. azt állította, hogy Beth
len hadaival teljesen bekerítette a csá
szár főseregét, amelyet már csak né
hány nap választotta el a kikerülhetet
len fegyverletételtől, amikor Bethlen
„megmagyarázhatatlan módon" fegy
verszünetet kötött a császárral, s meg
nyitotta az ostromzárat. Bár a kortársak
közül Kemány János és Eszterházy
Miklós már felismerték, hogy a fejede
lem „megmagyarázhatatlan" jóindulata
mögött a realitások kérlelhetetlen vas
logikája rejlik, ezt az utókor nem vette
figyelembe. A hadtörténészek a hadá
szati könnyűlovasság fölényét látták bi
zonyítva a nehézkes nyugati típusú had
sereg felett a valóban szépen végrehaj
tott hadműveletben, s ők is mesterkélt
magyarázatok segítségével próbálták
megoldani a rejtélyt. Nagy László vi
lágos, logikus okfejtéssel bizonyítja,
hogy itt távolról sem megmagyarázha
tatlan titokkal állunk szemben. Bethlen
serege teljesen alkalmatlan volt arra,
hogy a császáriak jól megerősített sán
cait ostrommal bevegye, kiéheztetésről
pedig szó sem lehetett, az ostromlók
legalább akkora nehézséggel küzdöttek,
mint a körülzártak. így valóban min
den elismerésünk a józan ítéletű Beth
lené, akit nem vakított el a látszólagos

szerencse, s a szükségből erényt ková
csolva az egyre kellemetlenebbé váló
helyzetéből kedvező fegyverszünettel
szabadult ki.
Ugyancsak a magyar könnyűlovasság
hatalmas fölényét vélték a korábbi ku
tatók felfedezni az 1626-i hadjáratban.
Gúnyosan írtak a „tehetetlen" Wallen
steinről, aki noha túlerőben volt, mégis
elkerülte a csatát Drégelypalánknál
Bethlen seregével, s Bethlen visszavo
nulását viszont mint a hadászati művé
szet „non plus ultra"-ját dicsőítették.
Az újabb kutatások itt is feltárták az
igazságot: Bethlen azért kockáztatta
meg gyengébb seregével az előnyomulást, mivel attól tartott, hogy ellenkező
esetben elveszti a török támogatását.
Wallenstein pedig azért nem vonult
Bethlen után, mivel nem ismerhette an
nak pontos erejét, s hadászati célját már
amúgy is elérte: Mansfeld vert hadát
kiszorította Csehországból, s Bethlen to
vábbi előretörését is megakadályozta,
ily módon semmi értelmét sem látta,
hogy ezekután felesleges ütközetekbe
bonyolódjék.
A szerzőnek itt és más esetekben is
sikerült eloszlatnia a Bethlent körülve
vő sejtelmes félhomályt, s hazugságok
tól, túlzásoktól megtisztítva a történel
mi hűségnek megfelelően, reálisan áb
rázolja a nagy fejedelem alakját. A té
nyek hosszú sorát idézve bemutatja a
kor — magyar, császári és török — had
seregét is, valamennyi erényükkel és
hibájukkal. A könyvet olvasva számos
összefüggés megvilágosodik előttünk, a
maguk valóságában kendőzés és túlzás
nélkül tárulnak fel előttünk a kor bo
nyolult katonai és politikai problémái.
Ez az elfogultságtól mentes, csak a tu
dományos igazságot szem előtt tartó
szemlélet a mű legnagyobb érdeme.
Ugyanez az igazságra való törekvés
jellemzi a szerző munkáját akkor is,
amikor rendkívül gazdag tényanyagra
támaszkodva, sokoldalú elemzés útján
megkísérli, hogy megadja Bethlen had
járatainak marxista értékelését. Kiindu
lási alapját helyesen választotta meg:
azt vizsgálta, milyen politikát folytatott
Bethlen háborúi előtt, s milyen célok ve
zették a harcban. Itt azonban mindjárt
szembeütközött azzal a problémával,
amely negyedfélszázad óta
népünk
egyik legsúlyosabb kérdése volt, s ame
lyet történettudományunk minden erő
feszítése ellenére sem tudott még telje
sen tisztázni: mi biztosítaná a magyar
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nép számára inkább fejlődést, szövet
kezni a Habsburgokkal, vállalni a nem
zeti és gazdasági elnyomást, de cserébe
megszabadulni a fejlődést gátló török
uralomtól, vagy ellenkezőleg, török se
gítséggel harcolni a Habsburg-abszolu
tisztikus törekvésekkel szemben ? A kér
désre nyilvánvalóan nem adhatunk tel
jesen egyértelmű választ. Mindkét meg
oldás együtt járt a magyar állami szu
verenitás jelentős hányadának- talán
egészének feladásával, ami természete
sen hátráltatta az ország gazdasági és
társadalmi fejlődését is. Ez a tragikus
helyzet a kor magyarja számára „két
pogány közt egy haza" keserű, remény
telenséget tükröző gondolatában nyil
vánult meg.
Nagy László világosan állást foglal a
kérdésben. Igenli a bethleni megoldást,
amely nézete szerint jobb fejlődési lehe
tőségeket nyújtott volna a magyar nép
számára mint a Habsburg-szövetség.
Lehetséges, sőt valószínű, hogy igaza
van. De nem bizonyít, csupán ennyit ír:
„Annyit azonban eddigi ismereteink
alapján is megállapíthatunk, hogy a
Habsburg-abszolutizmus XVII. század
eleji magyarországi kísérletei Magyar
ország népei számára nem biztosítottak
kedvezőbb fejlődési lehetőséget, mint
az erdélyi nemzeti-abszolutizmus vagy
annak kísérletei." (454. o.) Ezt a megál
lapítását azonban semmivel sem tá
masztja alá. Bethlen hadjáratainak le
írásánál halvány nyomokban jelentkez
nek ugyan Erdély belpolitikai problé
mái is, de ez önmagában kevés egy
ilyen fontos kérdés eldöntéséhez. A
szerző nem hozott új adatokat az erdé
lyi abszolutizmus mélyebb megismeré
séhez, ez természetesen nem is volt fel
adata; s így bármennyi értékes új ada
lékkal gazdagította viszont Bethlen
hadjáratainak katonai történetét, ezek
önmagukban nem lehetnek elégségesek
e fontos probléma újraértékeléséhez.
A könyv elolvasása után, a kitűnő
részleteredmények, a hiteles és pontos
leírások ellenére is hiányérzet marad
bennünk. A szerző kitűnő alkalmat ha
gyott kiaknázatlanul, amikor nem igye
kezett elmélyültebben elemezni a kor
lényeges hadművészettörténeti kérdé
seit. Pedig a XVII. század első fele na
gyon jelentős korszak volt a hadtörté
nelemben. A hadművészet ezekben az

években találta meg a kivezető utat
évszázados zsákutcájából, s indult ro
hamos fejlődésnek. Ekkor kezdődött el
az állandó zsoldoshadseregek kialaku
lásának időszaka, s ami mindezeknél
még fontosabb, ekkor jelent meg Euró
pában az egységes hadművészet. Míg
a korábbi századokban a lovasnomád
hadművészet és különféle származékai
— melyek közül a legfejlettebb az osz
mán török hadművészet volt — még
egyenlő, vagy közel egyenlő szinten áll
tak az európaival, ez az egyenlőség meg
szűnt, s ettől kezdve valamennyi kor
szerű hadsereg többé-kevésbé azonos
jellegűvé vált. Ezt a rendkívül érde
kes folyamatot sajátos körülmények
között lehetett volna tanulmányozni:
a magyarországi hadszintéren három
különböző típusú és fejlettségű hadse
reg ütközött meg egymással: az euró
pai jellegű császári, az ennél fejletle
nebb fokon álló, tulajdonképpen még
a hadászati könnyűlovasság hagyomá
nyait őrző erdélyi és a sajátos harcmó
dú török hadsereg. A hadműveletek
elemzése világosan mutatja valamennyi
hadseregtípus erejét és gyengeségeit,
mindjobban kidomborodott az európai
hadsereg harcászati fölénye a két másik
típus felett, de ugyanakkor gyengeségei
— bizonytalan ellátási rendszere, nehéz
kes, rugalmatlan vezetése stb. — is meg
nyilvánultak. Az egyes részletkérdések
tárgyalása során mindezekre bőven utal
a szerző, s nem hiányoznak munkájából
a hadművészeti értékelések sem. Egy, a
korszak hadtörténetének
alapproblé
máit legalább esszé szinten tárgyaló
összefoglaló értékelés azonban feltétle
nül javára vált volna a munkának.
Mégegy kisebb, de zavaró fogyatékos
ságot kell szóvátennünk: az egyébként
rendkívül gondos és szép kiállítású
munkából hiányoznak a hadjáratok
megértéséhez annyira szükséges vázla
tok, amelyek nélkül nagyon nehezen le
het követni a hadtörténelmi leírásokat.
Nagy László monográfiája erényeivel
és hibáival együtt is hadtörténetírásunk
kimagasló alkotásai közé tartozik, szép
példája az önálló kutatásokra épült,
gazdag tényanyagra támaszkodó, igé
nyes, gondosan kidolgozott, marxista
történelemszemléletű tudományos mun
kának.
Rázsó Gyula
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HERMANN RAUSCHNING:
HITLER BIZALMASA VOLTAM
(Budapest, Zrínyi Katonai Kiadó, 1970. 326 o.)

HEBHAII
SAUSGHNINS

HITLER

BIZALMASA
VOLTAM „

A mű a Zrínyi Katonai Kiadó gondo
zásában látott napvilágot. A könyv első,
1939-es párizsi kiadása — egy időben
Lengyelország lerohanásával — a gya
nútlan, politikával kevéssé foglalkozó
olvasóra bombarobbanás erejével hatott,
de nem volt kisebb a hatása az 1945-ös
első magyar kiadás kézbevevőire sem.

Mindez érthető, hiszen talán az első
olyan kiadvány volt, amely hiteles kór
képét adta egy félelmetesen kuszán gon
dolkodó, de tetteiben és eszközei meg
válogatásában nem kevésbé félelmete
sen következetes politikai bűnöző belső
világának. „ I g e n . . . mi barbárok va
gyunk s barbárok akarunk lenni" —
hangzott Hitler ars poeticájának egyik
variációja. S hatalmi módszereinek
egyéb alapvető tételei sem hangzanak
jobban. „A világot csak megfélemlítés
sel lehet kormányozni." „Rémületet fo
gok terjeszteni minden pusztítóeszköz
erőszakos harcbavetésével." Embereit a
célnak megfelelően válogatta össze. Az
SA-val kapcsolatban kijelentette: „Vasöklű emberekre van szükségem, akik
nem rágódnak erkölcsi elveken, mielőtt
agyoncsapnak valakit."
A magyar olvasót elsősorban a Ma
gyarországgal és a kisnépek sorsával
foglalkozó
hitleri
kinyilatkoztatások
gyűjteménye készteti döbbent gondol
kodásra. „A kis államok kora l e j á r t . . . "
— jelentette ki a náci Németország min
denható Führere és elképzeléseit, tetteit
is ehhez idomította, „összekovácsolom
acélmagját egy új birodalomnak... —
mondotta. — Ausztria, Csehország, Mor
vaország, Nyugat-Lengyelország... E
tömb körül először egy kelet-európai
konföderáció létesül. Lengyelország, a
balti államok, Magyarország, a Balkán
államok, Ukrajna, a Volga-vidék, Geor
gia . . . Segédnépek uniója lesz ez, had
sereg nélkül, saját politika nélkül, saját
közgazdaság nélkül. S egy pillanatig
sem gondolok arra, hogy e népek bár
melyikének emberiességi alapon enged-
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menyeket tegyek. Például Magyaror
szágnak régi határai visszaállítására.
Nem fogok semmiféle különbséget ten
ni barát és ellenség között."
A könyv lapjain életre kelnek a ná
ci párt korifeusai, remek képet kapunk
Göringről, akit mi sem jellemez jobban,
mint alábbi kijelentése: „Nincs lelkiis
meretem! Lelkiismeretemet Adolf Hit
lernek hívják." Nem kevésbé érdekesek
Hitler közgazdasági elvei — már amenynyiben kusza elképzeléseit annak lehet
nevezni —, isteni küldetéséről vallott
hite, a fajtiszta németség kitenyésztésé
ről, vagy az ellenfél — ez esetben szinte
az egész világ — legyőzéséről, ellenlá
basainak emberi gyengéin keresztül
való megtámadásáról kialakított nézetei.
Az egész planétát óhajtotta lába alatt
látni, s korai megnyilvánulásai már elő
revetítették később követendő politiká
jának árnyékát. „S ha valamikor Orosz
országra dobom is be a tétemet — je
lentette ki a könyv szerzője előtt —,
semmi sem fog visszatartani attól, hogy
hirtelen megint köpönyeget fordítsak s
megrohanjam, amikor már nyugodtan
elértem kitűzött céljaimat."
A szerző, Hermann Rauschning, mű
velt porosz junkerivadék, Danzig Sza
bad Város szenátusának elnöke, a ná
ci párt első tagjainak egyike, 1933—34ben valóban Hitler bizalmasainak szű
kebb körébe tartozott, s mint ilyen,
szubjektív hangvételű, nem tudományos
igénnyel íródott visszaemlékezést nyúj
tott át az akkori és mai olvasónak. írá
sát figyelmeztetésnek szánta. Mást náci
múltja, a kellő távlat hiánya sem tehe
tett lehetővé számára. Rauschning tu
lajdonképpen bízott a nácizmusban —
és nemcsak saját felemelkedése egyik
lehetőségének tartotta —, hitt a náciz
mus forradalmi mivoltában, így csaló
dását és szembefordulását a vezetők

embertelen, korrupt, az ő szemszögéből
nézve áruló magatartása okozta. Gon
dolkodó, tisztakezű ember lévén, elítél
te a nácizmus rabló, hazardőr módsze
reit, világosan látta, hogy a hitleri po
litika eredménye csak egy lehet: Né
metország összeomlása.
A jól megírt előszó szerzője, Patkó
Imre az érdemek mellett rámutatott a
könyv — valóban meglevő — hiányos
ságaira is. Egy dologról azonban meg
feledkezett; nevezetesen arról, hogy
Rauschningtól nem kérhetjük számon
mindazt, amit mi tudunk a fasizmusról,
így a fasizmus első — ma már több
szempontból vitatott és vitatható — tu
dományos igényű, dimitrovi meghatáro
zását. Kétségtelen, Rauschning definí
ciói enyhén szólva is misztikusak. Ilye
neket ír: „A nácizmus a XX. század vitustánca." „A vad népek betörése ez a
nyugati világba"; azonban ezek a —
Rauschning korlátait tükröző — gyen
geségek eltörpülnek a könyv leleplező,
szinte agitatív erejű részletei mellett.
Végül még egy a könyv írójának vé
delmében: rendkívüli erkölcsi bátorság
ra, becsületességre volt szükség ahhoz,
hogy a mocsárban való elsüllyedés, a
hasonulás helyett a leleplező, koránt
sem veszélytelen szerepét vállalta. S
mindezt 1939-ben! A művet egy rend
szer és egy diktátor életéhez kapcsoló
dó adalékként kell az olvasónak kézbe
vennie és értékelnie. Ha mindezt kellő
kritikával teszi — s ehhez nyújt segít
séget az előszó — komoly haszonnal for
gathatja Rauschning könyvét.
A Zrínyi Katonai Kiadót pedig dicsé
ret illeti, hogy ezt a huszonöt évvel ez
előtt megjelent és ma már nehezen hoz
záférhető művet a feledés homályából
előszedve ismét a nagyközönség kezébe
adta.
Speidl Zoltán
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KÜLFÖLDI HADTÖRTÉNELMI FOLYÓIRATOK SZEMLÉJE
VOENNO ISZTORICSESZKIJ
ZSURNAL
(Szovjetunió), 1970. 7—9. sz. — A folyó
irat vizsgált számai több elmélettörté
neti jellegű cikket közölnek. Ezek kö
zül megemlítjük Sz. KOZLOV: „Az
orosz katonai elmélet első világháború
alatti fejlődésének kérdéséhez" c. cikkét
(9. sz. 28—36. o.). Az első világháború
kezdettől fogva bebizonyította a katonai
elmélet mély válságát. Azok a kísérle
tek, hogy a harctevékenységet a háború
előtti elméleti koncepciók alapján foly
tassák, sikerteleneknek bizonyultak. Az
elmélet zsákutcába került, nemcsak irá
nyítani nem tudta a gyakorlatot, de még
megvilágítani sem volt képes a háború
jelenségeit. A háború első, úgynevezett
manőverező időszakában az elmélet fej
lesztése lassan haladt, de már 1915-ben
megjelentek az első utasítások és sza
bályzatok (a cikkben részletesen felso
rolva), amelyek figyelembe veszik a há
ború tapasztalatait orosz részről, de
számba veszik a szövetségesek tapasz
talatait is. Az állásháborúra való átté
réssel a védelem problémái kerültek
előtérbe. Ezzel kapcsolatban kiadtak né
met dokumentumokat is. Az 1916-os év
fordulópont az elméleti általánosítások
ra irányuló törekvésekben. Ekkorra ki
alakult a háború folytatásának két alap
vető módja, a manőverező és a pozíció
harc. Megjelentek az új harci eszközök:
a mérgező anyagok, a lövészárok-tüzérség (bombavetők, aknavetők, gránátve
tők), repülők, megváltozott a tüzérség
mennyiségi és minőségi összetétele, ki
kellett dolgozni az erődített védelem
módszerét. A szerző felsorolja e felada
tokkal és általánosításokkal foglalkozó,
Oroszországban kiadott külföldi kiadvá
nyokat, valamint az orosz szerzők mű

veit, különböző dokumentumokat, sza
bályzatokat. Ezek közül részletesen
elemzi Ivanov tábornoknak, a Délnyu
gati Front Bruszilov előtti parancsnoká
nak, valamint Bruszilov tábornoknak a
direktíváit, és magát az áttörést úgy ér
tékeli, mint az első világháború egyik
olyan hadműveletét a kevés hasonló kö
zül, amelyben egyesült az alkotó és mű
vészi jelleg. A cikk részletesen elemzi
„A megerődített övezetekért folyó harc
szabályzata" című kiadványt, amely a
harci tapasztalatok elméleti általánosí
tása, és amelyet többször átdolgoztak.
A szabályzat három részből áll: 1) Az
összes fegyvernemek tevékenysége, 2)
A tüzérség, 3) A tüzérség tevékenysége
a megerődített övezet áttörésekor. Rész
letesen foglalkozik még két művel: Ki
re j tüzér alezredes „ tüzérség roham
nál való tömeges felhasználásából le
vont következtetések" és „A védelem
tüzérsége" című elméleti általánosító
munkáival.
A katonai elmélet általános problé
máival foglalkozik L. VNOTCSENKO:
„A támadó és védelmi hadműveletek
néhány elméleti kérdése (1945—1953)"
című cikke (8, sz. 30—38. o.). A háború
után továbbra is a szárazföldi csapatok
képezték a fegyverek erők alapját. Az
időszak végére a teljes motorizálás kö
vetkeztében megszűnt a lovasság, jelen
tősen megnőtt a páncélos és gépesített
alakulatok súlya. A fegyverzet lecseré
lése és az előbb említett változások je
lentős szervezeti változásokat is hoztak.
E változásokon alapult a hadművészet
fejlődése. A szerző részletesen elemzi a
lehetséges ellenség nézeteiből, valamint
a saját erők fejlődéséből adódó válto
zásokat a front és a hadsereg támadó
hadműveletének elmélete terén, és öszszefoglalva megállapítja, hogy a hadmű-

— 168 —

veleteket a nagy méret, a dinamikusság,
az erők és eszközök manőverező képes
sége jellemzi. Ám arra is rámutat, hogy
a támadó hadművelet elméletének alap
ját még a háborúban alkalmazott elvek
képezték. Tekintet nélkül arra, hogy je
lentősen megnőtt a csapatok tűzereje,
csapásmérő és manőverező lehetősége,
valamint arra, hogy létrehozták az erők
és eszközök nagyarányú tömörítését az
áttörés szakaszán, az ellenség megsem
misítését továbbra is a korábbi elvek
szerint képzelték el: a védelem áttörése
(lövészalakulatokkal); a siker kifejlesz
tése a hadseregek és a front gyorsan
mozgó csoportjaival (páncélosokkal, gé
pesített csapatokkal); továbbá támadás
(üldözés). A védelem vonatkozásában
ugyancsak részletesen tárgyalja a fenti
változásokból adódó következtetéseket
és összegezve megállapítja, hogy a front
és a hadsereg csapatainak hadműveleti
felépítését a mélység megnövekedése,
elemeinek mennyiségi és minőségi erő
sítése jellemezte.
Ugyancsak hadművészeti kérdéssel
foglalkozik A. SIMANSZKIJ: „Az erő
kifejtés fokozása a stratégiai támadás
menetében" című cikke. (7. sz. 14—22. o.).
A honvédő hárobúban a szovjet hadve
zetés sikeresen oldotta meg a címben
szereplő fontos problémát. Az erők és
eszközök támadás kezdetére létrehozott
túlsúlya nem maradhatott állandó, mi
vel az ellenség tartalékai kihasználásá
val igyekezett helyreállítani az egyen
súlyt, fékezni, vagy kedvező körülmé
nyek közöt,t megállítani a támadást. A
siker tehát nemcsak a támadás kezde
tére létrehozott fölénytől függött, hanem
ennek a támadás menetében való meg
tartásától is, amit gyakran úgy értek el,
hogy fokozták az erőkifejtést új alaku
latok, csoportok támadásba vetése útján.
Ez lehetővé tette a kezdeményezés meg
tartását, a kedvező erőviszonyok fenn
tartását, a támadás ütemének fokozását,
az ellenségre gyakorolt nyomás folya
matosságát, lehetetlenné tette a védelmi
front stabilizálását és biztosította a fel
tételeket ahhoz, hogy szünet nélkül
menjenek át az egyik hadműveletből a
másikba, hogy megsemmisítsék a beér
kező tartalékokat. Az erőkifejtés foko
zását elérték még oly módon is, hogy
mind újabb és újabb frontokat és had
seregeket kapcsoltak be a támadásba,
ami a támadás általános hadászati front
jának kiszélesítését eredményezte, be
vetették a frontok, hadseregek második

lépcsőit, a főhadiszállás tartalékait, át
csoportosították az erőket a frontokon
belül és más irányban vetették be őket.
Ezt a szerző az 1944 nyári-őszi hadjárat
példájának részletes elemzésén mutatja
be, amikor a fokozatos erőkifejtés ered
ményeképpen végül is a támadás kiter
jedt a Fehér-tengertől a Fekete-tengerig
terjedő egész hadászati frontra. A szerző
a háború igen sok eseményének példá
ján elemzi az erőkifejtés fokozásának
fentebb említett különböző módozatait,
valamint azt is, hogyan hajtották ezt
végre hadműveleti méretekben, frontok
erőinek és eszközeinek felhasználásával.
A jelentős konkrét eseményekkel fog
lalkozó hadtörténeti cikkek közül első'
helyen említjük meg B. SZOLOVEV:
„A Wehrmacht harmadik támadásának
csődje Keleten" című cikkét (7. sz. 33—
42. o.). Az 1943. július 5. és 12. között a
kurszki kiszögellésnél végbement ese
mények döntő hatással voltak az 1943as év összes katonai eredményeire. A
totális mozgósítás eredményeként Né
metország katonai termelése az előző
évekhez képest megduplázódott, ami
nagy technikai erők összevonását tette
lehetővé. Az ellenségnek (németek és
szövetségeseik) 1943 nyarára a szovjet
arcvonalon volt 232 hadosztálya (kb. 5,3
millió ember), 54,3 ezer lövege és akna
vetője, 5 850 harckocsija és rohamlöve
ge, 2 980 repülője. Ebben az időben Af
rikában mindössze 8 hadosztály volt,
Európa megszállt területein (a Szovjet
unión kívül) és Németországban 92 csök
kent harci értékű hadosztály. A kurszki
támadáshoz a német hadvezetés 50 ki
váló hadosztályt, köztük 16 páncélos és
gépesített hadosztályt összpontosított.
Nagy reményeket fűztek a legújabb
technikához, a „Tigris"-ekhez, „Párduc"-okhoz, „Ferdinánd" rohamlövegek
hez. A szovjet felderítés előtt a „Zita
delle" fedőnevű hadműveletet nem tud
ták titokban tartani. A szovjeteknek si
került feltárni az elképzeléseket, meg
állapítani a csapástmérő csoportok öszszetételét, a tervezett csapások irányát
és pontos idejét is. A védelem előkészí
tése igen gondos volt. A szovjet csapa
tok számbeli fölényben voltak, ember
ben 1,4, tüzérségben 1,9, harckocsikban
1,3, repülőgépekben csaknem 1,6 volt az
arány a szovjet csapatok javára. A vé
delem mérnöki szempontból igen fejlett
volt és a kiszögellésnél elérte a 300 km
mélységet. A szerző július 5-től 12-ig
napról napra elemzi a szembenálló fe-
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lek harctevékenységét, bemutatja, hogy
a jelentéktelen beékelődés folyamán a
szovjet védelem hogyan morzsolta szét
az ellenség erőit. Az ellenség tevékeny
sége és katonai jelentései alapján mu
tatja be, hogy a német hadvezetés meny
nyire képtelen volt helyesen értékelni
a helyzetet, még az ellentámadás előes
téjén és kezdetekor is.
Az igen jelentős és tartalmas cikkek
sorában részletesebb ismertetés nélkül
megemlítjük még J. PLOTNIKOV: „Az
üldözés megszervezése és végrehajtása a
brjanszki támadó hadműveletben" című
cikkét (9. sz. 19—27. o.). (Lengyel István)
VOJNOISTORIJSKI GLASNIK
(Jugoszlávia), 1970. 1. sz. — A jubileumi
számban Abdulah SARAJLIČ: „Húsz
éves a Vojnoistorijski Glasnik" (9—17.
o.) c. tanulmányában áttekinti a folyó
irat két évtizedes történetét. Megállapít
ja, hogy az első korszakban szinte ki
zárólag a jugoszláv partizánmozgalom
eseményei töltötték meg a lap hasábjait,
a szerzők pedig túlnyomórészt az egy
kori harcosokból kerültek ki. A későb
biekben tágult a folyóirat horizontja,
szélesedett szerzői gárdája s ezzel együtt
jelentékenyen emelkedett a tanulmá
nyok színvonala is.
Rafael BRCIČ: „Megszállási rendszer
Boszniában és Hercegovinában" (19—
84. o.) c. tanulmánya széles körű kuta
tások, nagyrészt eddig kiadatlan doku
mentumok felhasználásával készült. Az
áprilisi háború után a győztes Német
ország és Olaszország feldarabolta Ju
goszláviát. Bosznia és Hercegovina „Füg
getlen Horvát Állam" fennhatósága alá
került. Bár a megszálló csapatok jelen
tékeny hányada olasz volt — a teljes 6.
hadtest —, már kezdettől fogva növe
kedett a német befolyás, s a korábban
szoros olasz—horvát kapcsolatok megla
zultak. A partizánmozgalom hatására a
németek egyideig azzal a gondolattal
foglalkoztak, hogy felszámolják a hor
vát államot, s az olaszok gondjaira bíz
zák Boszniát és Hercegovinát (39. direk
tíva), de gazdasági érdekeik védelmében
elálltak a tervtől. E helyett a partizán
mozgalmat használták ki befolyásuk nö
velésére: azokat a területeket, ahol par
tizántevékenységet
észleltek,
német
megszállás alá helyezték. így az „önálló"
horvát állam szuverenitása alig néhány
hónappal születése után szinte a semmi
re redukálódott, területének háromne

gyed részén vagy a német és olasz meg
szállók, vagy a partizánok gyakorolták
a hatalmait. A németeknek így sem sike
rült megállítani a felszabadított terüle
tek növekedését, s 1941 végén már csak
a nagyobb városokat tudták szilárdan
uralmuk alatt tartani.
Boro MITROVSKI — Tomo RISTOVSKI: „Tikveš a felszabadító hábo
rúban 1943-ban". (89—110. o.) A mace
dóniai Tikveš körzetében 1943 nyarán
megérlelődtek a feltételek a partizán
háború kiterjesztésére. A bolgár meg
szállók hiába igyekeztek meggátolni a
mozgalom erősödését, 1943 júniusában
indított offenzívájuk kudarcot vallott.
A harcok után a partizánerők újjászer
veződtek, új zászlóaljak alakultak, ame
lyek sikeres akciókat hajtottak végre
bolgár helyőrségek, raktárak és csapat
összevonások ellen. Decemberben bol
gár hadifoglyokból megalakult a „Hriszto Botev"-partizánzászlóalj, majd de
cember 20-án Fuštani-ban a 2. macedón
rohamdandár. Ebben az időben a Mace
dón KB Központi Bizottsága, a Macedón
Népfelszabadító Hadsereg főparancs
noksága és az 1. macedón—kosovói dan
dár is erre a területre érkezett s innen
indult 1944 februárjában az a hadjárat,
amely Kelet- és Közép-Macedóniát szin
te teljesen felszabadította a megszállás
alól.
Zivko AVRAMOVSKI : „Kísérlet egy
balkáni semleges blokk létrehozására
1939-ben". (153—181. o.) A balkáni né
pek már hosszú idő óta aggodalommal
szemlélték a fasizmus térhódítását. Lát
va a nyugati hatalmak passzivitását,
óvakodtak attól, hogy nyíltan támoga
tásukat keressék, ezért inkább a szigorú
semlegesség politikáját hirdették, ami
pillanatnyilag Németország érdekeivel
is megegyezett. Lengyelország lerohaná
sa után a helyzet még súlyosabbá vált;
Románia attól tartott, hogy a Szovjet
unió visszaköveteli az első világháború
után megszállt korábbi orosz területe
ket; Jugoszláviát pedig olasz területi as
pirációk fenyegették. Ez volt az oka an
nak, hogy a román és a jugoszláv kor
mány közös semlegességi nyilatkozatra
igyekezett rávenni a balkáni szövetség
(Balkán antant) államait. E felhívásukat
Törökország és Görögország visszautasí
totta. A semleges Balkán megfelelt Ang
lia érdekeinek is, de ehhez Bulgária tá
mogatását is meg kellett volna szerezni.
Jutalomként Dobrudzsa egy részét ígér
ték Bulgáriának. Az 1939 szeptemberi
bolgár—jugoszláv tárgyalások azonban
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nem jártak eredménnyel. Bulgária nem
elégedett meg az ígért biztosítékokkal,
csak akkor csatlakozott volna a tervhez,
ha kijáratot kap az Égei-tengerre is; ez
utóbbi viszont Görögország ellenállásá
ba ütközött. Anglia ezekután azzal kísér
letezett, hogy a balkáni szövetség veze
tőjének Olaszországot nyerje meg, ab
ban bizakodva, hogy így nem avatkozik
be Németország oldalán a háborúba.
Olaszország ugyan kedvezően fogadta az
angol javaslatot, de tartva Németország
tól, mégsem tett semmit ennek megva
lósítására. Ez a megoldás, amelynek kö
zös platformja csupán a balkáni kor
mányok — és Anglia — szovjetellenessége volt, végül is kudarcot vallott.
Nikola ŽIVKOVIC; „Szerbia jóvátétel
fizetése az 1941—1944. években". (185—
204. o.) A vesztes áprilisi háború után a
csonka szerb állam nagy összegű jóváté
tel fizetésére kényszerült. A németek
nem tartották be a hágai konvenciókat,
s a megállapítottnál lényegesen nagyobb
összegű jóvátételt követeltek Szerbiától.
Az összeg hónapról-hónapra nőtt, az
1941-es 130 millió dinártól a felszabadu
lás előestéjéig egészen két milliárdra.
Franc CRNUGELJ: „Nemzeti felkelés
a szlovén tengerparton". (207—217. o.)
Mussolini bukása után (1943. július) a
németek az addig olasz megszállás alatt
álló szlovén területeket is saját ellenőr
zésük alá vonták. Augusztus 24-én át
lépték az olasz határt, s noha az olaszok
túlerőben voltak, nem akadályozták meg
a német előnyomulást. Olaszország ka
pitulációja után többoldalú tárgyalások
indultak meg a jugoszláv, olasz és né
met szervek között. Ezek ugyan nem
jártak eredménnyel, mégis időt adtak
a partizánmozgalom
megerősödésére.
Olaszország fegyverletétele idején még
csak alig 350 harcképes partizán volt a
szlovén tengerparton, erejük azonban
a háború végére 30, egyenként 200—400
főnyi zászlóaljra nőtt.
Olga ZIROJEVIC: „Palánk". (263—
270. o.) Szerb történészek véleménye sze
rint a palánk szó szláv szó és primitív
fa várat jelöl. Magyarországon párkány
nak nevezik. A palánk mellett általában
polgárváros helyezkedett el. Ez a tele
pülési és erődítési forma az egész török
birodalomban általánossá vált.
Dusmn LUKAČ : „Lengyelek a Jugosz
láv
Népfelszabadító
Hadseregben",
(287—301. o.) A háború előtt mintegy
20 000 lengyel élt Jugoszláviában, főleg

Boszniában. 1941 végén e területek egy
része felszabadult, a lakosság együttmű
ködött a partizánokkal. Később a cset
nikek és usztasák befolyása is nőtt, ami
passzivitásba
kényszerítette
egészen
1943 derekáig a lengyeleket. 1944. május
7-én megalakult a lengyel zászlóalj,
amely főleg a Bánja Luka felszabadítá
sáért vívott harcokban tüntette ki ma
gát. A háború után a lengyelek nagy
többsége visszaköltözött Lengyelország
ba.
Könyvismertetések és a folyamatosan
közlésre kerülő 1960—1965. évi jugosz
láv történeti irodalom, valamint az
1962—1967. években külföldön megje
lent második világháború történetével
foglalkozó cikkek,
tanulmányok és
könyvek bibliográfiája egészíti ki a fo
lyóirat jubileumi számát.
(Viniczai
István)
WOJSKOWY PRZEGLAD HISTORYCZNY
(Lengyelország), 1970. 3. sz. — Kazimierz
KACZMAREK: „A népi Lengyelország
gazdasági erőfeszítései 1944—45-ben a
hitleri Németország feletti győzelem ér
dekében". (3—65. o.) Lengyelország ha
zája felszabadításáért és a hitleristák fe
letti győzelemért nemcsak a lengyel
hadsereg megszervezésével és aktív
részvételével hozott áldozatot, hanem
gazdasági erőfeszítésekkel is. A lengyel
nép döntő szerepet vállalt a szovjet
hadsereg fő hadászati vonalának gazda
sági támogatásában. A vasúti szállítás
helyreállítása, a hadiipari termelés ú j 
jáépítése, a hadieszközök karbantartása,
az élelmiszerellátás biztosítása mind a
háború érdekét szolgálták. A cikk szá
zalékos kimutatásokat közöl a különbö
ző gazdasági termékekről s Lengyelor
szág különböző területeinek részarányá
ról ezek termelésében. Mennyiségi mu
tatókat közöl a szovjet és lengyel had
seregnek történő szállításokról és a civil
lakosság ellátásáról. Az ország legsúlyo
sabb gazdasági helyzetében a háborús
pusztítások ellenére megszervezett gaz
dasági termelés a lengyel nép óriási erő
feszítéseinek legkézzelfoghatóbb bizo
nyítéka.
Alekszander ZIENIUK: „A rembertówi gyalogsági kiképző központ 1945—48
közötti
működésének
történetéből".
(66—97. o.) Az új népi káderek biztosí
tása a lengyel hadsereg számára mind-
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járt a háború befejezése után megkez
dődött. Az új feladatok eredményes el
látása enélkül lehetetlen lett volna. A
lengyel hadseregnek részt kellett ven
nie a háború nyomainak eltüntetésében,
az ország újjáépítésében, a reakciós föld
alatti bandák felszámolásában, s politi
kailag a munkás-paraszt hatalom erősí
tésében. — 1945. február 2-án települt
Rjazanból Rembertówba a kiképzőköz
pont, az első háromhónapos tanfolya
mán 750 tiszt vett részt. 1945. október
24-én jelent meg a békeviszonyoknak
megfelelő felállítási parancs, amely sze
rint 9 hónapos kiképzési időszakonként
400 hallgatót képeznek ki, majd 1946.
júniustól 6 hónapos tanfolyamokon 60
törzstisztet is. 1948 októberéig, az iskola
fennállásáig (amikor gyalogsági főisko
lává szervezték át) összesen 801 tisztet
képeztek ki Rembertówban, ezek szár
mazási, képzettségi, rátermettségi jel
lemzőit is ismerteti a cikk, a kiképzés
eszmei-politikai programja, oktató-ne
velő célkitűzései, a hallgatók különböző
területeken végzett tevékenysége mel
lett.
Józef KOKOT: „A Harmadik Biroda
lom feltételnélküli kapitulációja" (98—
111. o.) A szerző a kapituláció előzmé
nyeit, körülményeit, megtörténtét, s a
hivatalos okmányokat közli.
Marian PORWIT: „Elkésett rögtönzés
a frontális visszavonulás során Lengyel
ország 1939. évi védelmi háborújában és
ennek okai". (112—147. o.) Stachiewicz
tábornok, volt lengyel vezérkari főnök
1969-ben közzétett két jelentéstöredéke
alapján mélyrehatóan elemzi a cikk a
lengyel hadsereg háborús előkészületeit
és Rydz-Smigly marsall helyes hipoté
ziseit a Lengyelország elleni támadás
esetére. Komoly hiányosság volt, hogy e
hipotéziseket nem dolgozták ki még a
béke idején meghatározott hadműveleti
tervben s e terv lehetőségeit hajléko
nyan nem alkalmazták. Az 1939. szep
tember 1—5. között elvesztett 5 napot a
6. napon megkísérelt átcsoportosítás
nem tehette jóvá, az első szakasz kija
vítását későn kísérelte meg a második
szakasz rögtönzése. A tanulmány az
1939 szeptemberi legfelső lengyel had
vezetés döntő hibáit vizsgálja az adott
parancsok, a tényleges hadműveleti ese
mények és a reális lehetőségek alapján.
Jerzy BORDZILOWSKI : „Egy katona
életútja". (148—184. o.) XV. rész. A viszszaemlékezéseknek ez a része a Berlinért

folytatott harcról ír, a berlini hadműve
let részletes elemzését, a résztvevő erők
és eszközök felsorolását adja, a terve
zés és előkészítés időszakát ismerteti,
elsősorban a műszaki csapatok szerepét
és feladatait emelve ki.
Pavel BATOV: „A »Narew« hadműlet". I. rész. (185—215. o.) Batov hadse
regtábornok végigharcolta az egész má
sodik világháborút, visszaemlékezései
nek ez a része a warmijski—mazuri had
művelet során a Narew átkelés előké
szítését és végrehajtását ismerteti. A Narew-i hídfő elfoglalása a Gdansk felé
vezető út megnyitását jelentette.
Broniszlaw MASZLANKA: „Az arab
országok elleni izraeli agresszió 1967.
június 5—10. között". (216—264. o.) A
hadművelet előzményeinek, előkészíté
sének és lefolyásának részletes katona
politikai, szervezési, felszerelési ismer
tetése, a légi támadásoknak, az északi
és déli arcvonal harccselekményeinek
pontos leírásával.
Rajmund SZUBANSKI: „A lengyel
páncélos fegyvernem az 1939. évi hábo
rúban". I. rész. (265—313. o.) A páncélos
fegyvernem háborúelőtti lengyel alkal
mazási elveit, háborús szervezését, tény
leges felszerelését, a „Narew"-, „Mód
iin"-, „Pomorze"-, „Poznan"-, „Lódz"és „Kraków"-hadseregek páncélos ala
kulatai 1939. szeptember 1—19. közötti
harccselekményeinek lefolyását tárgyal
ja a cikk első részében a szerző.
Józef KUROPIESKA: ,A tisztek mi
nősítése a 2. Lengyel Köztársaságban'
(314—339. o.). 1926-ban szabályozták —
francia mintára — a tisztek minősítésé
nek módját, amely az előléptetés fontos
feltétele volt s a személyügyi osztályok
feldatköréhez tartozott. Több parancs
nok személyszerinti véleményezését is
merteti a cikk a húszas-harmincas évek
ből, melyek nagyon szigorúak és reáli
sak voltak, sajnos azonban a gyakorlat
ban nem akarták hasznosítani őket, leg
alábbis nem mindenkinél ennek megfe
lelő volt az előrehaladás.
Franciszek SKIBINSKI: „Vita a len
gyel katonai nyelvről". (340—361. o.) Is
merteti a történeti hagyományokat és a
jelenlegi követelményeket a katonai
nyelvvel szemben, amely állandóan fej
lődik.
Recenziókat, eseménykrónikát és gaz
dag második világháborús bibliográfiát
közöl még a szám. (Windisch Aladárné)
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ZEITSCHRIFT FÜR
MILITÄRGESCHICHTE
(NDK), 1970. 5—6. sz. — Engels Frigyes
születésének 150. évfordulója alkalmá
ból több cikk foglalkozik katonaeméleti
tevékenységével. Hansjürgen USCZEK:
„Engels Frigyes a francia háborúról''.
(5. sz. 517—531. o.) Már a XIX. század
ban világossá vált, hogy a munkásosz
tálynak saját katonai elméletre van
szüksége. Engels elemzésének fő témái:
a tömegfelkelés, forradalmi háború, ge
rillaharc, forradalmi haderők és irregu
láris egységek stb. 1870-ben a bonapartista Franciaország hadat üzent Német
országnak. A konfliktusra mindkét fél
felkészült. A háború jellegét nehéz el
dönteni, mivel a haladó és reakciós vo
nások összefonódnak benne. Engels a
Neue Rheinische Zeitung-ban a német
nép igazsága mellett foglalt állást. A sedani vereség után azonban megválto
zott a háború jellege és a franciák ré
széről vált igazságossá. A tömegek be
kapcsolásával új hadsereget állítottak
fel, amely igen jó harci szellemmel
rendelkezett, bár az irreguláris csapa
tok gyengéi is érezhetők voltak. Engels
most a francia proletariátust biztatta.
A francia kormány azonban félt a fel
fegyverzett tömegektől, ezért inkább a
külső ellenséggel szövetkezett, hogy a
belső forradalmi fellángolást elfojthas
sa. Engels e háborúról írott elemzésé
ben Scharnhorst és Clausewitz haladó
polgári hagyományaira épített, és ki
dolgozta a modern népháború alapvető
katonai kérdéseit, amelyekről Lenin is
elismerően nyilatkozott több művében.
Heinz HELMERT — Ernst ROLOFF:
„Engels Frigyes katonaelméleti tevé
kenysége a párizsi kommün után". (6.
sz. 645—658. o.) A párizsi kommün ide
jén a munkásosztály elsőízben vette ke
zébe a hatalmat és ezzel bebizonyította
a tudományos kommunizmus elméleté
nek helyességét. Engels — bár nem pub
likációk formájában — új elemzés tár
gyává tette a már megfogalmazott kato
naelméleti téziseket. Polgári történé
szek sokszor meghamisítják Engels
örökségét, amikor azt hirdetik, Marx
halála után békés módszereket ajánlott
a nemzetközi munkásmozgalomnak cél
jai elérésére. A parlamenti választások,
a választójog kérdései gyakran szere
pelnek műveiben, de tevékenysége ez
zel nem merült ki. Lenin több ízben az
engelsi forradalmi örökség védelmére

kelt. Az 1870—71-es háború után a
munkásmozgalom súlypontja Németor
szágba került át. A munkásosztály már
nem lehetett passzív, hanem aktív erő
vé kellett válnia a permanens háborús
veszély elhárításában. Engels megírta a
munkásosztály lehetőségeit egy elkö
vetkező világháborúban, melyben a
fegyverrel már bánni tudó nép a saját
elnyomói ellen is felléphet. A hadsereg
akkor már nem az uralkodó réteg ér
dekeit képviseli, hanem valóban a nép
hadseregévé válhat. Síkra szállt az ál
talános hadkötelezettségért, mivel a ba
rikádharc értelmét vesztette a tömeg
pusztító fegyverek használata miatt.
Űj taktikát kellett kialakítani az új
fegyvereknek megfelelően. Lenin sza
vaival: Engels katonai tevékenységének
csúcspontja, hogy megfogalmazta a
proletariátus alapvető és világalakító
céljait, kidolgozta programját anélkül,
hogy az opportunizmus hibájába esett
volna.
Heinz HELMERT — Hermann RAH
NE: „A porosz vezérkar hadvezetése az
1870—71-es háborúban". (5. sz. 532—
546. o.) A német polgári hadtörténészek
nagyobb jelentőséget tulajdonítanak a
háborúnak, mint amivel az a valóság
ban rendelkezett. A szerzők a politika
és stratégia szempontjából vizsgálják
az eseményeket. Poroszország — Né
metország egyesítése céljából — jó elő
re felkészült a háborúra, Moltke 1866
óta fejlesztette a hadsereget, amely
1869 óta fejlesztette a hadsereget,
amely 1869-ben 300 000 katonát szám
lált. Moltke elgondolása támadásokra
épült, melyeket gyors döntések jelle
meznek. Ezt a célt szolgálták az össze
vont hadműveletek. A gyors döntések
politikai célja a tömegek kikapcsolása
volt a háborúból. Engels már a háború
első napjaiban megállapította a német
hadsereg fölényét és Moltke kiváló ka
tonai adottságait. A hadjárat akkor
nőtte túl a német terveket, amikor a
francia nép is bekapcsolódott a hadmű
veletekbe. A német vezérkar lebecsülte
a népi erőket, de tehetetlen volt velük
szemben. A francia kommün legyőzé
sében készségesen kezet nyújtó porosz
hadvezetés mégis elérte célját, a fran
cia burzsoázia árulása folytán biztosí
totta magának Elzász-Lotharingiát.
Helmut SCHNITTER: „Néhány prob
léma a feudális hadviselés történetéből".
(6. sz. 674—682. o.) Igen kevés feldolgo
zás született e témakörből és még enné]
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is kevesebb a marxista értékelés. A pol
gári hadtörténetírók keresztesháborúk,
vallásháborúk szempontjából nézik e
korszakot. Egy marxista értékelés szem
pontjai: mennyiben vitte előbbre a há
ború a fejlődést, hogyan kapcsolódtak
be a tömegek, hogyan alakították a há
ború menetét és hogyan fonódtak össze
a feudális érdekek az egyházi érdekkel.
Feldolgozásra váró kérdések: a nép és
hadsereg viszonya, a hadsereg osztály
jellege, a forradalmi erők katonai szer
vezete és programja, a háborúk katonai
és politikai jellege és a feudálabszolutisztikus militarizmus.
Baldur KAULISCH: „Dokumentumok
a német tengeralatti háborúhoz, 1914—
1916". (6. sz. 693—703. o.) Az Anglia el
leni tengeri háború gondolata már a
hadműveletek előtt felmerült a német
vezető katonai körökben, de a flotta
igen hiányos felszereltsége miatt e ter
vet elvetették. A Marne menti német
vereség már nyilvánvalóvá tette a vil
lámháborús tervek kudarcát, így ismét
napirendre került e kérdés, most már a
háborút eldöntő tényező szempontjából.
A Rajna—Ruhr-vidéki iparmágnások és
a porosz junkerek kereskedelmi érdekei
miatt szorgalmazták az angolok elleni
határozott fellépést. Hamis helyzetérté
kelésből kiindulva megtorpedóztak min
den angol felségvizeken levő kereske
delmi és személyszállító hajót, amivel a
német admiralitás a semleges országok
ban, de főleg az Amerikai Egyesült Ál
lamokban okozott súlyos bonyodalma
kat. A katonai vezetés és az iparmágnás
körök jól látták, hogy a háború sem a
szárazföldön, sem a tengeren nem nyer
hető meg, mégis bűnös módon folytat
ták a hadműveleteket.
Hans HÖHN: „A Wehrmacht-gyalogság alkalmazásának fejlődése a második
világháborúban". (5. sz. 554—566. o.) A
Wehrmacht-gyalogság bevetésének elő
re kidolgozott alapelvei csak a nyugat
európai hadjáratokban bizonyultak he
lyeseknek. Az eltérés főleg a Szovjet
unió megtámadása után következett be,
mivel nem számítottak ilyen erős ellen
állásra. Az első háborús év eseményeit
értékelve a kiképzési utasításokban fő
leg a megerődített tábori állások elleni
harc, a siker kihasználása, támadáshoz
való felállás az ellenséges vonalak előtt,
támadásból védelembe való átmenet,
folyószakaszokért folyó harc, stb. szere
pelt fő kiképzési feladatként. Már 1941ben el kellett tekintenie a német had
vezetésnek a gyors hadtestek bevetésé

től, és eredménytelenek voltak a bekerítési hadműveletek is. A gyalogságnak
több gépesített egységre lett volna szük
sége. E problémák megoldása jellemezte
az 1942. évre való felkészülést. Fokozták
a védelem mélységét, de a védekező
hadviselés már alapvetően meghatároz
ta a német gyalogság bevetését. Igen
nagyméretű erőfeszítésre lett volna
szüksége a fasiszta Németországnak, de
anyagi lehetőségei nem álltak összhang
ban a hódító fasiszta célokkal.
Otfried DANKELMANN: „A spanyol
»-semlegesség« a második világháború
ban". (6. sz. 683—692. o.) Az 1936—39-es
polgárháború leverése után Franco sze
mélyében a klerikális, katonák által
képviselt nagybirtokosok kerültek ura
lomra. A spanyol reakciónak lélegzetvé
telnyi szünetre volt szüksége, azért nem
kapcsolódott be a háborúba. Ez a sem
legesség igen nagy előnyt jelentett Hit
lernek. Franciaország kapitulációja után
Franco határrevízióit követelt és afrikai
gyarmatainak kibővítését, amiért kilá
tásba helyezte hadbalépését a tengely
hatalmak oldalán. Ez nem következett
be, mert a német és olasz körök nem
szavazták meg a tönkrement gazdaság
helyreállítását; az utak és vasutak meg
rongálódtak, sok város, falu pedig még
romokban hevert. A lakosság körében
igen erős antifasiszta hangulat uralko
dott, Hitler gerillaharcoktól tartott,
amelyre a környező hegyek igen jó le
hetőséget biztosítottak volna. Spanyol
ország bevonása a háborúba a német
„Felix-, Helene- és Gisela"- tervekben
szerepelt, abban az esetben, ha a Szov
jetunió lerohanása eredménnyel járt
volna. A háborús eseményeket reálisan
értékelő spanyol politikusok már 1942ben elzárkóztak Hitlertől, megerősítet
ték gazdasági kapcsolatukat Angliával
és a szövetséges hatalmakhoz közeled
tek.
Norbert MÜLLER — Martin ZÖL
LER: „A Wehrmacht-megszállás bűnei
a szerb lakossággal szemben 1941 őszén".
(6. sz. 704—715. o.) Németország straté
giai helyzetének biztosítása és főleg gaz
dasági lehetőségeinek megjavítása érde
kében 1941 őszén feloszlatta a jugoszláv
államot. Szerbia különleges szerepet ját
szóit a német tervekben mezőgazdasá
gi termékei miatt. Az „új rend" bizto
sítása érdekében tömegterrort vezettek
be, mely elsősorban a kommunista párt
és a haladó erők ellen, nem utolsó sor
ban pedig a zsidók, cigányok és egyéb
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nem kívánatos elemek ellen irányult.
Különös kegyetlenséggel jártak el a tú
szokkal és elfogott ellenállókkal. A par
tizánok likvidálása érdekében a rendőri
és biztonsági szervek mellé gépesített
katonai alakulatokat is bevetettek a
„tisztogatási akciók" alkalmából. A nyu
gati történetírás a partizánakciókra való
reagálásnak tűnteti fel a terrort, a köz
readott dokumentumok azonban az el
lenkezőjét bizonyítják.
Gerhard LUX — Toni NELLES: „A
Német Nemzeti Néphadsereg felépítése
és fejlődése — A Német Szocialista Egy
ségpárt a lenini katonai program alkotójellegü megvalósítója". (6. sz. 659—
673. o.) A cikk első része (ZfM, 1970. I.
sz.) a Nemzeti Néphadsereg fejlődését
vizsgálja az 1960-as évekig. A fejlődés
további ütemének biztosítása érdekében
a gazdasági alapot kellett szilárdan ki
építeni, melynek elsődleges feltétele az
1961-es határvédelmi rendszabályok be
vezetése volt. A Német Kommunista
Párt ekkor fogalmazta meg első ízben a
modern honvédelem minden követelmé
nyét. Elsődleges feladat a párt- és ideo
lógiai munka erősítése volt a harcké
szültség fokozása érdekében, majd a ve
zető katonai káderek kialakítása és a
katonai kollektívák nevelése szerepelt
napirenden. A csapatmunka megjavítá
sát szolgálta a vezetési módszerek töké
letesítése is. A hadsereg új tudományos
kutató központokat kapott, melyekben a
legújabb tudományos eredmények és
technikai berendezések segítik a vezetés
tökéletesítését. A fejlődés következő fo
kozata a kollektív védelem szellemének
kialakítása volt. Ezt szolgálták a közös
hadgyakorlatok. A „Fegyverbarátság"
hadgyakorlat is bizonyította, a Német
Nemzeti Néphadsereg betölti azt a sze
repet a Varsói Szerződés hadseregei kö
rében, amire vállalkozott.
Hans-Jochen
RADDE: „A burmai
hadsereg fejlődése". (5. sz. 580—592. o.)
A második világháború előtt Burma
gazdasági fejlődését az ország gyarmati
mivolta határozta meg. 1939-ben alakult
meg a Burmai Kommunista Párt, mely
nek nevéhez fűződik a hadsereg szerve
zése. A katonai hagyományok a harmin
cas évekig nyúlnak vissza, az angol gyar
matosítók elleni harc időszakáig. A had
sereg tagjai fiatal értelmiségiek voltak,
munkások és parasztok, akik élénk tá
mogatást kaptak Japántól az angol ura
lom megdöntéséhez. 1942-ben a hadse
reg 23 000 katonát számlált. Célkitűzé

sük az ország függetlenségének kivívá
sa, demokratikus reformok és a szocia
lizmus felépítése volt. E célkitűzés igen
nagy népszerűségnek örvendett a lakos
ság körében. 1942-től az ország függet
lenségét a japánokkal szemben kellett
megvédeni. 1943-ban a hadsereg átala
kult nemzeti hadsereggé. Az országot
felosztották katonai kerületekre, a ka
tonai parancsnokok mellett politikai
biztosok is működtek. 1944-ben megerő
södött a partizántevékenység, a parti
zánerőket 50 000 főre becsülték. 1945-ben
általános nemzeti felkelés tört ki a ja
pánok ellen, amelybe az angolok is be
kapcsolódtak, akik a felszabadított te
rületeket saját gyarmatuknak tekintet
ték. A második világháború után ismét
megerősödtek a felszabadító mozgal
mak, 1948-ban Burma önálló köztársa
ság lett. A jobboldali elemek egyre na
gyobb szerepet nyertek az államvezetés
ben és a hadseregben is. A haladó erők
az ipari elmaradottság miatt nem vol
tak elég erősek ahhoz, hogy az ország
ban demokratikus reformot valósítsa
nak meg. A jobboldaliak kiszolgáltatták
az országot a nyugati imperialistáknak,
Burma ma a SEATO tagja. (Rákóczi
Katalin)
ANALE DE ISTORIE
(Románia), 1969. 5—6. sz. — Aurel
PETRI : „A haza teljes területének a fa
siszta járom alól történő felszabadítá
sáért folyó harc krónikájából". (5. sz.
45—57. o.) A szerző epizódokat idéz az
1944. augusztus 23. után Románia teljes
területének felszabadításáért folytatott
harcok történetéből, a szovjet és a ro
mán csapatok együttműködéséről a deb
receni csatáig. A román területek fel
szabadításában — mint a cikk megálla
pítja — 27 román hadosztály, egy légi
hadtest, két légelhárító tüzérdandár,
összesen 265 735 katona vett részt. 1944.
szeptember eleje és október 25. között
49 744 főnyi veszteség érte a harcokban
résztvevő román erőket, amelyek a jel
zett időpontig 872 lakott helyiséget, köz
tük 8 várost és 18 fontos helyiséget sza
badítottak fel.
Stela DIMITROVA: „Az 1923 szep
temberi bolgár felkelés". (5. sz. 58—75.
o.) A cikk a Bolgár Kommunista Párt
felkelés előtti és alatti politikáját elem
zi. Rámutatott, hogy a szeptember 23-i
felkelés majdnem egész Bulgáriára ki
terjedt, a kommunisták — akik a mun
kás- és paraszttömegek vezetői voltak —
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együtt harcoltak a Parasztszövetség bal
oldalával. A felkelés — melynek mene
téről, majd leverésének körülményeiről
a szerző részletesebben ír — demokra
tikus, antifasiszta forradalmi harc volt
a proletariátus vezetésével. Érdekes ada
tokat közöl a felkelésben részt vevők
pártmegoszlásáról, a csatlakozó parasz
tok szociális rétegződéséről.
Az 5. szám részletes beszámolót közöl
az 1969. augusztus 14—16. között Buka
restben a Román Tudományos Akadé
mia, a RKP KB mellett működő Törté
neti és Szociálpolitikai Kérdéseket Ta
nulmányozó Intézet és más intézmények
által Románia felszabadulásának 25. év
fordulója alkalmából rendezett tudomá
nyos konferenciáról, amelyen szovjet,
osztrák, bolgár, csehszlovák, német,
francia, olasz, jugoszláv, mongol, len
gyel, spanyol és magyar történészek is
részt vettek. (105—140. o.)
Dumiton TUTU — Ion TUDOR: „A
Román Hadsereg részvétele Magyaror
szág fasiszta iga alól történő felszabadí
tásáért folytatott harcokban". (6. sz. 19—
28. o.) A tanulmány a debreceni csatá
tól a Budapestért folytatott harcokig a
román erőknek a szovjet csapatok had
rendjében Magyarország felszabadítá
sáért folytatott küzdelmét tekinti át. A
magyar földön folyó harcokban két ro
mán hadsereg, ezen belül 17 gyalog- és
lovashadosztály, egy légi hadtest, két
légvédelmi tüzérdandár, egy vasúti dan
dár és számos más egység és intézmény
vett részt. Részletesebben a román 7.
hadtestnek a budapesti harcokban be
töltött szerepére, a hadtest harcainak
hősiességére tér
ki, megemlékezik
ugyanakkor a Tiszán átkelő 4. Román
Hadsereg harcairól is. Ezek Észak-Ma
gyarország felszabadítására irányultak.
1944. december 20. — 1945. január 15.
között a magyar földön harcoló román
erőket Szlovákia területére csoportosí
tották át. A tanulmány befejező része a
román csapatok és a magyar polgári la
kosság közötti kapcsolattal, a román ka
tonaságnak a helyi lakosság élelmezése,
egészségügyi ellátása, az iskolai oktatás
folytatása érdekében tett lépéseivel, in
tézkedéseivel foglalkozik;

Mirea HAUPT: „A »Tudor Vladimirescu—Debrecen« hadosztály részvétele
a magyar nép felszabadításában". (6. sz.
29—37. o.) A szerző a „Tudor Vladimirescu"-hadosztály egykori parancsnoka
volt. Visszaemlékezésében hadosztályá
nak a magyarországi harcokban betöl
tött szerepével foglalkozik. A román an
tifasiszta
magasabbegység,
melynek
szervezése még 1943-ban szovjet földön
megkezdődött, a magyarországi harcok
ban kiemelkedő katonai teljesítménye
ket nyújtott. Mirea Haupt részletesen is
merteti a hadosztály ezredeinek a deb
receni hadműveletekben való részvéte
lét, a harcosok hősiességét, a parancsno
ki állomány érdemeit. A 2. Ukrán Font
parancsnoksága egyedül 1944. november
19-én 100 tisztet és harcost tüntetett ki
a hadosztály állományából s a maga
sabbegységnek a debreceni hadművelet
alatt tanúsított hősiességét a hadosztály
elnevezésében „Debrecen" nevének fel
vétele is jelezte. A hadosztály harcosai
a szovjet csapatokkal vállvetve vették
ki a részüket a fasiszta csapatok mátrai
állásainak áttöréséből, a hegység birtok
bavételéért folyó harcokból. Küzdelmük
magyar földön Észak-Magyarország fon
tos ipari központjának, Salgótarjánnak
a felszabadításával fejeződik be. Ezt kö
vetően a magasabbegységet Csehszlová
kiában vetették be. A harcok súlyossá
gát a szerző az élőerőben elszenvedett
veszteséggel is érzékeltetni kívánja. Ma
gyarország területén a harcok folyamán
„Tudor Vladimirescu—Debrecen"-hadosztály sebesültekben és halottakban
személyi állományának 40%-át vesztet
te el.
A 6. számban ismertetést olvashatunk
a Maurice Thorez Intézet rendezésében
Párizsban 1969. október 17. és 19. között
a második világháború történetéről le
folyt nemzetközi történészkollokvium
ról. A folyóirat közli a tanácskozáson
elhangzott két román felszólalás szöve
gét: Titu GEORGESCU: „A második vi
lágháború befejezésének eredményei és
tanulságai"; Viorica MOISUE: „A má
sodik világháború okairól és jellegéről"
(110—128. o.) (Jőzsa Antal.)
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HÍREINK

ENGELS-EMLÉKÜLÉS A HADTÖRTÉNELMI INTÉZETBEN
(1970. december 4.)
A haladó emberiség 1970-ben ünne
pelte Engels Frigyes, a nagy tudós és
forradalmár születésének 150. és halá
lának 75. évfordulóját. Ez alkalomból
a Hadtörténelmi Intézet — a Zrínyi
Miklós Katonai Akadémia és az Eötvös
Lóránd Tudományegyetem Bölcsészet
tudományi Karának közreműködésével
— tudományos emlékülést rendezett.
Az itt elhangzott referátumok Engels
életművének egyik lényeges alkotóele
mével, hadtörténelmi és hadtudományi
munkásságával foglalkoztak.
Bevezető előadásában (Engels Fri
gyes, a marxista hadtudomány meg
alapozója) dr. Liptai Ervin ezredes
(Hadtörténelmi Intézet) kettős célt tű
zött maga elé. Egyrészt fel akarta tárni
azokat az indítékokat, amelyek Engelst
a hadtudományok felé vezették (meg
kell jegyeznünk, hogy Engels munkás
ságának jelentős része — összes művei
nek mintegy 35—40% — közvetve, vagy
közvetlenül katonai vonatkozású), más
részt vázolni kívánta Engels tudomá
nyos munkamódszerének egyes jellem
ző sajátosságait, s a további tudomá
nyos kutatás elősegítése végett rá akar
t a irányítani a figyelmet Engels kato
nai munkássága néhány, napjainkban
is különleges jelentőségű részterüle
tére.
A referátum megállapítja, hogy En
gelst részben a közte és Marx között
kialakult és mindvégig bámulatos ered
ményességgel alkalmazott munkameg
osztás, másrészt személyes tapasztala
tai, egyéni érdeklődése ösztönözte a ka
tonai kérdések elmélyültebb tanulmá
nyozására. Nagyon tanulságos és meg
szívlelendő az a módszer, ahogyan En12 Hadtörténelmi közlemények

gels felkészült a katonai ismeretek el
sajátítására. Megszerezte és gondosan
feldolgozta kora legjobb katonai szak
értőinek — Clausewitz, Jomini, Károly
főherceg stb. — műveit, átnézte a fontosabb katonai szabályzatokat, alapo
san megismerte a hadtörténelem kima
gasló eseményeit. S az eredmény? A
nagyközönség és a katonai szakértők
úgy vélték, hogy például a „Po és Raj
na" című 1859-ben írt nagyszerű stra
tégiai tanulmánya valamelyik ismert
porosz tábornok álnéven írt munkája,
annyira magán viselte a mű a katonai
szakértelem vonásait.
Engels azonban nem l'art pour l'art
foglalkozott katonai kérdésekkel. „Sem
mi sem függ annyira a gazdasági elő
feltételektől, mint éppen a hadsereg
és a flotta" — állapítja meg egyhelyütt
Engels. Ezt a tényt további társada
lom- és gazdaságtörténeti tapasztalatok
szerzésére használva rendkívül fontos
általános elvi és gyakorlati tapasztala
tokat szűr le. S ennél talán még fontosabb az a körülmény, hogy Engels és
Marx olyan filozófusok voltak, akik
nemcsak magyarázni, hanem tudomá
nyos tervszerűséggel meg is akarták
változtatni a világot. A szocialista for
radalom sikeres kivívásához pedig el
engedhetetlenül szükséges volt a fegy
veres felkelés marxista elméletének a
kidolgozása.
Liptai Ervin Engels katonai munkás
sága általános értékelését felvázoló be
vezetője után néhány lényeges részlet
probléma elemzésére került sor.
Nagy János alezredes (ZMKA) „A
proletár osztályharc és hadsereg En-
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gels katonapolitikai munkásságában"
című
referátumában
szemléletesen,
meggyőző, bizonyító erővel mutatta
meg azt az utat, amelyet a marxista
forradalom elmélete az 1848-as polgári
forradalmaktól kezdve az imperializ
mus kezdetéig, a századfordulóig meg
tett. A beszámoló érdeme, hogy tények
kel bizonyította: a marxizmus nem
dogma, hanem a társadalom és a tu
domány fejlődésével együtt haladó, sőt
azt többször is megelőző eszme. A re
ferátum nyomatékosan kiemelte azt a
tényt, hogy a hadsereg és a haditech
nika fejlődése a XIX. század második
felében milyen forradalmi változásokat
hozott a fegyveres felkelés marxista el
méletében. „A proletár osztályharc
mind szélességben, mind mélységben
rendkívül gyors ütemben terjedt." Eh
hez a harchoz új módszerek kellettek.
A barikádharcot, Engels harcos ifjú
korának legendássá vált harcmódját,
az új fegyverek teljesen korszerűtlen
né tették; ezt az 1871-es párizsi kom
mün tragikus tapasztalatai is igazolták.
Engels azt is helyesen ismerte fel, hogy
elmúltak azok az idők, amikor néhány
lelkes fiatal forradalmár az egész nép
számára kivívhatta a győzelmet. Most
már az egész nép teljes erejére van
szükség, hogy a burzsoázia jól kiépí
tett államgépezetét, s kiválóan felsze
relt fegyveres erőit léküzdhessék. Ez
magyarázza, hogy Engels oly nagy fi
gyelmet fordított a porosz véderőreformra. Lehetőséget látott benne, hogy
a munkásosztály, elsajátítva a katonai
ismereteket, adott esetben a forrada
lom javára kamatoztathassa új képes
ségeit.
Befejezésül Engelsnek a győztes pro
letárforradalom és a szocialista állam
hadseregére vonatkozó gondolatait ele
mezte az előadás.
Figyelemre méltó, s a nagyközönség,
de még a hivatásos történészek előtt
sem minden aspektusában isimert kér
dést választatta tárgyául dr. Urbán
Aladár (ELTE): „Engels és az 1848-as
farradalom katonai tapasztalatai" cí
mű referátuma. A szerző az 1848 ta
vaszán Magyarországon
lejátszódott
forradalmi eseményeket európai k e 
retbe helyezte s megállapította, hogy
jelentőségük első pillanatában eltör
pült a párizsi és bécsi forradalom lát
ványos eseménysorozata mellett. Ezzel

magyarázható, hogy 1848-ban még sem
Marx, sem Engels nem fordított na
gyobb
figyelmet
a
magyarországi
ügyekre, tájékozottságuk sem lehetett
kielégítő, hisz' nem tudván magyarul,
értesüléseiket elfogult, vagy a körül
ményeket nem pontosan ismerő nyu
gati hírforrásokból merítették. A hely
zet gyökeresen megváltozik 1849-ben,
amikor a többi forradalmat már lever
te a reakció, s Magyarország maradt a
szabadság egyedüli bástyája. Ekkor
már, noha ismereteiket változatlanul
pontatlan hírékből szerezték, értékes
katonai és politikai következtetéseket
vontak le a magyarországi helyzetről.
Tulajdonképpen csak a
forradalom
után, a magyar emigráció útján ismer
hették meg a maguk valóságában a
magyar forradalom fő kérdéseit. Ekkor
— sajnos, már későn — bírálva a ma
gyar kormány, s később a Kossuthemigráció politikáját, reálisan értékel
ték a magyar forradalom esélyeit és
nemzetközi összefüggéseit.
Engels azzal a gondolattal is foglal
kozott, hogy nagy átfogó tanulmány
ban dolgozza fel a magyar szabadság
harc katonai és politikai kérdéseit.
Sajnos, ez a számunkra oly jelentős el
gondolás csak terv maradt.
Befejezésül Engels katonai tevékeny
ségének egy kevésbé ismert oldalával
foglalkozott dr. Ács Tibor alezredes
(Hadtörténelmi Intézet) referátuma: „A
XIX. századi gyarmati háborúk és ta
nulságaik Engels műveiben". E hatal
mas kérdéskomplexumból a szerző he
lyes érzékkel három lényeges kérdés
csoportot ragadott ki: 1. a marxista
katonai elmélet és a gyarmati hábo
rúk, 2. az ázsiai hadügy problematiká
ja, 3. a kis háború „engelsi" koncep
ciója.
Az első kérdéscsoporttal kapcsolat
ban Ács Tibor a marxista hadtudo
mány három lényeges problémáját he
lyezte új megvilágításba: az igazságos
háborút, a totális háborút, valamint a
hadsereg és a gazdasági-társadalmi élet
kapcsolatát.
A
gyarmati
háborúk
ugyanis sakkal leplezetlenebbül, sokkal
brutálisabban tárták fel a kapitalista
hódító politika jellemvonásait, mint az
európai fegyveres konfliktusok, s így
a belőlük levont következtetések ma is
értékesek számunkra.
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Rendkívül érdekes és napjainkban
sűrűn vitatott kérdés az ún. ázsiai ter
melési mód problematikája. A kérdés
katonai vonatkozásait vizsgálva Engels
megállapítja, hogy a speciális ázsiai
hadügy a XIX. században már nem éri
el az európai hadügy színvonalát, és
sem a régi módon, sem hevenyészett
reformkísérletekkel (Engels e kétféle
megoldási kísérletre a kínai és a per
zsa példával utal) nem veheti fel a
harcot, gyökeres társadalmi változások
nélkül, az európai gyarmatosító hatal
makkal.
Befejezésül az előadás a francia—
algériai háború tapasztalataiból kiin

12*

-

dulva a kis háború elméleti és gyakor
lati kérdéseinek „engelsi" felfogását
vizsgálja. Megállapítja, hogy jóllehet
Engels sokat merített a kiváló porosz
katonai író, Decker tábornok idevonat
kozó munkásságából, de következteté
seiben túllépett mesterén. Zseniális,
máig is érvényes előrelátással felis u
merte, hogy a kis háború jelenti a
megoldást az elnyomott népek számára,
s ennek mesteri alkalmazása lehetősé
get nyújt arra, hogy kis, elnyomott né
pek nagyhatalmak korszerű hadseregei
vel szemben is helytállhassanak.
R. Gy.
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AZ ELMŰLT ÉV ESEMÉNYEIBŐL
A HADTÖRTÉNELMI OSZTÁLY
tudományos munkatársai 1970-ben a
Magyar Néphadsereg, a TIT Hadtudo
mányi Szakosztálya és más társadalmi
szervezetek rendezvényein, továbbá ha
zai és külföldi konferenciákon és ülé
seken 252 előadást, illetve referátumot
tartottak. Ebből 98 előadás vidéken, 17
pedig külföldön (a Szovjetunióban, Bul
gáriában, Lengyelországban, Csehszlo
vákiában és Olaszországban) hangzott
el. Az előadások, illetve referátumok
a szovjet hadsereg magyarországi fel
szabadító hadműveleteivel, a magyar
antifasiszta ellenállási mozgalommal,
valamint a Magyar Néphadsereg törté
netével kapcsolatos elvi kérdéseket
ölelték fel. Osztályrendezvényeken sor
került a tudományos munkatársak be
számolóinak értékelésére és a hazánk
ban kutató külföldi történészekkel foly
tatott tapasztalatcserékre is.
A MAGYAR TANÁCSKÖZTÁRSA
SÁG Vörös Hadseregében működő 12.
számú páncélvonat, amely az Úttörő
Szövetség kezdeményezésére — a HM
és a Közlekedés- és Postaügyi Minisz
térium támogatásával — a miskolci
Járműjavítóban épült újjá a Tanács

köztársaság 50. évfordulója alkalmából,
befejezte kétéves országjáró körútját.
Kővári János őrnagy parancsnoksága
alatt a páncélvonat az ország vala
mennyi megyéjét érintve 440 város és
község vasútállomására futott be. A
legendáshírű páncélvonatot és a Had
történeti Múzeum által a páncélvonat
hoz kapcsolt két kocsiban rendezett ta
nácsköztársasági kiállítást 792 000 ér
deklődő tekintette meg. A páncélvonat
563 napot üzemelt mozgó múzeumként.
1971. március 21-én országos úttörőta
lálkozó keretében a Miskolchoz tartozó
Csanyik-völgyben
emlékmúzeummá
avattak.
KLAPKA GYÖRGY HONVÉDTÁ
BORNOK Párizsban élő unokája, Mme
de Klapka 1970 decemberében az Or
szágos Hadtörténeti Múzeumnak aján
dékozta nagyapja négy kardját. Ezek
közül egy a tábornok szolgálati kardja
volt. A legdíszesebb kivitelűt a Solingen-gyár ajándékozta „Komárom hősé
nek". A kardok a Hadtörténeti Mú
zeum 1848—49-es kiállításán tekinthe
tők meg.
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Diev, D.—Szpirov, K.: A Varsói Szerző
dés hadseregeinek fegyverbarátsá
ga. — VM, 1968. 2. sz. 49—62. p.
Svoboda, Ludvik: Csehszlovák—szovjet
fegyverbarátság. — KZ, 1968. 205.
sz. 2. p.
Arnold, Karli: A szovjet—német fegy
verbarátság tegnap és ma. — ZM,
1968. 1. sz. 17—27. p.
Greese, Kari: Az 1957-es első közös
szovjet—német hadgyakorlat jelen
tősége az NDK közös védelme és
a szovjet—német fegyverbarátság
szempontjából. — ZM, 1968. 1. sz.
92—98. p.

HADTÖRTÉNELEM ORSZÁGOK SZERINT
AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK
Vought, D. B.: A katonáknak államfér
fiaknak is kell lenniük. Példák az
Egyesült Államok hadtörténelmé
ből. — MR, 1968. 10. sz. 79—84. p.
Huston, James A.: Arnold Quebec-hez
való felvonulásának anyagi biztosí
tása. — M, 1968. 32. köt. 3. sz.
110—124. p.
Fletcher, M.: A néger önkéntesek az
amerikai polgárháborút követő ún.
rekonstrukció időszakában. — MA,
1968. 32. köt. 3. sz. 124—131. p.

Zubrickij, Ju. A.: William Walker ka
landor vállalkozása. Az Egyesült
Államok közép-amerikai agresszió
jának történetéből. 1855—1857. —
NNI, 1968. 1. sz. 49—61. p.
Codd, Leo A.: A „The American Ord
nance Association" története. — O,
1968. 53. köt. 290. sz. 154—161., 291.
sz. 234—256., 1969. 53. köt. 292. sz.
388—393., 293. sz. 483—488. p.
Cooling, B. F.: A rendfokozati felépítés
és az amerikai hadsereg újjászerve-
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zésének 1920. évi törvénye. — MA,
1967—68. 31. köt. 4. sz. 187—194. p.
Schneider, Fernand-Thiébaut: Ameri
ka második világháború utáni kato-

napolitikája. — RMG, 1968. 1. sz.
20—40. p.
Maszlanka, Bronislaw: A CIA, a Köz
ponti Hírszerző Hivatal történeté
ről. — WPH, 1968. 1. sz. 295—340. p.

AUSZTRIA
Urrisk, Otto: Az osztrák császári had
sereg története. — S, 1968. 19. sz.
11—13., 20. sz. 11., 21. sz. 11—13.,
22. sz. 10. p.
Neubauer, Marietta: Ausztria története
Winston S. Churchill munkásságá
ban. Ausztria szerepe a spanyol
örökösödési háborúban. — ÖGL,
1968. 4. sz. 189—196. p.
Stropp, R. : A cs. k. külügyminisztérium
iratanyaga 1848—1918 között. —
MÖS, 1967. 20. köt. 389—506. p.
Goldinger, Walter: Az osztrák háborús
kiáltványok 1866-ból. — MÖG, 1967.
75. köt. 1—2. sz. 104—128. p.
Allmayer-Beck,
Johann Christoph: Az
1867-es kiegyezés. — ÖMZ, 1967. 6.
sz. 495—501. p.
Kann, Robert A.: Az osztrák—magyar
kiegyezés 1867-ben. — HC, 1968. 1.
sz. 1—15. p.
Zwitter, Fran: Az osztrák—magyar ki
egyezés okai és következményei. —
HC, 1968. 1. sz. 16—40. p.
Koralka, Jiri: Az 1867-es kiegyezés és a
nemzetiségi kérdés a német—porosz
politika tükrében. — HC, 1968. 2.
sz. 195—207. p.
Fritz, Friedrich: Az általános védköte
lezettség és a tartalékos tiszti in
tézmény
bevezetése Ausztriában
100 évvel ezelőtt. — ÖMZ, 1968. 5.
sz. 344—346. p.
Az osztrák katonai hadbiztosság 100
éves. — ÖMZ, 1968. 5. sz. 344. p.
Ruling, Johannes: 100 éves a hadsereg
lövésziskolája Ausztriában. — S,
1968. 15. sz. 12. p.
Mi volt a cs. és kir. tüzértörzs? — S,
1968. 1. sz. 11. p.
Az osztrák—magyar lovasság. — BI,
1967. 12. sz. 7—9. p.
Beránek, Jan: Az osztrák—magyar ha
ditengerészet felszerelése az első vi
lágháború előtt. — HV, 1968. 3. sz.
357—385. p.
Peball, Kurt: A cs. és kir. hadsereg fő
parancsnokságának nemzetiségi po
litikája az első világháború idején.

— ÖMZ, 1967. Külön füzet, 28—
39. p.
Meier-Welcker,
Hans : Ausztria—Ma
gyarország
politikai helyzetének
megítélése Seeckt részéről 1917
nyarán. — Dokumentumok.— MM,
1968. 2. sz. 87—104. p.
Egger, Rainer: Az osztrák—magyar ka
tonai nevelés és képzés 1918-ban. —
— ÖMZ, 1968. 6. sz. 424—430. p.
Bihl, W.: Osztrák—magyar szolgálati
helyek Ukrajnában 1918-ban."* Az
osztrák—magyar fennhatóság ide
jén kialakult kormányzati és hi
vatali rendszer. — MÖS, 1967. 20.
köt. 379—388. p.
Lorenz, Reinhold: Wilson, az Osztrák—
Magyar Monarchia és az önrendel
kezési jog. — ÖMZ, 1968. 6. sz.
448—457. p.
Allmayer-Beck,
Johann
Christoph :
Hadseregszervezés 50 évvel ezelőtt.
Tervek a cs. és kir. hadsereg béke
állományának megállapítására. —
ÖMZ, 1967. Külön füzet. 18—27. p.
Wagner, Anton: Az osztrák—magyar
hadsereg felbomlása. — Tr, 1968. 5.
sz. 442—445. p.
Jedlička, Ludwig: Az Osztrák Köztársa
ság megalakulása. — Tr, 1968. 5. sz.
413—416. p.
Staudinger, Anton: Az Osztrák Köztár
saság megalakulása. — ÖMZ, 1968.
6. sz. 457—460. p.
Görg, Bernard : Osztrák területi igények
az első világháború után. — ÖMZ,
1968. 6. sz. 460—467. p.
Schreiber, W.: Ausztria és a Duna-bi
zottság. — ÖO, 1968. 10. 4. 213—
224. p.
Peter, Ernst: Az osztrák katonai repülés
fejlődése. — ÖMZ, 1968. 6. sz. 415—
423. p.
Jedlička, Ludwig: Az osztrák—magyar
katonai hagyomány és az utódálla
mok. — ÖMZ, 1968. 6. sz. 441—
447. p.

— 190 —

Bystrický, Josef C : Hagyományápolás
az osztrák Bundesheerben. — Tr,
1968. 4. sz. 335—337. p.
Allmayer-Beck,
Johann Christoph: Ha-

gyománytisztelet a Bundesheerben.
— ÖMZ, 1968. 1. sz. 41—43. p.
Schalk, Heinrich: 10 éves a Bundesheer
technikai szakiskolája. — ÖMZ,
1968. 3. sz. 160—163. p.

BULGÁRIA
Cvetkova, Bisztra A.: Hajdú-mozgalom
a 15—18. században bolgár terüle
teken. Bolgár népi szabadcsapatok
harcai a törökök ellen. — IP, 1968.
4. sz. 31—59. p.
Boev, Radi: Mégegyszer a bolgárok
részvételéről a krími háborúban,
1853—1856. — IP, 1968. 1. sz. 90—
94. p.
Genov, Conko: A bolgár emigráció és a
nemzeti felszabadító mozgalom az
1877—1878-as orosz—török háború
előestéjén. — IP, 1968. 1. sz. 75—
90. p.
Hadzsinikolov, Veszelin: Az 1877—1878.
évi felszabadító háború és a bolgá
rok. A háború jellegéről. — IP,
1968. 1. sz. 22—47. p.
Jakovlev, N.: Bulgária felszabadítása a
török iga alól. Az 1877—78. évi
orosz—török háború befejezésének
90. évfordulójára. — VIZs, 1968. 3.
sz. 121—126. p.
Rosztunov, I.: Bulgária felszabadítása a
török iga alól. 1877—1878. — VM,
1968. 3. sz. 61—70. p.

Molhov, Ja.: A bolgár tüzérség megala
kítása és fejlődése 1878—1885 kö
zött. — VISz, 1968. 6. sz. 20—34. p.
Radulov, D. Katonai iskolák létesítése
és tevékenységük 1878 és 1885 kö
zött. — VISz, 1968. 5. sz. 57—65. p.
Arnaudova—Miteva,
P.: Georgij Trifonov Arnaudov a bojesinovszki ka
tonai felkelés vezetője 1913-ban. —
VISz, 1968. 5. sz. 66—71. p.
Draev, ív.: Az 1918-as katonai felkelés
katonai ereje. — VISz, 1968. 4. sz.
11—28. p.
Az 1918-as katonai felkelés. — VISz,
1968. 4. sz. 3—10. p.
Kacarkova, V.: A kormány kísérletei
Bulgária gazdasági életének szabá
lyozására az első világháború alatt.
— VISz, 1968. 6. sz, 56—73. p.
[Gornenszki] Gornenski, N.—Kameňov,
E.: Bulgária belpolitikája a máso
dik világháborúban. — RHDGM,
1968. 72. sz. 23—41. p.
Mitev, Jono: A Bolgár Néphadsereg
megszervezése. — HV, 1968. 2. sz.
195—208. p.

CSEHSZLOVÁKIA
Dedkova, Ľudmila—Salabová-Kucerová,
Marie: T.G. Masaryk az 1914—1917es forradalmi mozgalom történeté
ről és feladatairól. — HV, 1968. 4.
sz. 620—632. p.
Fejlek, Vojtech: Az első csehszlovák
ellenállási mozgalom dokumentu
mai. — HV, 1968. 5. sz. 866—884. p.
Krizek, Jaroslav: Még egyszer az orosz
országi forradalomról és a Cseh
szlovák Köztársaság kikiáltásáról.
— HV, 1968. 5. sz. 691—748. p.
Koreák, Rostislav: 1918. október 28. és
előzménye. — HV, 1968. 5. sz. 885—
900. p.
Sládek, Zdenek: A csehszlovák politika
és Oroszország, 1918—1920. — CCH,
1968. 6. sz. 849—871. p.
Dibelka, Milan: 50 éves a csehszlovák

légierő. — VT, 1968. 9. sz. 289—
290. p.
Fort, František: A csehszlovák légierő
50 éve. — PVOaL, 1968. 9. sz. 65—
72. p. mell.
Fort, František: A csehszlovák légierő
hadtápszolgálatának 50 éve. — TaZ,
1968. 10. sz. 4—8. p.
Slaby, Josef: A hadtáp szolgálati ágai
nak
vezetése
a München-előtti
csehszlovák hadseregben. — TaZ,
1968. 10. sz. 1—3., 11—12. sz. 7—9. p.
Novütny, Karel: Adalékok a csehszlo^
vák hadsereg 1930—1938-ban tartott
hadgyakorlataihoz. — HV, 1968.
6—7. sz. 1046—1077. p.
Hummelbeirger, Walter: A csehszlovák
határerődítések 1938 őszén. — Tr,
1968. 4. sz. 362—365. p.
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FINNORSZÁG
Erfurth, Siegfried: A 27. királyi porosz
vadászzászlóalj a finn hadsereg csí

rája. — W, 1968. 2. sz. 64—66. p.

FRANCIAORSZÁG
Gouhier, P.: í r zsoldosok Franciaor
szág szolgálatában 1635—1664. —
RHMC, 1968. 4. sz. 672—690. p.
A francia szárazföldi hadsereg 1788. évi
szolgálati szabályzata. — L'Armée,
1968. 79. sz. 8—9. p.
Nemo: Napóleon hadvezéri tevékenysé
gének méltatása Sir James Mar
shall—Cornwell müvében. — RMG,
1968. 7. sz. 201—214. p.
Sherower, Abbott William: Alkotó pa
rancsnokság. Napóleon a főhadi
szálláson. — MR, 1968. 10. sz. 71—
78. p.
Natanszon, É. A.: Kivégezték-e Ney
marsallt? — VI, 1968. 7. sz. 214—
219. p.
Sneerszon, L. M. : Az 1866. évi német
háború eredményeinek visszhangja

Franciaországban. — NNI, 1968. 6.
sz. 89—96. p.
Baumont, Michel: Abel Ferry és a had
sereg ellenőrzésének főbb korsza
kai. Ferry küzdelmei a hadsereg
polgári ellenőrzésének kivívásáért.
— RHMC, 1968. 1. sz. 162—208. p.
Pedroncini, Guy: A kormány és a kato
nai
parancsnokság
kapcsolatai
Franciaországban
1917-ben.
—
RHMC, 1968. 1. sz. 122—132. p.
Boudot, Francois: Francia foglyok a né
met fogolytáborokban és Francia
ország
politikai
arculata.
—
RHDGM, 1968. 71. sz. 49—76. p.
Percent, J.: A párizsi Technikai Főis
kola, története és feladatai. — W,
1968. 1. sz. 29—33. p.

JUGOSZLÁVIA
Rajkova, Ana: Dokumentumok a mace
dóniai nemzeti felszabadító mozga
lomról az 1870-es években. — IP,
1968. 1. sz. 125—136. p.
Evsztatieva, E. : A szerb hadsereg ma
cedóniai bolgár hadifoglyainak el

helyezése
Ausztria—Magyarorszá
gon és az osztrák—magyar és bol
gár kormány magatartása velük
szemben. — VISz, 1968. 5. sz. 20—
31. p.

KANADA
Preston, Adrian: Az orosz válság és a
brit hadsereg. A hivatásos katona
ság kezdetei Kanadában. — AQ,

1968. 96. köt. 1. sz. 88—97., 2. sz.
241—251. p.

KÍNA
Cserepanov, A[lekszandr] I[vanovics]:
A kínai nemzeti-forradalmi hadse
reg északi hadjárata. Egy katonai
tanácsadó visszaemlékezéseiből. —
VI, 1968. 5. sz. 109—118., 6. sz. 117—
135. p.
Dahm, Helmut: A kínai kultúrforrada
lom katonai vonatkozásai. — ÖMZ,

1968. 5. sz. 318—324. p.
Clair-Louis, Jean: Mao Ce-tung Piros
Könyve. — RMG, 1968. 8. sz. 275—
293. p.
DeGraf, William B.: A kínai nukleáris
fegyverek és a pakisztáni—indiai
vita. — AQ, 1968. 2. sz. 185—196. p.
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LENGYELORSZÁG
Pióró, T.: A lengyel katonai vesztesé
gek az elmúlt évszázadok a l a t t —
MW, 1968. 12. sz. 83—91. p.
Wimmer, Jan: A Lengyel Köztársaság
hadserege és kincstára a 16. század
végén és a 17. század első felében.
— SMHW, 1968. 14. köt. 1. sz.
3—91. p.
Dabrowski, Stanislaw: Az egészségügyi
szolgálat története a lengyel hadse
regben a 18—19. század fordulóján.
A társadalmi egészségügyi szolgá
lat kezdetei. — SMHW, 1968. 14.
köt. 1. sz. 231—253. p.
Dudek, Leslaw: A szállásmesteri szol
gálat az 1863 januári felkelés alatt
— elemzési kísérlet. — SMHW,
1968. 14. köt. 2. sz. 291—326. p.
Malinowski, H.: Lengyelország felszaszabadulásának problémáiról 1918
novemberében. — PH, 1968. 4. sz.
681—709. p.
Kalestynska, L.—Toporowicz, W.: Len
gyelek részvétele a Szovjet Hadse
reg megalakulásában. — MW, 1968.
2. sz. 9—28. p.
Woszczynski, B.: A hivatásos tiszti ká
derek a független Lengyelország el
ső évében, 1918-ban. — MW, 1968.
9. sz. 79—85. p.
Bulzacki, Z.: A lengyel légierő 1918—
1919-ben. — WPL, 1969. 3. sz. 65—
81. p.
Kosiarz, Edmund: A lengyel haditen
gerészet megalakulása és fejlődése
1918—1926 között. — WPH, 1968. 4.
sz. 212—250. p.
Luczycki, Grzegorz: Az élelmezési és
ruházati gazdálkodás az 1939 szep
tember előtti hadseregben az 1933—
34. évi hadbiztosi ellenőrzés tükré
ben. — PKw, 1968. 4. sz. 88—93. p.
A Lengyel Munkáspárt forradalmi stra
tégiája a felszabadító háború évei
ben — a népi védelmi képesség for
radalmi alapja. — MW, 1968. 7. sz.
3—14. p.
Golebiowski, J. : A Lengyel Munkás
párt: a harc és az alkotó gondolat
pártja. — Le, 1968. 10. sz. 20—22. p.
Zbiniewicz, Fryderyk: A Szovjet Had
sereg segítsége Lengyelországnak
1944—1945.
évi
dokumentumok
megvilágításában. — WPH. 1968. 1.
sz. 341—360. p.
13 Hadtörténelmi közlemények

Czapla, Jan: A lengyel belbiztonsági
hadtest 1944—1965 között. Bev. ford,
és jegyz. ell. Gosztonyi Péter a
WPH, 1965. 3. sz.-ból. — WR, 1968.
6. sz. 337—347. p.
Szota, Wieslaw: Harcban a földalatti
bandákkal 1945—46-ban, a népi
Lengyelország megteremtéséért. —
PWL, 1968. 10. sz. 156—168. p.
Görlich, Joachim Georg: Irányzatok és
áramlatok a lengyel katonai veze
tésen belül. Személyi változások
1945-től. — WR, 1968. 7. sz. 377—
381. p.
Wytyczak, St: A lengyel néphadsereg
tiszti káderei az elmúlt 25 évben.
— MW, 1968. 10. sz. 77—85. p.
Tuczapski, Tadeusz: A lengyel száraz
földi csapatok 25 éve. — PWL,
10. sz. 5—12. p.
Kolínski Izydor: A lengyel légierő fél
évszázados történetéből. — WPL,
1968. 11. sz. 3—13., 12. sz. 3—13. p.
Kierkowski, J.—Cichosz, E.—Szczecinski, S.: A lengyel légierő fejlődése.
— WPL, 1968. 10. sz. 20—28. p.
Obroniecki, Tadeusz: A lengyel légvé
delem tegnap, ma és holnap. —
PWL, 1968. 10. sz. 28—36. p.
Modrzewski, Jerzy: A páncélos és gép
jármű technika fejlődése a lengyel
hadseregben. — PWL, 1968. 10. sz.
74—82. p.
Szymanowski,
Jan: A lengyel műszaki
csapatok technikai fejlődése. —
PWL, 1968. 10. sz. 37—50. p.
Görlich, Joachim Georg: 50 éves a len
gyel haditengerészet. — W, 1968.
11. sz. 584—586. p.
Sikorski, Mieczyslaw: 15 éves a Lengyel
Haditechnikai Intézet. — WPL,
1968. 9. sz. 3—8. p.
Jaruzelski, W.: 25 éves a Lengyel Nép
hadsereg. — M, 1968. 9. sz. 1203—
1214. p.
Okolowski, Adam: 25 éves a Lengyel
Néphadsereg. — WPL, 1968. 10. sz.
3—19. p.
Görlich, Joachim Georg: 25 éves a Len
gyel Néphadsereg. — Politische
Studien, 1968. 182. sz. 666—672. p.
Sobieraj, Ludwik: Mit tanultunk a tör
ténelemből. [A mai lengyel hadse
reg erejéről.] — Le, 1968. 10. sz. 2. p.
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MAGYARORSZÁG
Piksová, Steliana: Az 1848—1849-es pol
gári demokratikus forradalom és a
román—magyar
együttműködés
problémái. — HC, 1968. 4. sz. 555—
575. p.
Demény Lajos: Egy szászvárosi forra
dalmár. (Bruz Lajos 1817—1856.) —
Ko, 1968. 12. sz. 1880—1881. p.
Jászai Magda: 1848 Itáliája az egykorú
magyar sajtóban. — RSR, 1968. 2.
sz. 226—271. p.
Gosztonyi Péter: A Habsburg-monar
chia bukása Magyarországon 1918ban. — Politische Studien, 1968.
182. sz. 694—710. p — U. a. SS,
1968. 2. sz. 13—17. p.
Szpivak, B. I.: Orosz önkéntesek részvé-

tele a magyar Tanácsköztársaság
védelmében. — NNI, 1968. 1. sz.
62—67. p.
Fogarassy [László] Ladislaus: A Héjjasés Ostenburg különítmény garáz
dálkodása Eisenstadt és környékén,
1921-ben. — BH, 1968. 5. sz. 159—
168. p.
Hennyey Gusztáv: Magyarország kilé
pése a második világháborúból. Ál
lásfoglalás C. A. Macartneynak a
VfZ, 1966. 1. sz.-ban megjelent cik
kéhez. — WR, 1968. 6. sz. 353—
356. p.
Mindlin, Ja: Hidak felállítása a Dunán,
1945—1946-ban. — VIZs, 1968. 6. sz.
108—111. p.

NAGY-BRITANNIA
Sweetman, John: Az angol hadsereg el
látása és ügyintézése a krími hábo
rú előtt. — AQ, 1968. 95. köt. 2. sz.
225—230. p.
Blanco, Richard L.: Toborzási reform a
brit hadseregben, 1861—1867. —
JSAHR, 1968. 46. sz. 188. sz. 217—
224. p
Bond, Brian: Katonák és államférfiak.
A brit polgári és katonai kapcsola
tok 1917-ben. — M, 1968. 32. köt.
2. sz. 62—75. p.
Bünger, Siegfried: Nagy-Britannia veze
tő köreinek első reagálása a Nagy
Októberi Szocialista Forradalomra.
— ZG, 1968. 11. sz. 1447—1459. p.

Yool, W. M.: A brit légierő fennállásá
nak ötven éve. — AQ, 1968. 96. köt.
1. sz. 38—42. p.
Beringer, W. : Étkeztetés az angol légi
erőnél. — RAF, 1968. 2. sz. 129—
133. p.
Orlov, A.: Az angol hadseregben alkal
mazott álcázás történetéből, 1940—
1943. — VIZs, 1968. 11. sz. 112—
119. p.
Grimshaw, Nicholas: A hadifogságból
visszatérő angol tisztek személyi ki
válogatása a második világháború
után. — AQ, 1968. 97. köt. 1. sz.
93—94. p.

NÉMETORSZÁG
Salewski, Michael: A német hadtörté
nelem kézikönyve 1648—1939. című
munka értékelése. — WR, 1968. 9.
sz. 512—518. p.
Schlegel, Klaus: A német hadsereg női
ezredtulajdonosai. — ZfH, 1958. 32.
évf. 218—219. sz. 111—118. p.
Baumgart, W. : Gróf Mirbach küldetése
Moszkvában 1918 április—júniusa
között.
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szovjet katonai pszichológia fejlőlődése. — VIZs, 1968. 12. sz. 15—
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Fegyveres Erők, 1917—1967. — VM,
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Pljacsenko, P. F.: 50 éves a Frunze
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rei, 1917—1967. — TSzSzA, 1968. 1.
sz. 22—27. p.
Malühin, F.: A Szovjet Fegyveres Erők
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—
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I. osztályú hajó
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borús tevékenységéről. — VIZs,
1968. 5. sz. 40—60. p.
Szladkarov, Nikolaj: Koszta Atanaszov
Panica őrnagy 1858—1890. — VIZs.
1968. 5. sz. 40—60. p.
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7—8. sz. 980—993. p.
Guglielmo Pecori-Giráldi marsall. —
RM, 1968. 5. sz. 573—579. p.
Gorodeckij, E.: N. M. Poíapou feljegy
zéseiről, 1915—1924. — VIZs, 1968.
1. sz. 58—60. p.
Hannemann,
Rudolf: Manfred Frhr.
von Richthofen halálának 50. év
fordulóján. — ZfH, 1968. 218—219.
sz. 134—137. p.
Petit, Edmond: Antoine de Saint-Exu
péry, a híres francia repülő és író
életműve. — FAF, 1968. 244. sz.
221—243. p.
Putz, Ernst: Salis—Seewis svájci tábor
szernagy (1862—1940) osztrák—ma
gyar szolgálatban, az első világhá
ború előtt és alatt. — ASM, 1968.
6. sz. 322—327., 7. sz. 386—389., 8. sz.
441—446. p.
Kasutkin, P. V.: P. E. Scsetinkin, a
„szibériai Csapaev". — VI, 1968. 11.
sz. 207—212. p.
Francesco Siacci, a ballisztika kutatója
és kiemelkedő szakembere. — RM,
1968. 3. sz. 311—321. p.
Jarosz, Sztaniszlav: Karol Swierszetwski vezérezredes. 1897—1947. —
VISz, 1968. 2. sz. 37—43. p.
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Okecki, St.: Karol Swierczewski tábor
nok a Lengyel Néphadsereg egyik
megteremtője és vezetője. — MW,
1968. 3. sz. 5—15. p.
Szenkevics, I. G. : Georgij Szkander bég
az albán nép felszabadító harcának
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1968. 3. sz. 71—82. p.
Wallisch, Friedrich: Szkander bég al
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nek 75. évfordulóján. — KZ, 1968.
27. sz. 4. p.
Radulov, Dimitör: Han Tervel a kiváló
államférfi és hadvezér. — VISz,
1968. 3. sz. 41—54. p.
Golubev, A.: A kiváló szovjet katonai
teoretikusról, V. K.
Triandafillovról, 1894—1931. — VIZs, 1968. 3. sz.
107—114. p.
Vasziljevszkij,
A. M.: A kommunista
pártba vezető út.
marsall visz-

szaemlékezéseiből. — VI, 1968. 8.
sz. 112—121. p.
Tonev, V.: Dr. Konsztantin ív. Vezenkov, a 3. tartalékos hadosztály or
vosa. — VISz, 1968. 6. sz. 89—93. p.
Antonio Felice de Vincenti, a tüzérség
nagymestere, a torinói tüzérségi ar
zenál palotájának építője. — RM,
1968. 4. sz. 455—464. p.
Konev, I.: Munkás, vörösgárdista, mar
sall: Zaharov marsall 70. születés
napjára. — VIZs, 1968. 7. sz. 40—
49. p.
Bukov, K. I.—Rodionova, N. I.: A pro
letárforradalom katonája: A. A.
Znamenszkij. — ISzSzSzR, 1968. 1.
sz. 139—145. p.
Dvorjanov, V. N.: D. E. Zverev, a for
radalom katonája.
összeállították :
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TAN U L M Á N Y O K

A BATTHYÁNY-KORMÁNY HADÜGYI POLITIKÁJÁNAK
ELSŐ SZAKASZA
(1848. Á P R I L I S - M Á J U S )
Urbán

Aladár

Az 1848. évi első felelős magyar minisztérium kezdeti nehézségei
közismertek. Ez egyként fakadt a helyzet újszerűségéből, a meg
felelő szervezeti keretek és előzmények, valamint a tapasztalat hiá
nyából, a bukott abszolút kormányzat még ható erőinek és az új bécsi
minisztériumnak — sokszor együttes — ellenállásából. Mindezek álta
lánosan ismert tények, amelyek érthetően éreztették hatásukat az
egyik legfontosabb területen, a katonai kérdések terén is. A hadügyi
problémák vizsgálatánál azonban külön figyelmet érdemel az a tény,
hogy ezen a területen sajátos, pontosabban: sajátosan nehéz helyzet
fogadta a Batthyány-kormányt. Ez abból adódott, hogy az 1848:111.
te. csak arról intézkedett, hogy a felelős magyar minisztérium a bécsi
magyar Kancellária, a magyar Kamara és a budai Helytartótanács
hatáskörét veszi át. Arról azonban nem volt szó, hogy az új magyar
kormánynak bármiféle illetékessége volna az országban levő császári
hadszervezetet illetően. A III. te. egy szóval sem említette, hogy a
felállítandó „honvédelmi osztály"-nak — ahogy a törvény a minisz
tériumot nevezi — vezényleti joga lenne az országban állomásozó ka
tonaság felett, hogy a magyarországi katonai főparancsnokságok (Ge
neral Kommandók) és egyéb katonai szervek 1 -a magyar hadügymi
niszternek engedelmeskedni tartoznak. (A III. te. 6. §-a, az említett
korábbi kormányszékek hatáskörének átvételéről szólva, említi ugyan
a „katonai" és általában a „honvédelmi" tárgyakat, de a kérdésre nem
t é r vissza. A 8. § csak a magyar hadseregnek az ország határain kívül
történő alkalmazásáról intézkedik.) Nincs okunk kételkedni abban,
hogy ezt a kérdést a törvényalkotás lázas napjaiban mindkét fél tuda
tosan kerülte, halasztva a megoldást későbbi, kedvezőbb körülmények
idejére. 1 / a
1 Ezekre 1. Urbán Aladár: A magyarországi osztrák hadszervezet és a hazánkban állomá
sozó katonaság 1848 áprilisában. Hadtörténelmi Közlemények (továbbiakban HK.), 1963/2.
145—169. o.
l/a A részletekre 1. Károlyi Arpád: Az 1848-diki pozsonyi törvénycikkek az udvar előtt.
Budapest, 1936 56—97. o.
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A dolgok természetéből fakadóan az új magyar kormány hivatalba
lépése után az egyes minisztériumok, amint megszerveződtek és ké
pesek voltak munkakörük átvételére, többnyire csak azokkal a fel
adatokkal küszködtek, amelyeket minden újjászervezés törvényszerűen
hoz magával. A miniszterek tulajdonképpen birtokon belül voltak, a
korábbi apparátus — ha nem is zökkenőmentesen — átallott az új
feladatok ellátására. Ahol erre szükség mutatkozott, nem volt aka
dálya a személycseréknek sem. Még azokon a területeken is — mint
a pénzügy, vagy a kereskedelem és a közlekedés —, ahol a korábbi
bécsi központosítás szükségszerűen több problémát okozott, a magyar
minisztériumok kellően tudták képviselni önálló törekvéseiket a Laj
tán túli kísérletekkel szemben. Egyedüli kivétel a honvédelmi tárca
volt; nem annyira azért, m e r t maga a miniszter is hosszabb ideig és
önhibáján kívül külföldön tartózkodott, hanem azért, m e r t az ország
ban az új magyar minisztériummal párhuzamosan fennállott és m ű 
ködött a régi császári hadszervezet,
amely csak Bécsből fogadott el
parancsot. Ez a nyilvánvaló ellentmondás nehéz helyzetet teremtett és
kétségtelenné tette: ha így marad, az idegen katonaság ittléte vitássá
tesz minden más téren elért önállóságot. Világos volt, hogy a magyar
kormánynak egyrészt a napi gyakorlatban kell megkísérelnie, hogy
módosítson a helyzeten, másrészt el kell érnie a bécsi udvarnál — ha
erre lehetősége nyílik —, hogy az hozzájárulását adja a kérdés valami
féle rendezéséhez. Még egy felemás rendezés is jobbnak ígérkezett,
mint a kérdésről való hallgatás, mert az utóbbi érintetlenül hagyta
volna a hadügy teljes bécsi központosítását.
A kérdés kényes közjogi vonatkozásai miatt érthető, hogy az ezredé
nél Itáliában levő magyar hadügyminiszter megérkezéséig, a hadügy
minisztérium ideiglenes vezetését a miniszterelnök vállalta magára.
Ily módon nemcsak a nemzetőrség szervezését érintő intézkedések, 2
hanem a hadügyi önállóság útján tett első lépések, az azzal kapcsolatos
rendelkezések is Batthyány Lajos aláírásával kerültek kibocsájtásra. 3
A miniszterelnök tekintélyére és határozottságára szükség is volt ezen
a területen, ahol még a május 7-i királyi leirat után is egymást érték
a közjogi vonatkozású problémák, s ahol a politikával előtte sohasem
foglalkozó Mészáros Lázár komolyabb kérdésekben a későbbiek során
sem tett egyetlen lépést sem a miniszterelnök megkérdezése nélkül.
Tanulmányunk az alábbiakban a magyar hadügyi önállóság kiépí
tésének Mészáros Lázár május végén bekövetkezett hazatéréséig eltelt
időszakával, Batthyány Lajosnak és kormányának az országban állo
másozó katonai szervek engedelmességre kényszerítésével, valamint az
Osztrák Császárság tartományaiban állomásozó magyar ezredek haza
hozatalára fordított erőfeszítéseivel kíván foglalkozni — beleértve a
nagyjelentőségű május 7-i királyi kézirat kieszközlését is.
2 A Pesti Hírlap (továbbiakban PH.), 1848. április 20. (35) 351. o. ad erről hírt, a minisz
tertanács határozatára hivatkozva. Ugyanitt találjuk az. értesítést, hogy a hadügyminisztert
is Batthyány helyettesíti, annak hazatéréséig.
3 Emellett Batthyány, a kifejezetten katonai kérdések vitelére, még április 24-én kine
vezte Ottinger Ferenc vezérőrnagy pesti dandárparancsnokot ideiglenes hadügyminiszterré.
X,. Ember Győző: Az 1848/49-i minisztérium levéltára. Budapest, 1950. 202. o.
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A kormány rendelkezésére álló erő
Az első felelős magyar minisztérium hadügyi kérdésekkel m á r az
első, április 12-én Pozsonyban tartott minisztertanácson foglalkozott. 4
Az itt említett felvidéki mozgalmak mellett rövidesen a vasi és zalai
parasztmegmozdulások miatt is karhatalomra volt szükség, és intéz
kednie kellett a kormánynak az egyes katonai egységeknek tudta nél
kül elrendelt mozdulatai miatt is. 4/a Ami a népmozgalmakat illeti —
legalábbis kezdetben —, nem lett volna probléma, mivel a katonai
szervek, miként korábban a Helytartótanács vagy a megyei és városi
hatóságok megkeresésére, megfelelő erőt bocsájtottak volna rendel
kezésre a „megháborított közcsend" helyreállításához. Bár ez is fon
tos kérdés volt, amelyet a kormány számára nem pusztán a birtokosi
osztályszolidaritás, hanem Béccsel szembeni állása érdekében a belső
rend helyreállításának és fenntartásának politikai megfontolása dik
tált, ennél a megoldásnál nem lehetett megállni. Bármilyen bonyolult
is volt a helyzet, a minisztériumnak el kellett érnie — mint minimu
mot —, hogy ne idegen akarattól függjön a sorkatonai alakulatoknak
az országban ide vagy oda történő vonulása. Mivel a mozgásban levő
katonai egységeknek előfogatokkal, élelemmel és helyenként szállással
való ellátása a polgári hatóságok dolga volt, ez nem is látszott lehe
tetlennek.
A hadügyminisztert helyettesítő miniszterelnöknek mindenesetre
egy, a sorkatonaság felé tett gesztussal kellett tevékenységét kezde
nie. Április 17-én Batthyány feloldotta azt a kétes hatékonyságú tilal
mat, amelyet a Miniszteri Országos Ideiglenes Bizottmány április 11-én
rendelt el. 5 A miniszterelnök április 17-én közölte a budai főhadparancsnoksággal, hogy ,,a toborzott néhány egyénekből álló szállítmá
nyok kivezethetését nem ellenzi". 6 Ezzel Batthyány beleegyezett a
külföldön állomásozó magyar sorezredeknek itthon toborzott egyének
kel való kiegészítésébe. A lépés alig több mint gesztus, mert a ki
szállított sorkatonák száma nem volt számottevő, kiképezve még nem
voltak, és a katonasághoz való beállásuk március 15. előtt történt.
Ebben a kis kérdésben tengelyt akasztani, miközben a nagy kérdések
rendezetlenek, fölösleges és hibás lépés lett volna. Batthyány az általa
Lederer Ignác lovassági tábornokhoz, a budai főparancsnokság vezénylő
tábornokához április 17-én küldött levelében nem is hagyott kétséget
afelől, hogy gesztust kíván gyakorolni. Kijelentette: egyidejűleg el
várja Lederertől, hogy az úgy is kis létszámú katonaságra való tekin
tettel, ,,az ország belnyugalma fenntartására mellőzhetetlen sorkatona
ságot semmi szin alatt az országból kiindítani nem fogja." 7 Április
4 Az április 12-i minisztertanács jegyzőkönyvét 1. Kossuth Lajos összes Munkái XII. Kos
suth Lajos az első magyar felelős minisztériumban, s.a.r. Sinkovics István, (továbbiakban
KLÖM XII.) B u d a p e s t , 1957. 22—23. o.
4/a L. HK. 1963/2. 155. o.

5 Országos Levéltár. Az 1848/49. évi minisztérium levéltára. Miniszteri Országos Ideiglenes
Bizottmány iratai, 1848: 333.
6 Országos Levéltár. Az 1848/49. évi minisztérium levéltára. Miniszterelnök hadügyi és nem
zetőri iratai, (továbbiakban HNI) 1848: 8.
7 L. Uo.
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19-én Batthyány, a budai katonai főparancsnok megkeresésére, kör
levéllel fordult a hatóságokhoz, hogy az újoncokból, szabadságosokból,
vagy ezredük után vonuló lábadozókból álló katonai csapatokat — akár
az országban állomásozó ezredükhöz jönnek azok, akár az örökös tar
tományokban szállásoló ezredükhöz igyekeznek — ne tartóztassák fel. 8
A fenti intézkedés természetesen nem azt jelentette, hogy a kor
mány a főparancsnokságoknak, és ezen keresztül a bécsi legfelső ka
tonai vezetésnek szabad kezet adott volna. Éppen ellenkezőleg: a j e 
lek azt mutatják, hogy Batthyány a legnagyobb határozottsággal igé
nyelte magának a katonai ügyekbe való beavatkozást. így, amikor
még egy 1847 őszén hozott döntés alapján a 41. Sivkovich lengyel
gyalogezred egy zászlóalját április végén Kolozsvárról Temesvárra h e 
lyezték, és ugyanakkor Temesvárról a magyarországi kiegészítésű 53.
Lipót gyalogezred egy zászlóalját (a már kint levő másik után) Fiú
méba indították, az utóbbi ellen Batthyány tiltakozott, s a zászlóaljat
csak a szerémségi Péterváradra engedte áthelyeztetni. 9
Az első, a magyar minisztérium érdekeit célzó katonai mozdulatra
április 20-án került sor, amikor Székesfehérvárról útnak indították
Zalába a 48. Ernő gyalogezred egy zászlóalját, a tíz nappal korábban
kinevezett Csányi László és Széli József kormánybiztosok rendelke
zése alá. 10 Hasonló lépésre május 3-án, a Bécsbe utazott Batthyányt
helyettesítő Deák Ferenc rendeletére került sor, amikor a miniszter
tanács döntésére egy zászlóalj katonaságot küldtek a bányavárosokba. 1 1
Ugyancsak Deák intézkedésére erősítették meg a zsidók elleni zavar
gások miatt a pozsonyi helyőrséget, s ekkor vezényeltek katonaságot
Vágújhelyre és Lipótvárra is. 12 Ezekben a napokban erősítették meg
a tiszántúli parasztmozgalmak egyik központjának, Békés megyének
a katonaságát is egy osztály, Biharból odahelyezett dzsidással. 13
Deák Ferenc helyettes miniszterelnöksége és ideiglenes hadügymi
nisztersége idején adódott egy komplikált eset is. A bécsi hadügymi
nisztérium ugyanis — korábbi terveinek megfelelően — a már csök
kentett létszámú, Pesten állomásozó 5. tábori tüzérezredből újabb két
századnyi katonaságot kívánt Fiúméba, a szard és nápolyi hajók által
fenyegetett ,,magyar és dalmát tengerpart védelmére" rendelni. 1 4 Má
jus 6-án Deák ebbe beleegyezett. 15 Amikor azonban híre jött, hogy —
Zala megye érintésével — „magánosok" Grazból Zágrábba tüzérségi
szereket szállítanak, 16 az említett két század útnak indítását felfüggesz
tette. A május 8-i minisztertanács Deák előterjesztésére azután a tüzé
rek elküldése mellett döntött, de úgy, hogy az alakulat útját ne Zágrá
bon keresztül vegye — ahol feltartóztathatnák őket —, hanem kerülje el
8 Országos Levéltár. A b u d a i H e l y t a r t ó t a n á c s levéltára. Biztossági osztály i r a t a i , 1848—
51—68.
0 H N I 1848: 59.
10 OL. H e l y t a r t ó t a n á c s , biztossági osztály i r a t a i 1848—51—64, 65.
11 Országos Levéltár. Az 1848/49. évi m i n i s z t é r i u m l e v é l t á r a . B e l ü g y m i n i s z t e r i iratok, (to
v á b b i a k b a n BM) 1848: 658, 703—704.
12 H N I 1848: 54.; BM 1848: 1142.
13 BM 1848: 1421.
14 OL M i n i s z t e r e l n ö k elnöki i r a t a i ( t o v á b b i a k b a n Mein.) 1848:112.
15 H N I 1848:112.
K) Mein. 1848:98.
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azt.17 A másnapi rendelet értelmében azután a 11 tisztből és 475 tü
zérből álló csapat Pesttől Bécsig gőzhajón, onnét Cilli-ig vasúton kel
lett, hogy utazzon, így kerülve el a horvát területeket. 18 Közben azon
ban újabb bonyodalom támadt: a gőzhajózási társaság jelentette, hogy
a katonai hatóságok a tervezettnél több embert akarnak szállítani.19
így a tüzérek útnak indítása tovább késett, és arra csak Batthyány
visszatérése után került sor.
A magyar kormány néhány hét után világosan látta: számára igen
áldatlan következmények fakadnak abból, hogy az országban állo
másozó sorkatonaság mintegy kétharmada nem magyar anyanyelvű,
és — az olaszok kivételével — tisztjeik befolyása alatt, ellenséges a
bekövetkezett változásokkal szemben. Az új minisztérium azonban
még ennek nyilvánvalóvá válása előtt, szinte az első pillanatban meg
tette a szükséges lépéseket a külföldön levő magyar ezredek haza
hozatala, illetve az itt állomásozó más, birodalmi alakulatokkal való
cseréje érdekében. Tette ezt nemcsak a közvélemény nyomása miatt,
amely már a 12 pontban és azóta is követelte ezt a cserét,20 de saját
biztonsága érdekében is szükségesnek tartotta azt.21
A külföldön állomásozó magyar (pontosabban: magyarországi és er
délyi hadkiegészítésű ezredekhez tartozó) katonaság létszáma egyálta
lán nem volt lebecsülendő. Ismeretes, hogy a Magyarország és Erdély
területéről kiállított 15 gyalogezred 45 zászlóaljából csak 24 zászlóalj,
a 12 huszárezredből pedig csak 4 ezred tartózkodott itthon. 22 Ezzel
szemben 1848. április elején 4 magyar gyalogezred Lombardia és Ve
lence tartományokban, további 1 ezred Triesztben állomásozott, ezre
denkét 2—2, vagyis összesen 10 zászlóaljjal, amelyhez hozzászámol
hatjuk még a Fiúméban levő 1 zászlóaljat is. Ausztriában 2 magyar
országi gyalogezred volt, szintén 2—2 zászlóaljjal, Galíciában pedig 3
ezredünk, ezredenként ugyancsak 2—2 zászlóaljjal. A 3 külföldön
levő magyar gránátos zászlóaljból 2 Bécsben, 1 pedig Milánóban állo
másozott. A 21 magyar gyalogos- és 3 gránátos zászlóalj mellett 8 tel
jes huszárezred volt külföldön: 2 Észak-Itáliában, 1 Ausztriában, 2
Cseh-Morvaországban és 3 Galíciában.23 Vagyis 1848 tavaszán össze
sen kb. 22—25 000 magyarországi gyalogos katona és 10—12 000 hu
szár — vagyis az egész gyalogságnak mintegy fele és a huszároknak
kétharmada — teljesített szolgálatot idegenben, az Osztrák Császárság
17 L. KLÖM. XII. 109—110. o., t o v á b b á Mein. 1848:102.
18 H N I 1848:196.
19 H N I 1848:130, 140.
20 L. pl. B o r s o d m e g y e v é l e m é n y é t : P H . 1848. á p r i l i s 5. (20) 297. o.; F e j é r m e g y e f e l i r a t á t :
Mein. 1848:7..
21 L. pl. B a t t h y á n y n a k m á r c i u s 23-án a n á d o r h o z intézett levelét. Közli
Szögyény-Marich
László...
e m l é k i r a t a i . I. B u d a p e s t , 1903. 226. o.
22 L . H K . 1963/2. 152—153. O.
23 Az a d a t o k az 1848. évi m a g y a r h a d ü g y m i n i s z t é r i u m h o z befutott j e l e n t é s e k a l a p j á n k e 
r ü l t e k összeállításra. Gelích Richárd: M a g y a r o r s z á g függetlenségi h a r c z a 1848—49-ben. B u d a 
pest (1882), I. 27. o. g y a k r a n idézett j e g y z e t e p o n t a t l a n , illetve felsorolja a z o k a t a zászlóalja
k a t is, a m e l y e k c s a k a B a d e t z k y s e r e g é n e k k ü l d ö t t erősítés u t á n k e r ü l t e k I t á l i á b a . Fályi
Béla: A cs. és k i r . h a d e r ő a s z a b a d s á g h a r c előtt c. c i k k é h e z m e l l é k e l t vázlat is p o n t a t l a n ,
m e r t egész e z r e d e k ( A u s z t r i á b a n egy h u s z á r e z r e d , G a l í c i á b a n egy gyalogezred) h i á n y o z n a k
róla. L. Honvéd, 1948/2—3. 28—29. o.
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más részeiben. Ebből a létszámból a gyalogságnak mintegy fele, a lo
vasságnak egynegyede az osztrák kézen levő Lombardia és Velence
tartományok helyőrségéhez tartozott. 24
Ez utóbbi adat jelzi a Batthyány-kormány korlátozott lehetőségeit
is: az itáliai háború kitörése megnehezítette a helyzetet, mert az m a 
gától értetődő volt, hogy az osztrák kormány a „közös kötelezettségek"-re hivatkozva- nemcsak az Itáliában, de az Ausztriában állomá
sozó alakulatok hazatéréséről sem akar majd hallani. Sőt, már április
elején — tehát még a kormány hivatalos megalakulása előtt — el
kellett hárítania azt az osztrák kísérletet, amely már akkor — a szard
király támadására hivatkozva — újoncok megajánlását kérte. 2 5 Ugyan
akkor a közvélemény a lombardiai felkelés miatt egyre határozottab
ban követelte az Itáliában levő magyar katonaság hazahozatalát. 26 A
magyar minisztérium — ha a lojalitásnak legalább a látszatát meg
akarta menteni — ebben a helyzetben nem tehetett mást: nem sür
gette az Itáliában állomásozó magyar alakulatok hazatérését. 27
A katonaság hazahozatala azonban az első pillanattól a kormány
tevékenységének középpontjában állott. Az április 12-én, a még P o 
zsonyban tartott első hivatalos minisztertanácson a felvidéki mozgal
mak miatt határozat született, amely a Bécsben tartózkodó Eszterházy
Pál külügyminisztert utasította, hogy „egy pár magyar ajkú ezred
nek Galíciábóli beszállítását minél előbb eszközölje." 28 Az ősz kül
ügyminiszter — Ausztria korábbi londoni nagykövete — gyors köz
benjárása kezdetben semmi eredményt nem hozott, még meg sem
hallgatták az udvarnál. Erről számol be április 15-én és 17-én kelt
két, Batthyányhoz intézett jelentése. 2 9 Az utóbbiban azt is közli,
hogy értesülése szerint két Galíciában levő ezrednek más
szerepet
szántak — ami arra engedett következtetni, hogy ezeket is nyilván
Észak-Itáliába akarják küldeni.
Eszterházy eljárásának eredménytelensége miatt az április 20-i mi
nisztertanács ismét napirendre tűzte a katonaság hazahozatalának fon
tos kérdését, annál is inkább, mert — mint a jegyzőkönyv mondja —
addigra már 26 megye kért sürgős katonai segítséget a kormánytól. 3 0
Az értekezlet ezért már nemcsak a Galíciában, de a
Morvaországban
állomásozó katonaság hazaküldését is sürgette. Az ügy jelentőségének
hangsúlyozására most már nem a minisztertanács nevében fordultak
a külügyminisztériumhoz, hanem az értekezleten elnöklő nádort kér3* Az a r á n y o k b e c s ü l t l é t s z á m a d a t o k o n a l a p u l n a k , m e r t p o n t o s és részletes a d a t o k c s a k
hézagosan állnak rendelkezésünkre.
25 L. e r r e pl. S z é c h e n y i n a p l ó j e g y z e t é t április 4-ről; S z é c h e n y i I s t v á n döblingi irodalmi
h a g y a t é k a . Szerk. és bev. Károlyi Arpád. B u d a p e s t , 1921. I. 290. o . ; B l a c k w e l l angol m e g 
bízott április 5-én P o z s o n y b ó l k ü l d ö t t j e l e n t é s é t 1. Haraszti Éva: Az a n g o l k ü l p o l i t i k a a
m a g y a r s z a b a d s á g h a r c ellen. B u d a p e s t , 1951. 293. o. ; a h í r e k pesti v i s s z h a n g j á r a a m i n i s z 
t e r i b i z o t t m á n y április 10-én k e l t j e l e n t é s é t 1. KLÖM XII. 20—22. o.
26 L. pl. M u n k á s o k Üjsága, 1848. április 16. (3) 44. o.; t o v á b b á : L a p o k Petőfi S á n d o r n a p l ó 
j á b ó l . Petőfi Sándor összes p r ó z a i m ű v e i és levelezése. S. a. r. Pándi Pál. B u d a p e s t , i960.
415—416. o.
27 L. e r r e B l a c k w e l l április 25-én P e s t e n kelt j e l e n t é s é t Haraszti Eva: I. m . 300. o.
28 A m i n i s z t e r t a n á c s d ö n t é s é r e 1. KLÖM XII. 23. o. — A k ü l ü g y m i n i s z t e r n e k k ü l d ö t t le
velet 1. Országos L e v é l t á r . Az 1848/49. évi m i n i s z t é r i u m levéltára. K ü l ü g y m i n i s z t é r i u m i r a t a i
( t o v á b b i a k b a n KÜM) 1848:2.; Közli KLÖM XII. 30—31. o.
29 Mein. 1848:26, 31.
30 KLÖM XII. 46. O.
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ték fel közbenjárásra. István nádor még aznap levélben fordult Eszterházyhoz, sürgős eljárásra kérte, és hangsúlyozta: „miszerint a m i nisterium kénytelennek látja magát kijelenteni, hogy a közbátorság
fenntartásáért csak úgy vállalhatja a felelősséget, ha az említett fegy
veres erő haladéktalan az országba rendeltetik . . ." 31
Az udvar most már nem hagyhatta meghallgatás nélkül a királyi
család egy tagja, a főherceg nádor útján megismételt kérelmet. S bár
a külügyminiszter még most sem nyert kihallgatást az ügyeket intéző
Ferenc Károly főhercegnél, pár órával a kérelem benyújtása után
mégis született némi eredmény. Még aznap, április 22-én jelentette
Eszterházy a nádornak: a király hozzájárult négy galíciai lovasszázad
(két huszárosztály) hazatéréséhez. 3 2 Másnap pedig Zanini osztrák had
ügyminiszter közölte Batthyányval : a porosz királyról elnevezett (10.
Vilmos) huszárezred két osztálya fog Galíciából az országba vonulni. 3 3
Mindez természetesen nem elégíthette ki a kormányt. Nyilvánvaló
volt, hogy a bécsi engedmény csak a látszat, a nádor
tekintélyének
megóvása céljából született. így érthető, hogy a ki nem elégítő enged
mény hírére az április 24-én tartott minisztertanács újból foglalkozott
az országban levő elégtelen katonai erő kérdésével. A jegyzőkönyv
leszögezi, hogy a magyar minisztérium — ismerve a monarchia k é 
nyes katonai helyzetét — körültekintő tapintattal járt el, amíg bízott
abban, hogy a törvényes rendet a rendelkezésére álló erőkkel is fenn
tudja tartani. „Miután azonban az ország különféle vidékeiről napon
kint aggasztóbb körülmények jelentetnek be — folytatódik a jegyző
könyv, és felsorolja a legkirívóbb eseteket —, . . . a ministerium többé
nem hallgathat, nem engedheti, hogy az ország az anarchia és a fe
jetlenség martalékává váljék." 34 A minisztertanács ezért az országban
harmadszor
állomásozó kis létszámú katonaságra való tekintettel 3 5
is felszólítja Eszterházy Pál külügyminisztert, hogy ezen „igazságos
követelését a bécsi hadügyi ministeriumnál teljes erélyességgel is
mételje", s emlékeztessen arra, hogy az 1848:111. te. 8. §-a értelmében
a magyar hadsereg külföldi alkalmazása ugyan a király jogköre, de
csak „a király személye körül levő felelős minister ellenjegyzése mel
lett". 36 Ha pedig ez az ismételt követelés ismételt elutasításra találna,
s „a közbátorság fentartására szükséges katonaság hazahozatala to
vábbá is gátoltatnék — szögezi le mind a jegyzőkönyv, mind az Eszterházynak küldött utasítás —, a ministerium olly lépések megtételét
látja elkerülhetetlennek, minőkre felelősségének érzete kény telení ti". 3 7
A kormány eddig nem tájékoztatta tevékenységéről a türelmetlen,
a minisztereket már tétlenséggel vádoló közvéleményt. 3 8 Most elérke
zettnek látták az időt, hogy a legfontosabbnak ítélt kérdésekről sajtó
közlemény jelenjék meg. így látott napvilágot a Pesti Hírlap április
31
32
33
31
35
30
37
38

KÜM 1848 :10.
Mein. 1848 :84, ; KÜM 1848 :11.
HNI 1848:267.
KLÖM XII. 64—65. O.
A l é t s z á m r a 1. m é g a k é s ő b b i e k e t , a 75—78. j e g y z e t n é l .
KÜM 1848 :46. ; Mein. 1848 :69.
KLÖM X I I . 65. o. ; K Ü M 1848:46.; Mein. 1848:69.
L. pl. a M a r c z i u s T i z e n ö t ö d i k e ( t o v á b b i a k b a n MT.) 1848. április 17-i és 19-i cikkeit.
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26-i számában, „Ministerelnöki hivatalos közlések" cím alatt az első hat
rövid közlemény, amelyeknek többsége hadügyi kérdésekkel foglal
kozott. A tájékoztató célja, hogy előkészítse az április 24-i miniszter
tanács említett, határozott állásfoglalásának teljes terjedelmű közzé
tételét. A fejlemények ismeretében világos, hogy az április 24-i mi
nisztertanácsi határozat — és az annak alapján Eszterházyhoz kelt
levél — a nyilvánosság számára és megnyugtatására is készült. Mivel
azonban az április 24-i határozat csak általánosságban beszél ,,a mo
narchia egyéb részeiben" elhelyezett magyar katonaságról, ezért gon
doskodni kellett olyan szövegről is, amelyben az Itáliában levő kato
naság hazatérésére támasztott igényről is szó esik. Az említett három
jegyzékben azonban ilyen nem történt. Volt viszont a minisztérium
nak egy — a későbbiekben még érintendő — Eszterházyhoz intézett
jegyzéke április 16-ról, amelyben a bécsi hadügyminisztériumnak sze
rinte törvénytelen intézkedései ellen tiltakozott. Ez, az ugyancsak a
nyilvánosságnak szánt jegyzék, ügyes fordulattal az alábbi, Eszter
házyhoz intézett utasítással fejeződött be: „ . . . j e l e n t s e ki Bécsben,
mikép a magyar ministerium legjobb akarata mellett sem hátráltat
hatja, hogy a közvélemény külsőleg is ki ne törjön, ha az Olaszország
ban levő sereg visszajötte még soká elmarad. Sürgesse tehát a ki
egyenlítést". 3 9
Ez a jegyzék az egyetlen, amelyben utalás történik az Itáliában
levő ezredekre. De a szöveg csak mint a közvélemény, s nem a kor
mány követelését említi. (A kormány véleménye: a „kiegyenlítés",
vagyis a békekötés sürgetése.) Hangneménél fogva mégis alkalmas volt
a közvélemény megnyugtatására — így került tehát az említett, április
26-án megjelent, hat részből álló első hivatalos miniszterelnöki köz
lésnek az élére. E szöveg után, a közlemény utolsó helyén húzódott
meg a m á r említett április 20-i minisztertanácsból kelt végzés, amely
sokkal szerényebben, csak a Morvaországban és Galíciában állomásozó
magyar sorkatonaságnak hazahozatalát tartja „elkerülhetetlenül szük
ségesnek". 40 A szerkesztés határozott diplomáciai ügyességről tanús
kodik: ezzel nemcsak a kormány és a közvélemény követelése között
tesz ügyesen különbséget — miközben Béccsel is megérteti, hogy szó
sem lehet az adott körülmények között új katonai erőknek Itáliába
küldéséről —, de lehetővé teszi, hogy az április 24-i minisztertanácsi
jegyzőkönyvnek azt a kitételét se kelljen kihagyni vagy megváltoz
tatni, amely szerint a minisztérium „újólag és harmadszor" intéz fel
szólítást a katonaság ügyében Bécshez. A közvélemény az első fel
szólításnak az április 16-i jegyzéket tekintette — miközben a kormény a maga részéről a nyilvánosságra nem hozott április 12-i m i 
nisztertanácsból kelt felszólításra gondolt, s az április 16-i jegyzék
kitételét nem tekintette a katonaság sürgetésének. Ilyen előzmények
30 KÜM 1848:8.; PH. 1848. április 26 (39) 367. o.; Közli Pap Dénes; Okmánytár Magyarország
függetlenségi harczának történetéhez. 1848—1849. Pest, 1868. I. 60—61. o. L. még KLÖM XII.
37. o.
40 L. a PH id. április 26-i számát, továbbá Pap: Okmánytár I. 62—63. o. (az F. alatti köz
lemény)
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után jelent meg másnap, április 27-én a Pesti Hírlapban teljes terje
delmében az április 24-én tartott minisztertanács jegyzőkönyve. 4 1
A harmadik és nyomatékos felszólítás sem járt azonban — amint ez
az itáliai háború következtében várható volt — eredménnyel. Maga
Eszterházy külügyminiszter is minden megjegyzés nélkül közölte
április 28-án Batthyány miniszterelnökkel, hogy továbbította az emlí
tett, április 24-i jegyzéket. 42 A magyar kormány számára — más j e 
lekből is sejthetően — ekkorra már világos kellett, hogy legyen: a
hadügy terén felmerülő nehézségek és súrlódások valamiféle egyez
mény nélkül nem fognak megszűnni. Ezt a budai, temesvári és péterváradi katonai főparancsnokok magatartása is kétségtelenné tette.
A kormány, a katonai főparancsnokok
és az 1348. május 7-i királyi leirat
Minden jel arra mutat, hogy a Batthyány-kormány — a III. te.
már említett fogyatékosságai ismeretében — az első adandó alkalom
mal igyekezett kifejteni álláspontját, amely szerint a katonai kérdé
sekben is illetékesnek érzi magát. Erre április 16-án került sor, ami
kor a kormány jegyzékkel fordult a magyarországi osztrák hadszer
vezet vezénylő tábornokaihoz (a General Kommandók főparancsno
kaihoz), kijelentve: „Nem csekély megütközéssel vette a magyar m i nisterium azon értesítést, hogy az austriai főhadi kormány s illetőleg
a bécsi hadügyminister a magyarországi s kapcsolt részekbeli katonai
parancsnokságokkal még mindig rendelkezik." 4 3 Ezt követően a jegy
zék megfogalmazza a kormány álláspontját, amelyet a pozsonyi tör
vényekre alapoz: „ . . . a közelebbi országgyűlésen alkotott törvényczikkek értelmében Magyarországon és a kapcsolt részekben a végre
hajtó hatalom s általában minden rendelkezés kizárólag a magyar
ministerium által gyakoroltatik", amelyről azonban az osztrák hadügy
minisztérium mindeddig elmulasztotta értesíteni a magyarországi ka
tonai szerveket. Ezért a magyar minisztérium kívánja tudtára adni az
érdekelteknek — folytatódik a jegyzék —, hogy „az említett törvény
értelmében az illető parancsokat és rendeleteket ezután kirekesztőleg
a magyar ministeriumtól veendik és minden engedetlenség azon tör
vények elleni ellenszegülésnek fog nézetni." Az irat végezetül nagy
nyomatékkal hagyta meg az érintett négy főparancsnoknak, hogy a
kezelésük alatt álló „fegyvertárakról és hadi készletekről" a minisz
térium számára haladéktalanul részletes tudósítást adjanak. 44
Lederer, a budai katonai főparancsnok azonnal — április 17-én —
válaszolt, leszögezve, hogy felsőbbségeitől ő semmiféle olyan közle
ményt, törvényt vagy parancsot nem kapott, amelynek értelmében
41 P H . 1848. április 27. (40) 371. o. ; Közli Pap : O k m á n y t á r I. 63—64. o.
42 Mein. 1848 :197. ; KÜM 1848 :46.
43 H N I 1848:8. A m i n i s z t e r t a n á c s j e g y z ő k ö n y v é t 1. KLÖM XII. 37. o. ; a j e g y z ő k ö n y v e t a
s a j t ó b a n a P H említett április 26-i k ö z l e m é n y e i s m e r t e t t e . Közli Pap: O k m á n y t á r I. 60—61. o.
44 A n é g y k a t o n a i f ő h a d p a r a n c s n o k B u d á n , T e m e s v á r o t t , P é t e r v á r a d o n és Z á g r á b b a n szé
kelt.
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kizárólag a magyar kormánynak tartoznék engedelmeskedni/ 5 Egyben
közölte azt is, hogy másnap személyesen utazik Bécsbe, a megfelelő
tájékoztatás érdekében/ 1 0 A többi főparancsnok elutasító válasza sem
késett sokáig. Rövidesen megérkezett Hrabovszky altábornagy, péterváradi főhadparancsnok április 22-én kelt válasza, amelyben közölte,
hogy Bécsből még nem kapott alárendeléséről utasítást/ 17 Hasonló
képpen nyilatkozott Piret altábornagy, temesvári főhadparancsnok i s / 8
Zágrábból pedig — tudomásunk szerint — feleletre sem méltatták a
magyar kormány jegyzékét.
Nem kapott a minisztérium Bécsből, Eszterházy külügyminisztertől
sem tartalmasabb választ, akivel az április 16-i minisztertanácsból
egyidejűleg közölték a főhadparancsnokokhoz küldött jegyzéket. 49 Esz
terházy április 23-án írott válaszában hivatkozik Zanini osztrák had
ügyminiszter előző napon kelt levelére, amely szerint az osztrák had
ügyminisztérium már a király elé terjesztette azoknak a parancsok
nak a szövegét, amelyeket a magyarországi főhadparancsnokoknak a
magyar kormány alá rendelése ügyében szükségesnek lát kiadatni. 50
Ennél bővebb felvilágosítást azonban — írja a jelentésében a külügy
miniszter — fáradozása ellenére sem sikerült a kormány április 16-án
kelt jegyzékére kapnia.
A minisztérium azonban nem várta be a külügyminiszter idézett
válaszát. Nyolc nappal a tárgyalt első lépés után, az április 22-én
tartott minisztertanácson ismét napirendre tűzték az országban állo
másozó katonaság ügyét. A tárgyalás eredményeként Batthyány újabb,
engedelmességre felszólító levelet intézett a főhadparancsnokokhoz. 5 1
Az irat az újonnan elfogadott törvényekre hivatkozva ismételten le
szögezi, hogy ezentúl minden magyarországi, kapcsolt részekbeni és
határőrvidéki katonai hivatal és testület egyedül a magyar hadügy
minisztertől függ.
Ezért azok „mind a bécsi hadi ministerium, valamint az ottani úgy
nevezett udvari haditanács és más bármi nevű austriai hadi hivatal
alól fölmentve, a törvény tellyes értelmében egészen függetlenül, e
folyó év Május 1-ső napjától kezdve a magyar felelős hadi ministertől, s ennek útján fogják venni parancsolataikat, ugyan ehhez teszik
jelentéseiket is". Ezzel a minisztérium bejelentette azt a határozott
igényét, hogy újabb nyolc nap elteltével kizárólagos joggal rendelkez
hessen az országban állomásozó katonai erő, valamint a legkülönbö
zőbb katonai szervek és hivatalok felett. 52
Ugyanez a minisztertanács más, fontos hadügyi kérdésben, a ka
tonaság ellátásának kérdésében is döntést hozott. A probléma az volt
— mint ezt Kossuth megfogalmazta a nádorhoz benyújtott előtérjesz45 H N I 1848:6. L e d e r e r április 17-én külön felszólítást k a p o t t , 1. H N I 1848:3.
«6 H N I 1848:6.
47 H N I 1848 :70.
48 Thim József: A m a g y a r o r s z á g i 1848—49-iki szerb fölkelés t ö r t é n e t e . B u d a p e s t , 1930. II.
166—167. o.
49 KÜM 1848:8.
50 Mein. 1848 :230.
51 H N I 1848:34.
52 A r e n d e l k e z é s fel is sorolja — igaz, csak á l t a l á n o s s á g b a n — a s z á m í t á s b a jövő k a t o n a i
h i v a t a l o k a t és t e s t ü l e t e k e t .
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tésében 53 —, hogy „vájjon a pénzügyi ministerium a magyar had
seregre szükséges költségeket tartozik-e, s miképpen viselni, — vagy
pedig jelenleg az országban elhelyezett katonaság élelmezése s fizeté
séről gondoskodni." (Kiemelés az eredetiben — U. A.) A miniszter
tanács végül Kossuth indítványára úgy döntött, hogy amíg a jövő
országgyűlés ebben a kérdésben állást nem foglal, nem az egész m a 
gyar hadsereget, hanem az országban levő katonai erőt (az egészet
— tekintet nélkül arra, hogy magyar vagy idegen) látja el. 54 Ebből
az intézkedésből kifolyólag — ugyancsak Kossuth kezdeményezésére
— megváltoztatták a hadiadó kezelésének addigi módját is, m e r t határozatilag kivették azt a főhadparancsnokságok alá tartozó főhadbiztosságok és hadipénztárak kezéből és a magyar pénzügyminiszté
rium kezelésébe utalták. 5 5 Ez utóbbi pedig jelentős lépés volt azon
intézkedések sorában, amelyekkel Kossuth a magyar pénzügyi igaz
gatásnak Bécstől való teljes függetlenségét igyekezett biztosítani.
Az április 22-én tartott minisztertanácsnak hadügyi vonatkozásban
egyébként van még további érdekessége. A főhadparancsnokságokhoz
intézett levél ugyanis azt is elrendelte, hogy „minden főhadi kormány
és egyéb bármiféle hadi hivatal hivatalos levelezéseiben az eddig szo
kásos kétfejű sast és a köriratban a császári szót kihagyva, Magyar
ország czimerét és a jelen köriratot magyarra lefordítva használja." 5 6
Az április 24-i minisztertanács nem egyedül az említett intézkedé
sek és a kétségtelenül határozott hangú utasítás miatt fontos. Ennek
a minisztertanácsnak kellett ugyanis foglalkoznia — bár az általunk
ismert jegyzőkönyv nem beszél róla — a távollevő Ledérért helyette
sítő Boyneburg altábornagy két, április 22-én írott, a miniszterelnök
höz intézett levelével. Az egyidejűleg kelt — és láthatólag nem min
den hátsó gondolat nélkül összepárosított — két levéllel nem kisebb
kérdésben, mint a budai fegyvertár vizsgálata, valamint tüzérségi
anyagok innen tervezett szállításának engedélyezése miatt kereste meg
a budai főhadparancsnokság Batthyány miniszterelnököt. A fegyver
es lőszertár megvizsgálásának ügyében kelt levél 57 Lederer Bécsből
érkezett utasítására (közvetve tehát a király környezetének instruk
ciójára) hivatkozva kérte a vizsgálat új kitűzését. A másik jegyzék 58
pedig — szintén bécsi kezdeményezésre — jelentős mennyiségű tü
zérségi felszerelésnek és anyagnak (néhány lövegnek, tartozékainak,
felszerelési tárgyaknak, de elsősorban nagyobb tétel lőszernek) Gyula
fehérvárra, Temesvárra, Péterváradra és Eszékre való szállítását kérte
lehetővé tenni. A szándék világos volt: a fegyvertár megtekintésével
egyidejűleg
jelentős készleteket akartak elszállítani a fővárosból a
nemzetiségi vidékekre, az udvar számára megbízható, vagy annak vélt
parancsnokok rendelkezése alá.
53
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Batthyány ez utóbbi kérdés kapcsán még április 24-én kelt frap
páns válaszában 5 9 elutasította a kérelmet. Rámutatott, hogy ezek az
ügyek — mint ezt m á r Béccsel és a főhadparancsnoksággal is közölte
— a hadügyminiszterre tartoznak. Ezért míg Mészáros Lázár tárcáját
át nem veszi, mindenféle hadiszerek szállítását megtiltja. 60 A válasz
ból egyébként az is kiviláglott, hogy a tilalom elsődleges célja a retor
zió Béccsel szemben, mivel az nem sokat tett az Olaszországban állo
másozó Mészáros Lázár hadügyminiszter hazatérése érdekében.
Ezt a tilalmat Batthyány azonnal, ugyancsak április 24-én közvet
lenül közölte Zanini osztrák hadügyminiszterrel is abból az alkalom
ból, hogy az Szemere belügyminiszter (!) útján igyekezett visszasze
rezni a márciusi mozgalmas napokban a pesti nemzetőrség által le
foglalt 30 mázsa lőport. 61 A jegyzék első fele megismételte az április
22-én a főparancsnokoknak küldött szöveget, majd leszögezte, hogy a
hadiszerek országon belüli szállításának ellenőrzése, illetve engedélye
zése kizárólagosan a magyar hadügyminiszter joga. S h a ezt elismerik
Bécsben, úgy respektálni fogják a magyar minisztérium rendeleteit
— mondja hirtelen fordulattal Batthyány levele. Azonban „mindaddig,
míg hivatalos kívánatai vagy kérelmei (ti. Bécsnek) — ezen az úton
és a kijelentett formában (ti. a hadügyminiszteren keresztül) — a ma
gyar ministeriumhoz nem intéztetnek, kénytelen vagyok felelősségem
miatt kinyilatkoztatni — mondja Batthyány —, hogy semmi nemű
kelt hivatalos kívánatai nem teljesíthetők." 62 Ez a fogalmazás élesebb
a budai főhadparancsnoknak adott válasznál, mivel ebben Batthyány
a magyar hadügyminisztérium tényleges elismeréséig megtagadja a
bécsi hadügyminisztérium hivatalos kívánságainak teljesítését is.
A fegyvertár vizsgálatának ügyében a miniszterelnök csak másnap,
április 25-én intézkedett. Mivel a fegyverszállítást határozottan meg
tiltotta, a pest-budai katonai fegyvertárak megvizsgálása — amely
hez m á r Bécs is hozzájárult — még sürgősebbé vált, nehogy azok
készleteit titokban elszállítsák. így Batthyány a budai főhadparancsnokság birtokában levő „fegyverek és lőszerek megtekintésére és ille
tőleg átvételére nézve" április 27-ét tűzte ki. 63
A vizsgálat lefolyását nem ismerjük, a kiküldött bizottság jelentése
sem ismert. Azt sem tudjuk, hogy a fegyvertár megtekintése Leder ér
nek Bécsből való visszaérkezése után történt-e vagy még az előtt. A
kormány napokig semmiféle közleményt sem tett közzé, így az el
járás sikeréről csak május 3-án jelent meg nem hivatalos tudósítás a
sajtóban. 64 Az azonban kétségtelen, hogy a vizsgálat április 27-én
59 U o .
GO B a t t h y á n y április 26-án m é g a s a l é t r o m szállítását is m e g t i l t o t t a M é s z á r o s L á z á r h a z a 
érkezéséig (HNI 1848:60.).
61 BM 1848:4.; H N I 1848:35.
62 H N I 1848:35. — Az ez idő tájt k e l t levelek h a n g j a m i a t t tiltakozott a z u t á n a m á j u s 1-i
o s z t r á k m i n i s z t e r t a n á c s o n az előtte n a p h i v a t a l b a lépett L a t o u r h a d ü g y m i n i s z t e r . (L. Ká
rolyi Árpád: N é m e t ú j v á r i gróf B a t t h y á n y Lajos első m a g y a r m i n i s z t e r e l n ö k f ő b e n j á r ó p ö r e .
B u d a p e s t , 1932. I. 601. o. 2. jegyzet.)
63 H N I 1848:53.
64 MT. 1848. m á j u s 3. (42) 166. o. A n e m h i v a t a l o s k ö z l e m é n y t á v o l a b b i összefüggéseire
1. Urban Aladár:
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megtörtént. Ezt bizonyítja, hogy amíg eddig a kormány nem tudott
a nemzetőrség számára fegyvert biztosítani, most viszont április 28-án
Batthyány már arra utasítja a néhány napja kinevezett Ottinger ideig
lenes hadügyminisztert, hogy a budai fegyvertárból
tartasson készen
8500 darab fegyvert az értesítésben felsorolt vidéki törvényhatóságok
számára. 6 5 Ez az intézkedés csak a fegyvertár készleteinek ismereté
ben születhetett, hiszen Lederer megelőzőleg több ízben közölte, hogy
a fegyvertárban nincsenek „kiadható" fegyverek. így ez a rendelke
zés nemcsak a nemzetőrség intézményes
felfegyverzésének kezdetét
jelöli, de jól mutatja, hogy — ha részlegesen is — a kormánynak b i 
zonyos eredményeket sikerült elérnie a budai főhadparancsnokság e n 
gedelmességre szorítása terén.
Ahogy szaporodtak a sikerek, úgy nőttek a nehézségek is a bécsi
hadügyminisztériummal való együttműködés vonalán. Ezek sorában
egyik volt az, hogy a kormány hivatalba lépése előtt külföldre vezé
nyelt magyar katonaság felhasználásába a kormánynak nem volt bele
szólása. Érthető, hogy így Eszterházy ezen a téren teljesen tanácsta
lanul állott. 66 Emellett az első pillanattól napirenden szereplő kérdés
mellett, a bécsi katonai körök magatartása miatt egyre szaporodtak a
sérelmek, amelyek a hadügyi problémák rendezetlenségéből fakadtak.
Ezek nagy része egyszerűen onnan eredt, hogy a katonai ügyek i n t é 
zése m e n t a maga régi rendjén, mintha mi sem történt volna az Oszt
rák Császárság Lajtán inneni területeinek státusában. Ez a magatar
tás, a magyar hadügyminisztérium teljes semmibe vétele jellemezte a
bécsi hadügyminisztérium intézkedéseit, amely például továbbra is
kinevezéseket foganatosított a magyar hadseregnél, vagy az Örökös tar
tományokban állomásozó ezredekhez Magyarországról visszahívott szabadságosokat Olaszországba vezényelte. Ezek ellen tiltakozva fordult
Batthyány május 1-én a külügyminiszterhez, hogy „az illető helyeken
erélyesen tudassa, hogy a magyar ministerium azon felelőssége értel
mében, mellyel a nemzetnek, s a hazának tartozik, sem . . . az illy k i 
nevezéseket érvényesnek elismerni, sem az említett átsorozásokat m e g 
engedni n e m fogja". 67
A viszonyoknak ez a kétségtelen romlása, a hadügyi problémák —
és a horvát kérdés — rendezésének szüksége egyre inkább halasztha
tatlanná tették, hogy Batthyány Lajos személyesen menjen Bécsbe a
kérdések rendezésére. Ez annál is inkább szükséges volt, mert az á p 
rilis 29.—május 1. között Bécsben járt Eötvös József dolgavégezet
lenül tért vissza a császárvárosból. így a május 1-én tartott miniszter
tanács határozata alapján Batthyány másnap Bécsbe utazott. 6 8
A miniszterelnököt, mint már említettük, távollétében Deák Ferenc
helyettesítette, és küzdött tovább a naponta szaporodó hadügyi prob
lémákkal. Ezek sorában fontos szerepe van Szemere május 5-én kelt
átiratának, amely felhívta a miniszterelnök figyelmét a több m a g á n 65
66
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68
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levél által is felpanaszolt tényre, hogy a fővárosi laktanyákon és egyéb
katonai épületeken — a szentesített XXI. te. ellenére — még mindig
ott díszlegnek a császári színek és a kétfejű sasok. 69 Május 9-én Deák
utasította Ottinger Ferenc vezérőrnagy ideiglenes hadügyminisztert,
hogy a katonai épületeken a nemzeti színeket és a magyar címert
használják. 70
Ennél sokkal nagyobb horderejű ügy volt az, amelyet május 6-án
Csillag Lajos, Zala megye első alispánja jelentett futár útján a m i 
niszterelnökségnek. A h í r szerint Grazból Muraszerdahelyen át k a 
tonai kíséret nélkül, ismeretlen személyek rendeletére, „privát spedi
tőrök által" ágyú részeket (csöveket, kerekeket, talpakat) és hozzávaló
golyókat, lőport szállítanak Horvátországba, Varasdra. 7 1 Deák — mint
említettük — a jelentés vételével azonnal minisztertanácsot hívott
össze, s még aznap, május 7-én utasította a zalai alispánt a további
szállítások feltartóztatására és szigorú vizsgálat megtartására. 7 2 A h e 
lyettes miniszterelnök egyidejűleg utasította a külügyminisztert, hogy
kérjen az ügyről magyarázatot az osztrák hadügyminisztériumtól. 7 3
*
Ezek voltak az új fejlemények a fővárosban, miközben a Bécsbe
utazott Batthyány megkísérelte rendezni a legégetőbb problémákat.
Ami a meglehetősen hosszú — közel tíz napos — távollét során szüle
tett, hadügyi vonatkozású királyi kéziratokat illeti, Batthyány útja
kétségtelenül sikeres volt.
A jelek azt mutatják, hogy a miniszterelnök elsők között foglalko
zott a külföldön állomásozó ezredek ügyével. Legalábbis erre lehet
következtetni abból, hogy m á r az első napon tárgyalt erről Latour
táborszernaggyal, az új osztrák hadügyminiszterrel. Május 3-án kelt
levelében 74 Latour ugyanis azt írja Eszterházy külügyminiszternek,
hogy előző n a p Batthyány azt állította: Magyarországon (a kapcsolt
részeket n e m számítva) csak 18 000 katona van. 75 Ezért pontos kimu
tatást mellékel, amely szerint a március végi összlétszám 31 673 fő
volt. Ez a szám a magyar ezredek szabadságról behívott 1505 embe
rével, az ugyancsak visszahívott 2039 galíciai szabadságossal (akiknek
ezredei Magyarországon tartózkodnak) rövidesen 35 217 főre emelke
dik — szögezi le Latour. 7 6
Azt, hogy Batthyány t a közlés — a kb. 18 000 főre becsült létszám
tól való tetemes eltérés — meglepte-e, s hogy mennyire, n e m tudjuk
eldönteni. Az azonban furcsa, hogy a minisztérium ennyire tájékozat
lan lett volna, amikor a Helytartótanács biztossági osztálya révén meg88
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kaphatta a kellő felvilágosítást. Az természetesen elképzelhető, hogy a
miniszterelnök a bécsi kormányra akart hatni a majd felére csökken
tett létszám emlegetésével. (Ennek persze sok taktikai értéke nincs,
hiszen — m i n t látjuk — könnyen ellenőrizhető volt.) Forrását min
denesetre n e m ismerjük ennek a számunkra ismeretlen eredetű, s
azóta számtalanszor idézett adatnak.
Mivel a miniszterelnök bécsi útja idején kelt királyi kéziratok m á r
május 6-án és 7-én kibocsátásra kerültek, ebből világos, hogy B a t tyhány ügyeinek érdemi elintézése után nem tért vissza azonnal.
Ehelyett Latour kimutatását futár útján Pestre küldte, s Bécsben
várta meg a választ az adatok helyességét illetően. A május 8-án éjjel
V2 12 órakor Pestre érkezett futárposta anyagát Korponay főhadnagy,
a miniszterelnök hadügyi titkára nyomban átküldte Török Bálint gróf
hoz, a megszűnt Helytartótanács biztossági osztályának aligazgatójá
hoz. Utóbbi másnap reggel sietve ellenőrizte az osztrák hadügyminisz
ter adatait, s újabb kimutatásokkal megtoldva még május 9-én ugyan
csak futár útján küldötte vissza azokat Bécsbe. 77 A Zedwitz őrnagy,
főparancsnoksági segédtiszt által aláírt, s gróf Török által kiegészített
kimutatás teljes egészében Latour adatait igazolta. Sőt a felküldött
kimutatás szerint az országban (pontosabban: a budai katonai főpa
rancsnokság illetékességi területén) levő 31 673 főhöz n e m — mint
a bécsi kimutatás jelezte — 3544 fő, hanem (az obsitosok és szolgálat
képtelenek levonása után is) 5758 szabadságról visszahívott személy
járul, amit m é g az országban levő négy galíciai zászlóaljnak hadilét
számra történő kiegészítése 1544 fővel fog növelni. így az országban
állomásozó katonai létszámot eszerint 38 975 főre teszi, amihez járul
együttvéve
még a Bánságban és Szlavóniában levő 10 133 fő. Mindez
49 108 ember, ami természetesen elméleti szám — szögezi le gróf Török
kísérőlevele, 78 mert a végleges létszám csak mintegy nyolc nap múlva
állapítható meg.
Természetesen n e m az országban állomásozó katonaság május eleji
létszámának pontos meghatározása adta Batthyány bécsi útjának j e 
lentőségét. Ez csak mellékterméke volt annak az erőfeszítésnek, amely
nek eredményeként hadügyi vonatkozásban királyi leirat született az
1848:111. te. kiegészítésére,
illetve annak a magyarországi osztrák had
szervezetre való alkalmazása érdekében. A május 7-én kelt rendele
tek a magyar kormány győzelmét jelentették a bécsi aulikus-katonai
klikk felett. Azt mutatják, hogy a bekövetkezett alkotmányos válto
zásokkal ellenséges, Magyarország önállósulását ellenző körök — leg
alábbis ideiglenesen — visszavonultak és érvényesülni engedték a
méltányosságot, vagy legalábbis annak látszatát. A tisztázatlan had
ügyi problémák rendezésére ekkor kiadott királyi kéziratok közül az
első Mészáros Lázár hadügyminisztert szólította fel azonnali hazaté
résre. 7 9 A második kézirat a négy főhadparancsnoknak szólt, s arra
figyelmeztetett, hogy az 1848:111. te. és 8. §-a értelmében ,,a magyar
77 M i n d e z e k e t a levél k ü l z e t é n levő feljegyzésekből t u d j u k .
78 K Ü M ein. 1848:23.
79 Mein. 1848:203.; P H . 1848. m á j u s 17. (58) 443. o.; Közli Pap: O k m á n y t á r I. 77. o.
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katonaság jövendőre minden kiadandó parancsokat és rendeleteket, il
lető magyar ministeriumon útján veend, s ugyancsak ahhoz intézendők minden hivatalos jelentések. Ezen törvény a katonai végvidékre
is kiterjed" — fejeződött be a királyi levél.^ 0
A harmadik kéziratot István nádorhoz intézte a király és azt kívánta
tőle, hogy biztosítsa Bécs áttekintését
a magyar hadügyminisztérium
intézkedései felett és gondoskodjék arról, hogy azokat a kérdéseket,
amelyek az egész hadsereget érintik, előbb az osztrák hadügyminisz
tériummal beszéljék meg, a kevésbé lényegeseket pedig utólag közöl
jék. 81 Végezetül a negyedik, s a legfontosabb kézirat Latour osztrák
hadügyminiszternek szólt. 82 A királyi leirat a hadsereg
kormányzásá
ban elengedhetetlen
egység további fenntartása érdekében (!) szólítja
fel az osztrák hadügyminisztert, hogy „minden rendeletekre nézve,
melyek összes hadseregemre vonatkoznak, vagy a melyek a fentebbi
törvény értelmében a magyar seregnek. . . külföldöm alkalmazását
tárgyazzák", lépjen előzetes értekezésbe a magyar hadügyminiszterrel.
S végre kimondta azt is, amire már régen várt a minisztérium és az
egész ország, hogy ti. „minden ilyes rendelkezések csupán a magyar
felelős hadügyministerium útján adathatnak ki a magyar főhadi pa
rancsnokoknak, kik a magyar katonai ügyek kormányzására nézve
egyébként is csupán a magyar ministerium alatt állnak."
Mindez — a horvát kérdésben elért eredményektől függetlenül is —
komoly győzelem, s alkalmas volt arra, hogy a kormány kinevezése
óta tartó zűrzavaroknak véget vessen. 8 '' A kérdés persze — mint már
korábban is — az volt, hogy valóban méltányos együttműködésre
gondol-e az udvar és a bécsi kormány, vagy ez az újabb lépés is csak
olyan . újabb engedmény, amelyet a kényszer diktál, s a kulisszák
mögött mindent megtesznek azért, hogy ez is csak papíron maradjon.
A szövegezés mindenesetre hagy kívánnivalót maga után, de mégis
csak több, mint amit a III. te. tartalmazott. A kormány ezután joggal
várhatta, hogy m á r mi sem állja útját a tényleges magyar hadügyi
önállóságnak.
S ekkor váratlan fejlemény: katonai provokáció és vérengzés zaj
lott le a fővárosban, és ezek az események és az azt követő izgalmak
nyomták rá bélyegüket a május 7-i királyi kéziratok életbe lépteté
sére. A május 10-én Pesten és Budán lejátszódott fejlemények, majd
a gyorsan torlódó további események az alig egy hónapja működő mi
nisztériumot súlyos nehézségek elé állították. 84 A Batthyány-kormány
nak először ezekkel kellett megküzdenie, hogy hozzáláthasson — eddigi
szerény eredményeire támaszkodva — önálló hadügyi politikájának
kialakításához, amelynek eddig nem az igénye, csupán eszközei hiá
nyoztak.
80 Mein. 1848:195.; KÜM 1848:400.; PH. 1848. május 17. (58) 443. o.; Közli Pap: Okmány
tár I. 77. o. Német szövege: Thim: I. m. II. 182. o. Batthyánynak a királyi kéziratok elfo
gadtatásában játszott szerepére 1. Szögyény-Marich László: I. m. I. 85—87. o.
8i PH. 1848. május 17. (58) 443. o. Közli Pap: Okmánytár I. 78. o.
82 uo.
83 A k é z i r a t o k a t a m á j u s 9-i m i n i s z t e r t a n á c s t á r g y a l t a m e g . (L. KLÖM X I I . 114—115. o.)
81 A május 10-i események részletes vizsgálatára 1. Urbán Aladár: Az 1848. május 10-i
katonai vérengzés a budai várban. HK. 1968/1. 71—92. o.
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A kormány további hadügyi intézkedései május 10. után,
Mészáros Lázár hazaérkezéséig
A fővárosban május 10-én este lejátszódott események, a május 7-én
kelt királyi leirat életbe léptetése szempontjából, igen rosszkor követ
keztek be. A Pesten és Budán állomásozó katonaság tisztjei idegenek
voltak, s eddig is többnyire ellenségesen álltak szemben a kormánnyal.
Most laktanyáikba húzódtak vissza és nyíltan ellenséges magatartást
tanúsítottak. Igaz, Lederer május 11-én bekövetkezett menekülésszerű
távozása némi zavart idézett elő soraikban, és megkönnyítette a Batthyány-minisztériumnak, hogy — a kedélyek lenyugvása után — leg
alább színleg engedelmességre szorítsa őket. A teljes siker szinte r e 
ménytelen volt, mert — mint már az aulikus kortárs: Gelich Richárd
is megállapította 8 5 — a fenti elvileg rendelkező királyi kézirat kapcsán
a magyarországi és kapcsolt részekbeni főhadparancsnokok és vezénylő
tábornokok, a magyar hadügyminiszterrel szembeni szolgálati viszo
nyukat illetően, semminemű
további konkrét utasítást nem kaptak 85,/a
így a kormánynak — mintha mi sem történt volna — folytatnia
kellett tiltakozó politikáját az országban állomásozó katonai testületek
folyamatos tevékenysége ellen, amellyel azok tulajdonképpen semmibe
vették a bekövetkezett változásokat. Akármilyen érzelmekből táplál
kozott is ez a hivatali közöny, gyakorlatilag naponta sértette meg a
végre formálisan elismert magyar hadügyi önállóságot. Ezért tiltako
zott május 11-én Batthyány az állítólagosán Titelből Bécsbe történt
ágyúszállítások ellen, 86 ezért érdeklődött fenntartással az olasz szabad
ságharcosok által Pármában foglyul ejtett, majd Buccariban partra
tett és szabadon bocsátott (a kormány által Fiúméba rendelt) magyar
katonaság sorsáról, 87 és ezért emelt óvást a miniszterelnök május 13-án
az Eperjesről Ausztriába szállítani tervezett „pótlékhad" elindítása el
len. 88
Ezek már ismerős problémák. Mellettük azonban már a Lederer-ügy
hullámverése idején jelentkezett az új gond: a horvát szeparatista t ö 
rekvések okozta nehézségek. A minisztertanács döntése alapján május
11-én megbízták Hrabovszky altábornagy, péterváradi főparancsno
kot, hogy ha kell, katonai erővel is számolja fel a Horvátországban
érlelődő zendülést. 89 Ugyanezen a napon kelt Eszékről és Baranya
megyéből az a jelentés, amely az eszéki vár titokzatos és indokolatlan
katonai készülődéseiről ad számot, egyidejűleg figyelmeztetve, hogy
,,a Dráván túl az intézkedések és eljárások erányunkban épen nem
testvériessek, sőt ellenségesnek látszanak". 9 0
8:> Gelich I. m. I. 40. o.
SS/a Pontosabban, május 12-én Latour osztrák hadügyminisztertől arra kaptak parancsot,
hogy mind a magyar kormánytól kapott utasításokat, mind az arra adott jelentéseket azon
nal közöljék Béccsel. L. Walter Wagner: Geschichte des k. k. Kriegsministeriums. I. Band.
1848—186'6. Wien, 1966. o.

86 H N I 1848:141, 161.
87 H N I 1848:106, 135.
88 H N I 1848:152.
89 A m i n i s z t e r t a n á c s m á j u s 10-i d ö n t é s e : KLÖM XII. 122. o.; a m e g b í z ó l e v é l : Mein. 1848:
212.; P H . 1848. m á j u s 13. (55) 431. o. Közli Pap: O k m á n y t á r I. 92—93. o.
00 H N I 1848:165.
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Valószínűleg ez a közlemény és a súlyosbodó helyzet felismerése is
szerepet játszott abban, hogy május 13-án — aznap, amikor a kato
naságot Batthyány eltiltotta a polgárok által okozott rendzavarásba
való önkényes beavatkozástól 9 0 ' 3 — a miniszterelnök ismételten utasí
totta Ottinger vezérőrnagy, ideiglenes hadügyminisztert: intézkedjék,
hogy a katonai főhadparancsnokságok haladéktalanul terjesszék fel
a már korábban is kért kimutatást a kezelésükben levő fegyver- és lő
szertárakról, a jelenleg használatban nem levő mindenféle kézi fegy
verről és ágyúkról. 9 1 Másnap pedig sürgős felvilágosítást kért az eszéki
fegyverszállítások ügyében a péterváradi főparancsnoktól. 92 Egyide
jűleg megismételte az április 24-én budai főhadparancsnoksággal már
közölt döntést: a hadügyminiszter hazaérkezéséig mindennemű lőszer
szállítást felfüggesztenek 93 Ugyancsak május 14-én, Batthyány egy
ben bebizonyította, hogy Béccsel szemben nem helyezkedik a merev
tagadás álláspontjára. Hozzájárult ugyanis ahhoz, hogy a Bánságba
tüzérséget indítsanak útnak, jóllehet azt Bécsből rendelték el. Az
ideiglenes hadügyminiszterhez intézett átiratában azonban rámutatott,
hogy nem a bécsi utasításra, hanem a fennforgó
szükségesség
miatt
egyezik bele a budai főhadparancsnokság kérésébe. Egyidejűleg azt is
leszögezte, hogy a bécsi hadügyminisztériumnak mind a jelen, mind
a jövő rendeleteit — mint jogtalanokat és törvényteleneket — érvény
telennek és semmisnek fogja tekinteni. 9 4
t
Másnap, május 15-én azonban Batthyány megtette az első tényle
ges engedményt a bécsi hadügyminisztériumnak: beleegyezett a Radetzky seregében levő Ernő gyalogezred két zászlóaljának hadilét
számra történő emelésébe. 95 Váratlan fordulat, hiszen két nappal ko
rábban még a Bécs közelében szállásoló Wasa gyalogsághoz tartozó ki
egészítést is visszatartotta, s most nem tiltakozik az Észak-Olaszor
szágban, az ellenség előtt álló ezredek feltöltése ellen sem. Ennek az
engedékenységnek magyarázatát — a horvát mozgalmak éleződésén
túl — minden bizonnyal Eszterházy május 13-án kelt, s ekkorra bi
zonyosan megérkezett levelében találhatjuk. Ebben a külügyminiszter
jelenti Batthyánynak, hogy a király aláírta az osztrák hadügyminisz
terhez szóló utasítást, amely a Miklós és Nádor huszárezredek, vala
mint egy gyalogezred Magyarországba való indítását rendeli el. 96 Ezek
után mondhatott igent Batthyány az előbbi — különben régen függő
ben hagyott — ügyben, remélve azt, hogy méltányosságát Bécs mél
tányossággal viszonozza. Ezért az engedély általános jellegű is: n e m 
csak az Ernő gyalogezred kiegészítésébe egyezett bele, de közölte azt
is, hogy a minisztérium hozzájárul az Itáliában levő magyar ezredek90/a H N I 1848:151.
91 H N I 1848:160.
92 H N I 1848:165.
93 H N I 1848:164.
94 H N I 1848 :168.
95 H N I 1848:174. — A h a d i l é t s z á m r a állítás esetén a s z á z a d o k 120 főnyi legénységi állo
m á n y á t toborzás útján 160 főre emelteik. Ez t e h á t k é t zászlóalj esetén 480 főt jelentett.
96 KÜM 1848 :386.
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nek újoncokkal, illetve az ideiglenesen szabadságra bocsátottak vissza
hívásával történő kiegészítéséhez. 97
E nap jelentősebb hadügyi vonatkozású intézkedése még a Batthyány
által Csányi Lászlóhoz, a Dráva-vonal kormánybiztosához intézett uta
sítás, amelyben elrendeli mindenféle Horvátországba irányuló fegy
vernek vagy tartozékainak (beleértve a lőport és golyót is) feltartóz
tatását. Egyben közli, hogy Csányinak új feladata zavartalan ellátá
sára rövidesen egy osztály (két század) katonaságot bocsátanak r e n 
delkezésére. 98
Május 15-ét azonban sem ez, sem az előző — kétségtelenül elvi
jelentőséggel bíró — rendelkezés, h a n e m az ezen a napon tartott m i 
nisztertanács döntései teszik a Batthyány-kormány hadügyi politikája
szempontjából fontossá. A minisztertanács a déli órákban ült össze.
Összehívását Hrabovszky altábornagy május 13-án kelt, a délvidéki
szerb mozgalmak veszélyességéről a nádornak küldött beszámoló j e 
lentése indokolta. 99 (A hír a fővárosban is elterjedt, az esti órákban
m á r azzal a nagy izgalmat okozó tódítással, hogy Zimonynál felfegy
verzett, tüzérséggel ellátott szerbiai önkéntesek törtek az országba.)
Széchenyi naplójának tanúsága szerint a késő éjszakába nyúló, h e lyenkint viharos tanácskozáson, nagyjelentőségű döntések születtek.
Jelentőségüket mindenekelőtt az adja, hogy •— szemben az eddig is
mertetett lépésekkel — az ekkor született intékedések minőségileg
mások voltak: nem tiltakozásokat, hanem hatékony
rendszabályokat
tartalmaztak.
A hosszan tartó minisztertanácsi ülés mindenekelőtt azonnal elren
delte a török határszélekhez közel eső várak (Pétervárad, Eszék) há
borús készenlétét, a szerb határ szigorú őrizetét. 100 Ezenkívül — mint
a külügyminiszterhez másnap küldött tájékoztatóból kitűnik 1 0 1 — e l 
határozták, hogy Szeged táján 12 000 főből álló katonai tábort vonnak
össze a délvidéki események szemmel tartására, illetve a mozgalmak
elfojtására. Következményeiben azonban legfontosabb az a lépés, amely
szerint — a m á r korábban felvetett és időközben nagy vonalakban ki
dolgozott tervek alapján — 10 000 főből álló önkéntes sereget toboroz
nak, hogy ezzel pótolják az északi megyékből a szegedi táborba vonult
katonaságot. (Ezekből az önkéntesekből alakult ki a
honvédség
szervezete.) A külügyminisztert egyben arra utasították, hogy a már
megígért három magyar ezred mielőbbi hazaküldését sürgesse, to
vábbá: tegye meg a megfelelő lépéseket, hogy az angol kormány, t e 
kintettel Magyarország jelenlegi állapotára, nagyobb mennyiségű fegy
v e r t engedjen át. 102
Mindez m á r valamiféle összefüggő védelmi tevékenység kibontakozó
körvonalait, az önálló magyar hadügyi politika kezdeteit sejteti. A
97 H N I 1848 :174.
98 H N I 1848:176.
99 KÜM ein. 1848:6. Közli (rövidítve) Thim: I. m . II. 217—218. o.
100 H N I 1848:177. A p é t e r v á r a d i f ő p a r a n c s n o k h o z i n t é z e t t v á l t o z a t o t közli Thim:
233—234. o.
101 KÜM ein. 1848:6. Közli Thim: I. m . n . 234—235. o.
102 Uo.
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I. m . II.

Szerbiából — tehát külhatalom által — is támogatott szerb nemzeti
ségi mozgalom gyors izmosodása pedig jogcímet nyújtott az esemé
nyek menetébe való mélyebb belenyúlásra, az új helyzet kialakítására.
Az eseményektől is szorítva, most erre az útra tért a kormány. Nagy
horderejű intézkedéseinek részletes végrehajtását még ki sem dol
gozta, következményeit még fel sem mérhette, amikor — egy héten
belül m á r harmadszor — újabb jelentős események híre hozta izga
lomba a fővárost, a kormányt: a május 15-i bécsi forradalom és a k i 
rály szökése!
Az újabb bécsi események híre m á r május 17-ére elterjedt a fővá
rosban, 103 sőt Széchenyi naplója szerint a kormány m á r ezen a napon
— nyilván az esti gőzhajóval — értesítést kapott arról, hogy a király
titokban elhagyta Bécset. K é t napig ellentmondó hírek keringtek PestBudán és egyesek m á r azt is tudni vélték, hogy a császárvárosban
kikiáltották a köztársaságot. Május 19-ére megjött a hivatalos értesí
tés a király szökéséről. A meghökkent kormány a sietve egybehívott
minisztertanácson az országgyűlés gyors, h a t héten belül történő össze
hívása mellett döntött — teljesítve ezzel a baloldal régi követelését.
Az új fejleményekről a minisztérium haladéktalanul értesítette az ag
gódó közvéleményt. Az azonnal nyomdába adott és május 19-i dátum
mal megjelent felhívás 104 tájékoztatott a király innsbrucki útjáról, k ö 
zölte, hogy Eszterházyt utasították: kövesse a királyt, s hívja meg ,,hű
magyarjai" közé, Pestre. A közlemény egyben tudtul adta, hogy az
országgyűlést július 2-ra hívták össze. Végül az alig megkezdett hon
védtoborzás fontosságát és a honvédelem céljaira történő önkéntes
adakozások szükségességét hangoztatta a kormány tagjai által aláírt
felhívás. 105 Ezzel a proklamációval együtt postázták Szemere ugyan
csak május 19-i kelettel kiadott körlevelét, amely — amellett, hogy
nyomatékkal hangsúlyozza az ország egysége megőrzésének szükségét
— elsősorban az ország védelmét szolgáló önkéntes adakozások tech
nikai megszervezésére fordít nagy gondot. 106
Május 19-én a szorult helyzetben levő kormány még egy nevezetes
lépést tett politikai és katonai helyzetének megszilárdítására: megbí
zottakat küldött a székely katonaság segítségül hívására. Ez a gondo
lat még április végén felmerült, s a kormány tett is ilyen irányú t a pogatódzásokat Bécs felé. 107 A gondolat a radikális ifjúság körében is
népszerű volt. Ezekben a napokban küldöttség j á r t Batthyánynál, hogy
az egyéni elhatározásból Erdélybe agitálni készülődő ifjak útiköltségét
biztosítsa. 108 Május 16-án Eszterházyt, a külföldön levő ezredek haza
térésének sürgetése mellett, két székely ezred beküldésének szorgal
mazására is utasították. 1 0 9
103 B M 1848:1555.
104 B M 1848:1497.; P H 1848. m á j u s 21. (62) 461. o. Közli Pap: O k m á n y t á r I. 142—144.; KLÖM
XII. 153—154. o.
105 A Gödöllőn tartózkodó Kossuth aláírása hiányzik a felhívásról.
106 B M 1848:1497.; P H 1848. m á j u s 23. (63) 465. o . K ö z l i Pap: O k m á n y t á r I . 138—140. o. ;
K L Ö M X I I . 155—156. O.
107 M e i n . 1848:395.
108 L. e r r ő l S z é c h e n y i m á j u s 13-i naplófeljegyzését I. m . I. 313. o.
109 K Ü M e i n . 1848:6.; M e i n . 1848:191.
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Most a királynak a birodalom székvárosából történt eltávozása, ezek
nek a terveknek realizálását bizonytalan messzeségbe tolta. A kor
mánynak pedig az egyre bonyolódó, sőt fenyegető helyzetben a leg
nagyobb gyorsasággal és önállósággal kellett cselekednie. Csak így
felelhetett meg ebben a súlyos helyzetben feladatának, s csak így k e 
rülhette el, hogy a számára — legalábbis átmenetileg — alig elérhető
távolságra ragadott gyenge akaratú király környezetének és tanács
adóinak játékszerévé ne váljék! Ezek a megfontolások játszottak sze
repet abban, hogy a minisztertanács hozzájárulásával Batthyány a j e 
lentkező ifjakat mint a kormány hivatalos megbízottait
küldötte Er
délybe, hogy azok a székelyeket a Szeged alatt felállítani tervezett
tábor megsegítésére hívja. 110 Batthyánynak ez a lépése — amelyet
később az udvar egyébként jóváhagyott — nem kis megütközést vál
tott ki Erdélyben, főleg a kormányszék urainak részéről. Hiszen nem
kevesebb történt, mint hogy a magyar miniszterelnök a Pozsonyban
már elfogadott — és a király által szentesített —, de Erdély külön
országgyűlésén még meg nem szavazott uniótörvény
életbe
léptetése
előtt, az Udvari Kancellária és az erdélyi Gubernium megkerülésével,
közvetlenül a székely székekhez, s a bécsi hadügyminisztérium mel
lőzésével egyenesen az erdélyi katonai főparancsnokhoz fordult! A
betűszerinti értelemben vett törvényt, a kialakult ügyviteli gyakorlatot,
a szorosan vett miniszterelnöki hatáskört merészen felborító lépés
bizonyítéka a kormány határozottságának, elszántságának. Annak a
kétségtelen ténynek, hogy a reá zúduló nehézségek közepette az alig
egy hónapos minisztérium jól megállta a helyét, és helyzetét megerő
sítve tevékenykedett ebben a tíznapos időszakban, amely a macska
zenétől a szerb felkelés veszélyének kibontakozásán és a király szöké
sén át az országgyűlés összehívásához vezetett.
Ezeknek a fejleményeknek mintegy záróakkordja volt május 20-án
a nádor felhívása, melyben m i n t „teljes hatalmú királyi helytartó"
kéri a nemzet támogatását és bizalmát. 111 Ugyan e napon a nádor
parancsban fordult az országban állomásozó katonasághoz, tudatva
velük is, hogy a király eltávozása miatt, a törvények értelmében új
hatáskörének „teljes gyakorlatába" lépett. 112 A felhívás egyben fi
gyelmeztetett, hogy a magyar hadügyminisztérium parancsainak „igazi
katonai szellemben, szigorúan és pontosan" engedelmeskedjenek, s kö
zölte: rövidesen fel fogják őket esketni az alkotmányra.
*
Mindezek mellett természetesen e napokban is tovább folyt — a
már megkezdett nyomokon — a hadügyi tevékenység aprómunkája.
A rendelkezéseken azonban meglátszott az új fejlemények, mindenek
előtt a nagyjelentőségű május 15-i minisztertanács döntéseinek hatása.
HO Mein. 1848:216. A felhívás s z ö v e g e : P H . 1848. m á j u s 21. (62) 461. o. ; Pap: O k m á n y t á r
I. 140—141. o.
111 P H . 1848. m á j u s 21. (62) 461. o. Közli Pap: O k m á n y t á r I. 144. o.
112 H N I 1848:200.; P H 1848. m á j u s 23. (63) 465. o. Közli Pap: O k m á n y t á r I. 137—138. o.
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Jól mutatja ezt a katonai alakulatok elhelyezésében rövidesen bekö
vetkezett újabb változás, amelynek nyilvánvaló célja mindenekelőtt
a déli végek várainak fokozott biztosítása volt. Ennek következtében
került el a fővárosból a márciusi napokban olyan barátságos magatar
tást tanúsított Zanini olasz gyalogezred zászlóalja is, hogy kicseréljék
velük a már május elején megbízhatatlannak ítélt Lipót gyalogezred
egységeit. 113 így indult el — a helyőrség; és a főváros népe között
támadt feszültség feloldódásának napjaiban — a Zanini ezred egy
osztálya május 17-én Csányi László drávai biztos parancsnoksága alá
Nagykanizsára, míg a zászlóalj többi négy százada ugyanekkor a Dél
vidékre, Pétervárad erősségébe. 114 Utóbbinak, valamint az egyidejűleg
Eszékre küldött másik Zanini zászlóaljnak volt feladata az ezekben a
várakban állomásozó zömében szerb-horvát legénységű Lipót gyalogezredi zászlóaljak felváltása. 115 Május 20-án pedig a Ceccopieri ezred
egy osztályát Győrbe küldték, az onnan Pozsonyba áthelyezett kato
naság pótlására. 116 Az ezred többi részét Budáról Pestre helyezték, a
Károly-laktanyából eltávozott Zanini zászlóaljak helyébe. 1 1 7 Ugyan
ezekben a napokban szállítottak egy-egy üteg ágyút Pozsonyba és
Szegedre is. 118 Mindezek, a sajtó tanúsága szerint, a szerb betörés hí
rétől megrettent közvéleményre igen jó hatást tettek: a lakosság lel
kesen búcsúztatta az eltávozókat, s a Marczius Tizenötödike
is úgy
értékelte a katonaságnak Délvidékre történt szállítását, hogy ezzel adta
a minisztérium első „fényes bizonyítékát" tevékenységének. 1 1 9
A Zalában feltartóztatott fegyverszállítmányok ügyében Batthyány
még május 17-én ugyancsak intézkedett, amikor Latour hivatalos, a
szállítások törvényességét igazolni akaró és a zárlatot feloldani kérő
levelére határozott nemet mondott. 120 A minisztertanács pedig más
nap mindenfajta fegyver küldését, sőt az országon és a kapcsolt r é 
szeken keresztül történő átszállítását is megtiltotta. Ezt május 19-én
az ipar- és kereskedelemügyi miniszter rendeletben adta a hatóságok
tudtára. 1 2 1 Rövidesen más hasonló fontosságú intézkedésre is sor került.
Ugyanis már a következő napon, május 20-án, Batthyány igen szigorú
utasításban volt kénytelen eltiltani a bábolnai és mezőhegyesi ménes
ből bécsi utasításra elrendelt leszállításokat. 122
A május 10-étől a hadügyminiszter hazaérkezéséig eltelt két hetet
általában az jellemezte, hogy a kormánynak tovább kellett folytatnia
küzdelmét a bécsi visszaélések ellen. A május 7-én kelt királyi ren
delet — mint ez várható volt — Bécsben mit sem változtatott a hely
zeten. A magyar minisztériumnak nap mint nap tapasztalnia kellett,
hogy a bécsi hadügyminisztérium továbbra is semmibe veszi létét.
113 Mein. 1848:290.
114 HM 1848 :1555. ; H N I 1848:203.
115 H N I 1848:181.
116 BM 1848 :1534.
117 H N I 1848 :229.
118 H N I 1848 :142.
119 MT. 1848. m á j u s 17. (54) 216. o. ; t o v á b b á P H . 1848. m á j u s 18. (59) 449. o.
120 H N I 1848:195.

121 Az irat a minisztérium anyagából nem ismert. Pest városának küldött példányát 1.
Fővárosi Levéltár, Pest város iratai, közigazgatási iratok 1848:113.
122 H N I 1848:202.
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így május 18-án Batthyánynak rendeletileg kellett megtiltania az or
szágban (és kapcsolt részeiben) levő négy katonai főparancsnoknak,
hogy a Bécsből még mindig érkező, ellenjegyzés nélküli katonai kine
vezéseket kihirdessék. 123 Másnap pedig utasította az ideiglenes had
ügyminisztert, hogy akadályozza meg egy, az osztrák hadügyminisz
térium által Galíciába rendelt szekerésztiszt elutazását. 124 Május 19-én
hasonlóan intézkedett a miniszterelnök egy Dalmáciába rendelt tüzér
tiszt ügyében. 1 2 5 S bár május 21-én belegyezett abba, hogy a szlavó
niai főparancsnokság Bécshez intézett kérelme nyomán az 5. tüzérez
red egy századát Péterváradra küldjék, 126 tiltakozott a törvény minden
olyan értelmezése ellen, hogy a kormány illetékessége csak az ország
ban állomásozó magyar katonaságra, illetve a sorezredekre
terjedne
ki.12?
Bécs ugyanis újabban abból az egyelőre nyíltan még n e m hangoz
tatott, de gyakorlatban követett tételből indult ki, hogy a speciális
testületek (mint például a szekerészek, az árkászok vagy a tüzérség),
amelyeknek legénységét nem Magyarországból toborozták, illetve ame
lyeknek központja Bécsben — vagy másutt az Örökös tartományokban
— volt, összbirodalmi
alakulatok lévén, közvetlenül csak az osztrák
hadügyminisztérium alá tartozhatnak. Ez a magatartás természetesen
nem volt arra alkalmas, hogy az önállóságát határozottan védelmező
magyar kormányt meggyőzze a bécsi partner jóhiszeműségéről, őszinte
együttműködési szándékáról. Ily módon n e m kevés súrlódási pont ala
kulhatott ki — jóval a mit sem sejtő hadügyminiszter hazaérkezése
előtt.
Mindezzel párhuzamosan bizonyos sikerekről is beszámolhatunk,
így nem volt eredménytelen Batthyánynak Bécsben létekor újabb m a 
gyar ezredek hazaküldése iránt támasztott követelése. Eszterházy m á r
május 13-án jelentette a miniszterelnöknek, hogy a király utasította
az osztrák hadügyminisztert: két huszár- és egy magyar gyalogezredet
vezényeljen „ideiglenesen" Magyarországra. 1 2 8 Pulszky Ferenc állam
titkár pedig — aki közben Kossuth mellől a bécsi magyar külügymi
nisztériumba került — május 20-án kelt leveléhez mellékelte Latour
hadügyminiszter értesítését, aki közölte, hogy intézkedett a Miklós és
a Nádor huszárezred,
valamint a Wasa gyalogezred
hazatéréséről. 1 2 9
Másik, a kormányt megnyugtató hír volt a tesmesvári főparancsnok
jelentése, amely arról értesítette május 18-án a hadügyminisztériumot,
123 H N I 1848 :86.
124 H N I 1848 :154.
125 H N I 1848 :227.
126 H N I 1848:244.
127 OL. Az 1848/59. évi minisztérium levéltára. Hadügyminisztérium, biztossági osztály ira
tai 1848—78—4, 5.
•128 KÜM 1848: 386. Arra, hogy ez Batthyány követelésére történt, 1. május 13-án Ottinger
vezérőrnagyhoz írott levelét: HNI 1848:152.
129 KÜM ein. 1848:11.; HNI 1848:266. — Május 22-én Ottinger ideiglenes hadügyminiszter
Batthyány utasítására — a szolgálati út tulajdonképpeni megkerülésével — átiratban for
dult a cseh—morva katonai főparancsnoksághoz, hogy az ott állomásozó Nádor és Miklós
huszárokat „sebes indokban" indítsa el Magyarország felé. (HNI 1848:432.) — A gyakorlati
megvalósítás természetesen számos nehézségbe ütközött. A huszárezredek hazatérésére 1.
Rédvay István: Huszáraink hazatérése 1848/49-ben (Budapest, 1941.) c. részletes tanulmányát.
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hogy Csernovics Péter királyi biztos utasítására megtörtént a temes
vári fegyvertár megvizsgálása is. 130
Voltak tehát reményt keltő mozzanatok is, az egyelőre igen kaotikus
állapotban levő hadügyek terén. Elképzelhetőnek tűnt, hogy még az
önkéntes haderő felállítása előtt kialakul egy megbízható katonai erő,
amelyre a kormány bátran támaszkodhat. Addig is azonban kívána
tosnak tűnt legalább a katonaság felesketése az új kormányra, az új
alkotmányra. Ez a kívánság régi és közkeletű volt, s tulajdonképpen a
„12 pont" publikálásával kezdődött. Széchenyi naplója szerint Kossuth
már március 22-én szenvedélyesen követelte a katonaság feleskettetését. A Radical Kör április 9-i ülésén is felmerült a katonaság fel
esketésének gondolata. Petőfi április 22-i naplóbejegyzéseiben érthe
tetlennek tartja, hogy a katonaság felesketése kimaradt az új törvé
nyekből. A budai katonai vérengzést követően pedig egész élesen ke
rült napirendre a kérdés.
Ismeretes, hogy a május 11-én Nyáry vezetésével a nádornál járt
küldöttség többek között a katonaság azonnali felesketését követelte.
A fővárosban elterjedt hírek szerint ígéretet is kaptak, hogy az eskü
tétel 24 órán belül megtörténik. 1 3 ' Bár ez elmaradt, a belügyminiszter
május 13-i dátummal megjelent, a macskazenéket betiltó hirdetménye
tudtul adta: a katonaság az ,,első ünnepies alkalommal a hitet az al
kotmány iránti hivségre leteendi." 1 3 2 A kérdést Batthyány is fontos
nak tartotta, ezért még május 14-én felszólította az ideiglenes hadügy
minisztert, hogy utasítsa a katonai főparancsnokokat az országban és
kapcsolt részeiben tartózkodó ezredek, egyéb hadi testületek és ka
tonai hivatalok felesketésére. A miniszterelnök — nyilvánvalóan a
kormány tagjaival való megbeszélés, alapján — azt kívánta, hogy az
eskütétel polgári biztos jelenlétében történjék, s a katonai eskü azon
kitétele után, hogy „mindenkor hivek és engedelmesek leszünk", han
gozzék el még a következő szöveg: „a magyar alkotmányt
fenntartani
és védelmezni fogjuk!"m
(Kiemelés az eredetiben — U. A.) Boyneburg
altábornagy (az eltávozott Lederer helyettese) azonban már május
18-án tiltakozott ez ellen. Aggályát fejezte ki, hogy zavarokat okozhat,
ha a katonaságot a jelenlegi hangulatban ,,más formájú esküszöveg
gel" (ti. a magyar alkotmányra) kívánják felesketni. 134 Az eskü gon
dolata a nádor idézett, május 20-án a katonasághoz intézett felhívá
sába még belekerült ugyan, 135 de a május 21-én tartott minisztertanács
— bár a jelek szerint a miniszterelnök már másnapra akarta kitűzni
a fővárosi helyőrség eskütételét 1 3 6 — hosszas vita után elvetette
Batthyány javaslatát. Az értekezlet úgy döntött, hogy a felesketéssel
megvárja a napokban megérkező hadügyminisztert, nehogy az idegen
130 H N I 1848:298.
131 L. e r r e MT. 1848. m á j u s 11. (49) 195. o. ; B u d a p e s t i H í r a d ó , 1848. m á j u s 14. (836) 361—
462. o.
132 BM 1848:1135.; P H 1848. m á j u s 23. (63) 446. o.
133 H N I 1848:150.
134 H N I 1848 :228.
135 H N I 1848 :200.
136 H N I 1848:204, 235.
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ajkú legénység ellenszegülése zavart okozzon. 137 Mint az események
igazolták, a minisztertanács óvatossága nem volt alaptalan. 138
*
A Batthyány-kormány hadügyi politikája új szakaszának kezdete
Mészáros Lázár hadügyminiszter megérkezésével esett egybe. Ettől az
időtől a magyar minisztérium katonai tevékenységének központjában
a m á r említett „szegedi tábor" megteremtése, és azzal párhuzamosan a
Dráva-vonal kiépítése, továbbá ezeknek a táboroknak a május köze
pétől toborzott honvédzászlóaljakkal és, a mozgósított nemzetőri ala
kulatokkal való feltöltése állott. Emellett a kormány megkísérelte a
Délvidéken m á r polgárháborús méreteket öltött szerb felkelés ellen
a sorkatonaságot is felhasználni, illetve az itt állomásozó idegen ezre
deket a birodalom más tartományaiban elhelyezett magyar ezredekre
kicserélni. Az országban állomásozó császári alakulatok magyar le
génysége azonban n e m lett volna elegendő biztosíték a minisztérium
számára, amely ezért megkísérelte a régi császári hadszervezetet —
elsősorban a budai General Kommandót — és a legfontosabb magyar
országi erődöket tényleges ellenőrzése alá vonni.
Mindez nem kis feladatot rótt az újdonsült, új és számára gyorsan
hátrányossá váló körülmények között tevékenykedő Batthyány-kor
mányra, amelynek — sajátos kényszerhelyzetében — meg kellett k í 
sérelnie, hogy egy változatlanul bécsi központosítása
katonai igazga
tással együttműködve valósítsa meg a maga önálló katonapolitikai el
képzeléseit. Rövidesen nyilvánvalóvá kellett, hogy váljon: vagy a
célokat, vagy a rendelkezésre álló eszközöket kell megváltoztatni.
АЛАДАР

УРБАН:

ПЕРВЫЙ Р А З Д Е Л В О Е Н Н О Й П О Л И Т И К И П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А
( А П Р Е Л Ь — М А Й 1848 г.)

БАТТЯНЯ

Резюме
Цель настоящего труда — показать двухмесячный срок, который охватывал пери
од от начала исполнения своих обязанностей первым ответственным венгерским ми
нистерством и возвращением на родину военного министра Лазара Миклоша, воев
авшего в армии Радетцкого в Италии. В этот период вопросами руководства воен
ными делами занимался граф Лайош Баттяни — глава временного правительства.
Венгерское правительство вынуждено было формировать свою самостоятельную по
литику в таких условиях, при которых в Венгрии независимо от нового венгерского
ответственного министерства функционировало старое, венское централизованное
имперское военное руководство, ранее подчиненное Гофкригсрату, а теперь — воен
ному министерству, которому подчинялось сеть главных команд (военных округов),
137 A minisztertanács jegyzőkönyvét 1. KLÖM XII. 161. o., a vitára Széchenyi naplóját;
I. m. I. 319. o.
138 A június 1-én tartott eskütételen bekövetkezett nehézségekre 1. Mészáros Lázár em
lékiratai. Pest, 1867. I. 60—61. o.; továbbá Széchenyi naplóbejegyzéseit június 1-ről; I. m. I.
326. o.
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венгерские органы которого, исходя из положений Ш-ей статьи от 1948 года, не под
чинялись венгерскому правительству.
Первая часть труда рассматривает военные возможности венгерского правитель
ства при вступлении его к исполнению своих полномочий, а также незначительные
перегруппировки военных сил, осуществленным в этом периоде. Здесь же рассматри
вается вопрос, касающийся первых шагов, предприятных в интересах возвращения
на родину венгерских полков, дислоцирующихся за границей. Автор указывает на
то, что венгерское правителство, в результате своих внутренних затруднений, — от
казалось дальше отдавать в распоряжение венского военного министерства войск,
но ни разу не потребовало возвращения венгерских полков, ведущие военные опера
ции в Ломбардии.
Во второй части автор показывает отношения между венгерским правительством и
военными главнокомандующими Венгрии (будайским, тимишоарским и петерварадским) в начальном периоде, когда они отказались выполнять указания, поступающие
от министерства, возглавляемого Баттянем так, как не получали на это указания из
Вены. Единственная акция правительства была успешной — проверка будайского
склада вооружения и передачи части оружия для отрядов национальной гвардии
в провинции.
Но из-за затруднений в военном деле и сопротивления со стороны Хорватии в на
чале мая в Вену выехал Баттянь и благодаря своему решительному требованию до
бился подписи со стороны короля рукописных грамот, изданных им же 7 мая. В ре
зультате этого до некоторой степени улучшилось положение венгерского военного
министерства и стало возможным использовать войска против сербского восстания
в южной части страны. В труде подчеркивается, что это было единственным таким
случаем, когда удалось дополнить статью Братиславского закона в интересах вен
гров. (По поводу поездки Баттяня в Вену, а также по поводу дискуссии между
австрийским военным министром Латур и главой правительства Венгрии, автор стре
мится, на основании менее известных фактов и документов, определить численный
состав линейных полков, дислоцирующихся на территории венгерского королевства.)
В третьей части труда, автор занимается вопросом военных указаний за двухне
дельный период, прошедший от кровавого разгрома демонстрации, войсками устро
енной против кваллерийского генерала барона Ледерера, главнокомандующего бу
дайского Главного команкования и возвращением на родину военного министра Месарош. Самыми важными из них являются приведение в боевую готовность
крепостей, расположенных в южной Венгрии из-за вторжения сербских доброволь
цев и начало вербовки добровольцев, ставшими потом гонведами. Эти вопросы мож
но рассматривать как первые, действительно самостоятельные шаги в военном деле
правительства Баттяня.

ALADÄR

URBÄN:

ERSTER ABSCHNITT DER VERTEIDIGUNGSPOLITIK DER REGIERUNG
B A T T H Y Ä N Y (APRIL—MAI 1848)
Resümee
Zweck der Studie ist, jenen fast
zwei Monate währenden Abschnitt darzustellen, der zwischen den Einsetzung
des ersten ungarischen verantwortlichen Ministeriums und der Heimkehr
des in Italien, in der Armee Radetzkys
kämpfenden ungarischen Kriegsministers Lázár Mészáros verstrichen ist.
Während dieser Zeit wurden die mili-

tärischen
Angelegenheiten
interimistich vom Regierungschef Graf Lajos
Batthány versehen. Die ungarische Regierung mußte ihre selbständige Politik unter
eigenartigen Umständen
ausgestalten, denn in Ungarn funktionierte — unabhängig vom neuen verantwortlichen Ministerium — auch die
alte, in Wien konzentriertet kaiserliche
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Militärwaltung — das Netz der früher
dem
Hofkriegsrat,
nunmehr
dem
Kriegsministerium unterstellten General Kommandos. Ihre Organe in
Ungarn wurden von in Preßburg votierten Ges. Art. III. v. J. 1848 nicht
der ungarischen Regierung unterstellt.
Der erste Teil der Studie befaßt sich
mit der Festlegung der der ungarischen
Regierung bei ihrem Amtsantritt zur
Verfügung gestandenen militärischen
Möglichkeiten und mit der in kleinerem Maßstabe vorgenommenen Umgruppierung der militärischen Kräfte.
In diesem Teil werden auch die zur
Heimbeförderung der im Ausland stationierten ungarischen Regimenter unternommenen
anfänglichen
Schritte
untersucht. Der Autor verweist hier
darauf, daß die ungarische Regierung
— infolge ihrer eigenen
inneren
Schwierigkeiten — es nicht auf sich
nehmen konnte, weitere Militärkräfte
dem Wiener Kriegsministerium zur Verfügung zu stellen, doch kein einziges
Mal die Heimsendung der in der Lombardei kämpfenden ungarischen Regimenter gefordert hat. ß
ß
Im zweiten Teil wird das Verhältnis
zwischen der ungarischen Regierung
und der in Ungarn befindlichen General Kommandos von Buda (Ofen), Temesvár und Pétervárad (Peterwardein)
im Anfangsstadium beschrieben; letztere haben nämlich die Bestrebungen
des Ministeriums Batthyány, über sie
zu verfügen, abgelehnt, da sie in dieser Sache von Wien noch keine Weisungen erhalten hatten. Nur eine einzige Aktion der Regierung hatte Erfolg: die Untersuchung des Ofner Waffenlagers und die Inanspruchnahme
eines Teiles der Waffen für die Nationalgarden in der Provinz.
Wegen der militärischen Schwierig-

keiten und des kroatischen Widerstandes begab sich Anfang Mai Batthyány
nach Wien, wo er mit seinem entschiedenen Auftreten die Unterzeichnung der mit 7. Mai erlassenen königlichen Handschreiben
erwirkte. Die
Folge davon war, daß sich die Lage
des Ministeriums Batthyány etwas gebessert hat, und dies wiederum ermöglichte es ihm, die Linientruppen
gegen den im Süden ausgebrochenen
serbischen Aufstand
einzusetzen. Es
war dies der einzige Fall — wird in
der Studie betont —, daß die in Preßburg angenommenen Gesetzartikel im
Interesse des Ungartums ergänzt wurden. (Im Zusammenhang mit der Wiener Reise Batthyánys, mit den Auseinandersetzungen zwischen dem österreichischen Kriegsminister Latour und
dem ungarischen Ministerpräsidenten
versucht der Autor, auf Grund bisher
wenig bekannter Dokumente auch den
Stand der zu jener Zeit auf dem Gebiete des Königreichs Ungarn dislozierten Linienregimenter festzustellen.)
Schließlich befaßt sich der dritte Teil
der Studie mit den militärischen Verfügungen jener zwei Wochen, die zwischen der Demonstration gegen den
kommandierenden General des Ofner
General Kommandos, G. d. K. Baron
Lederer, die durch die Linieninfanterie
blutig unterdrückt wurde, und der
Heimkehr des Kriegsministers Mészáros
verstrichen sind. In der Reihe dieser waren die wichtigsten Ereignisse: die Versetzung in Kriegszustand der südungarisclhen Festungen wegen des Eindringens serbischer Freiwilliger und
der Beginn der Anwerbung von Freiwilligen — der späteren Honvéds.
Diese können als die ersten, wirklich
selbständigen militärischen
Schritte
der Regierung Batthyány betrachtet
werden.
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A HORTHY-HADSEREG FEJLESZTÉSÉNEK AKADÁLYAI
1924—1927 KÖZÖTT
Csima János
A horthysta államvezetés kezdettől fogva a hadsereget tekintette
kül- és belpolitikai célkitűzései legfőbb letéteményesének. Kénytelen
kelletlen törvénybe iktatta az aláírt trianoni béke katonai tilalmait és
megszorításait (1922. XI. te. I. fej.), de azt követően a Bethlen-kor
mány és a katonai vezetők csak hosszas huzavona után szűkítették le
a hadsereg kereteit. A győztes nagyhatalmak képviseletében Párizsban
működő Nagykövetek Tanácsa a Magyarországon megtelepedett Szö
vetségközi Katonai Ellenőrző Bizottság jelentései alapján nap mint
nap az engedélyezett katonai rendelkezések áthágásáról, a magyar had
sereg szervezetében, fegyverzetében mutatkozó szabálytalanságokról
szerzett tudomást. A békeszerződésben engedélyezett keretek a m a 
gyar hadsereget — a győztes hatalmak intenciói szerint — csupán egy
belső, forradalmi megmozdulás elfojtására, vagyis karhatalmi alkal
mazására képesítették, míg a magyar kormány a hadseregnek olyan
szervezeti és fegyverzeti felkészítésére törekedett, hogy az egy n e m 
zetközi konfliktus esetén mozgósítható és hadműveleti célokra alkal
mazható legyen.
Ez a két egymástól eltérő törekvés veszélyes ellentétek forrása lett.
Kiderült például, hogy az országban működő két katonai körletpa
rancsnokságon belül számos eltiltott katonai alakulat, hatóság, intézet
működik. Ezért a Nagykövetek Tanácsa utasítására 1923. augusztus
1-ével a körletparancsnokságokat fel kellett számolni s attól kezdve
területi alapon csak a könnyebben ellenőrizhető vegyesdandár-pa
rancsnokságok működhettek. 1
A diósgyőri Vas- és Acélgyár 1922-ben a HM megrendeléseinek tel
jesítése érdekében, még teljes gépi berendezése kihasználásával, há
rom műszakban gyártotta a lövegeket és aknavetőket. 2 A pénzügyi
nehézségekkel és a fokozódó külföldi ellenőrzés miatt azonban elakadt
a fegyverkezés.
1 H a d t ö r t é n e l m i L e v é l t á r ( t o v á b b i a k b a n HL.). HM. ein. 1. oszt—12000/ált. biz. titk.—1923.
2 N y o l c h ó n a p i g y á r t á s i p r o g r a m j a 84 löveg és 54 a k n a v e t ő volt (HL. HM—4260/VI—3—1923.)..
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Az államháztartás a csőd szélére jutott, a Bethlen-kormány pedig
a nyugati nagyhatalmaknál nagyobb összegű külföldi kölcsönért kilin
cselt. 1924 tavaszán gróf Bethlen Istvánnak sikerült 250 millió arany
koronás kölcsönt kieszközölnie, de a kölcsön kapcsán Magyarország
a hitelezők teljes pénzügyi ellenőrzése alá került. A kormányelnök
ígéretet tett, hogy szigorú takarékossági intézkedéseket vezet be és
2V2 éven belül kiegyensúlyozott pénzügyi helyzetet teremt az ország
ban. 3
Mindenesetre a külföldi pénzügyi ellenőröknek módjukban állt a
költségvetést ellenőrizniük és megakadályozniuk, hogy a kölcsönadott
vagy megtakarított milliókat Bethlenek netán tiltott katonai célokra
fordítsák.
A pénzügyi stabilizációt az állami hivatalokban és az üzemeknél
nagyarányú elbocsátások vezették be. Megkezdődött az úgynevezett
„szanálás".
Ilyen körülmények között az ellenforradalmi rendszer hadseregének
háborúra való felkészítésére a húszas évek közepén még nem lehetett
komolyan gondolni. Ütőképes hadsereg szervezését és fenntartását sem
a szigorú külföldi katonai és pénzügyi ellenőrzés, sem az államháztartás
nem tette lehetővé. A kormányzati rendszer — fennállásától kezdve —
minden lehetséges eszközzel igyekezett kijátszani a Szövetségközi Ka
tonai Ellenőrző Bizottság éberségét. Tisztek és legénység más tárcák
hoz való átadásával, fegyverzet és lőszer rejtegetésével értek el bizo
nyos eredményeket, de ezzel a hadsereg állapotát nem tudták lénye
gesen befolyásolni, mivel a trianoni békeszerződés csupán kis létszámú,
12 évre toborzott, vezérkar nélkül működő hadsereg tartását engedé
lyezte. Tilos volt a sorozás és a tartalékképzés. A hadsereg fejlesztésé
ről és háborús esetre való előkészítéséről szó sem eshetett.
Valójában már 1920. augusztus 1. óta — bár rejtetten — létezett és
működött a horthysta vezérkar. A vezérkarfőnök tennivalóit a honvéd
ség főparancsnoka (HFP) látta el. Osztályai, alosztályai kis létszámmal
és rejtve a HM szervezetében ténykedtek. Működésük azonban ebben
a helyzetben is arra irányult, hogy a hadsereget fokozatosan alkal
massá tegyék és előkészítsék hadműveleti feladatokra.
Ez a vezérkar illegálisan, részben idegen tárcák kötelékében olyan
rejtett katonai szervezeteket hozott létre, melyeket egy későbbi, ked
vezőbb időpontban kiépítendő hadsereg továbbfejleszthető elemi k e 
reteinek tekintett.
Szervezési problémák mellett az is a vezérkar elsőrendű feladatai
közé tartozott, hogy biztosítsa a kiképzést és a hadseregnek korszerű
fegyverzettel, felszereléssel való ellátását. A vezérkart nem csupán a
meglevő hadsereg fegyverzeti, felszerelési gondjai foglalkoztatták, ha
nem méginkább egy elkövetkező háborús helyzetben felmerülő anyagi
szükséglet kérdései, pontosabban az, hogy előkészítse és fokozatosan
megteremtse a „felriasztott" (mozgósított) hadsereg folyamatos fegy3 HL. HM. 15183/hir. VI. 2b.—1924.
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verzeti, felszerelési és minden egyéb vonatkozású ellátásának a felté
teleit.
A hadsereg állapotát azonban egyrészt létszámviszonyai és állomá
nyának minősége, másrészt anyagi helyzete határozza meg. Magyar
országon önkéntes alapon sem ekkor, sem később nem lehetett 12 évi
szolgálatra hadsereget toborozni. Minden erőfeszítés ellenére is csak
néhány száz embert sikerült jelentkezésre bírni, ezért a kormány a
kény szertoborzás tiltott eszközéhez nyúlt. Az állomány kiegészítése így
is csakhamar zsákutcába jutott. 1924 és 1927 között a hadsereg anyagi,
fegyverzeti ügyei kerültek előtérbe, mert a kiegészítés, a tartalék
képzés és a felriasztás (továbbiakban ,,Fr"), vagyis a felriasztási (moz
gósítási) előmunkálatok ügyei átmenetileg holtpontra jutottak. Meg
oldásuk leküzdhetetlen akadályokba ütközött.
A hadsereg létszáma a szanálás évében olyan rendkívüli módon meg
csappant, hogy az engedélyezett békelétszámnak még a felét sem érte
el és 1927-ig ez a helyzet csak alig változott.
1924 májusában a HM az állomány 50%-át, pár héttel később pedig
68—70%-át „tartósan szabadságolta", vagyis leszerelte. Erre az intéz
kedésre nyomós okok késztették. Egyrészt a kényszertoborzott 1899—
1900-as korosztályú katonák a leszerelésre kötelező ígéretet kaptak, s
a kormány az eléje tornyosuló problémák mellé nem vállalhatta az
ígéret megszegéséből előálló bel- és külpolitikai kockázatot. A lakosság
ellenállt a kényszertoborzásoknak, és panaszaival gyakran közvetlenül a
Szövetségközi Katonai Ellenőrző Bizottsághoz fordult. Másrészt 1924
a könyörtelen szanálás éve volt, és a kormány a HM költségvetését is
kénytelen volt 14 millió aranykoronával csökkenteni.
A katonai vezetés mindezekbe átmenetileg kénytelen volt belenyu
godni és arra törekedett, hogy a kényszerű létszámfogyatkozás követ
keztében jelentkező megtakarításból legalább az elavult első világ
háborús fegyverzet és felszerelés kicserélésére találjon fedezetet.
Az 1925. évi munkanélküliség és tömegnyomor a hadseregnek ked
vezett: sikerült a hadsereg létszámát 22 000 főre emelni, de a követ
kező évre a külföldi ellenőrző bizottság felettes szerve, a Párizsban
működő Nagykövetek Tanácsa minden további toborzást megtiltott, és
szigorú vizsgálatot rendelt el, mert a hozzáérkezett jelentésekből meg
állapította, hogy a békeszerződés megszegésével folyamatos kényszer
toborzások történtek.
Elakadt a kiegészítés és a tartalékképzés, megszűnt a nyilvántartás.
A kormány utasítást adott a kompromittáló iratok elrejtésére, és éve
kig nem folytak ,,Fr" előmunkálatok.
Ilyen körülmények között a katonai vezetés nem is erőltette a holt
pontra jutott ügyeket. ,,Jobb időkre" várva figyelmét elsősorban a
hadsereg fegyverzeti és felszerelési problémáira fordította.
A 250 millió aranykoronás népszövetségi kölcsön és a szanálás a
gazdasági életben a pénzügyi helyzet megszilárdulását jelentette, de
bizonyos vonatkozásokban új problémákat vetett fel: a katonai veze
tést és a hadiipari szempontból elsősorban érdekelt gyáripar promi
nens képviselőit együttes megbeszélésekre késztette, hogy felmérjék
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a fennálló helyzetet, a reális lehetőségeket, s hogy megállapodjanak
az együttműködés módozataiban.
Mivel a „békehadsereg" szükségleteit kielégítő hadianyaggyártás
csak a békeszerződésben megszabott szigorú tilalmi korlátok között
folyhatott, és azért a magyar kormány volt felelős, a rendelkezések
előírták, hogy a gyártást állami irányítás és ellenőrzés alá kell h e 
lyezni.
A katonai vezetés vállalta ezt a feladatot, de fő gondja nem a tilal
mak betartására, hanem inkább kijátszására és arra irányult, hogy
tőle telhetően minden eszközzel a hadseregnek fegyverzettel, felsze
reléssel való ellátását mozdítsa előre. Ennek érdekében a HM a gyá
raknak rendszeres megrendeléseket adott és részükre az állami költ
ségvetés terhére jelentős összegű, havi szubvenciót juttatott.
Különösen nagy gondot okozott a folyamatos gyártás biztosítása.
1923 decemberében — inflációs viszonyok közepette — a HM tarto
zása a hadianyaggyárakkal szemben 17 milliárd koronára rúgott/ 1
Ez még az inflálódott koronaösszegben is olyan összegű tartozás
volt, hogy kiegyenlítéséhez a HM költségvetés keretei a póthitelekkel
is messze elégtelennek bizonyultak. A kormány, illetve a pénzügy
miniszter rendkívüli, gyors intézkedése kellett a „modus vivendi" biz
tosításához, miután a tőkés vezetés megkongatta a vészharangot: forgó
tőke hiánya miatt a gyártás veszélyben forog, és azt követelte, hogy
még a külföldi kölcsön felvétele előtt rendezze a Pénzügyminisztérium
a tartozásokat, mert — úgymond — „már nyersvas sincs például a
diósgyőri vasgyáraknál. 5
Emellett további bonyodalmat okozott, hogy a külföldi ellenőrzés
tiltott lőszerkészletre bukkant a Weiss Manfréd-gyárnál. Ennek n y o 
mán az ellenőrző hatalmak megbízottainak tanácsa elrendelte a fel
fedezett 1200 db 14 cm-es akna, 1000 db 8 cm-es és 100 db 15 cm-es
gránát kiadatását, valamint a hadiüzemek 1924. február 25.—március
3-ig tartó teljes leállítását. 6 Cegléden is volt vizsgálat, de ott a bi
zottság hétórás megvárakoztatás után a ténylegesen elrejtett anyag
nak már csak töredékét tudta lefoglalni.
A békeszerződés rendelkezésének megfelelően (15. cikk.) már 1922
januárjában intézkedés történt a m. kir. Állami Hadianyaggyár fel
állítására. Ez azonban csak jelképes, egyszerűen fiktív elnevezés volt,
hiszen a gyártás az ország különböző részein, különböző tőkés érde
keltségek gyáraiban folyt. Nem jelentett államosítást, és nem az ellen
őrző hatalmak engedménye, hanem egyenes követelése alapján léte
sült, azzal a célzattal, hogy kifejezésre jusson és érvényesüljön a m a 
gyar kormány felelőssége a gyártásban.
Az elnöki székbe báró Hazay Samu nyugalmazott hadügyminisztert
ültették, az alelnöki tisztet pedig Hellebronth Antal altábornagyra r u 
házták. 7 Âm a vállalat működése az üzemek nagyfokú decentralizált4 HL.
5 HL.
6 HL.
7 HL.
rendelte

HM. 93539/VI—3—1923.
HM. 33539/VI—3—1923.
HM. ein. ált. 1. 160/VI—1. d—1924. és HM. ein. ált. 439—1924.
HM. 45,056/VI—4—1922. — Az á l l a m i h a d i a n y a g g y á r felállítását a M. T. 1922. I. 7-én
el.

3 Hadtörténelmi közlemények
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sága miatt bőséges lehetőséget nyújtott a korlátozó tilalmak áthágá
sára. Számos bejelentés, sok nyilvánvalóvá vált szabálytalanság és a
csepeli leleplezés után, az ellenőrizhetőség érdekében a nagyhatalmak
megbízottainak tanácsa követelte, hogy 1924. május l-ig egyesítsék a
hadianyaggyárakat, s a hadianyagot gyártó üzemeket szigorúan külö
nítsék el a polgári termelés céljait szolgáló üzemektől.
A hadianyaggyártás közös telephely szerinti egyesítése sohasem
történt meg. A gyártás továbbra is decentralizáltan és nehezen ellen
őrizhető körülmények között folyt. A kormány elháríthatatlan és egy
általán nem is alaptalan pénzügyi nehézségekre hivatkozva sikerrel
hárította el a követelést. Ez akkor kedvezett a gyártás körüli manipu
lációs törekvéseknek. 1927-ig — mint a későbbiekből is kiderül — a
napirenden tartott követelésekből hosszas huzavona után mindössze
annyi valósult meg, hogy a fegyver-, lőszer- és lőporféleségek gyár
tását nagyjából négy nagyobb gyár telephelyére korlátozták. Később
a külföldi ellenőrző bizottság távozása Magyarországról, majd a Nép
szövetség részéről kívülről gyakorolt katonai ellenőrzés gyengülése és
végül megszűnése u t á n ennek a decentralizáltságnak már nem előnyös,
hanem csak hátrányos oldalai jelentkeztek. A kisipari módszerekkel.
túlnyomórészt elavult gépparkkal és szétszórtan működő üzemek rend
szere leküzdhetetlen akadályt jelentett a korszerűbb hadiipar létesí
tésére törekvő ellenforradalmi kormányok számára.
1925. április 25-én a HM 3/a. osztálya és az állami hadianyaggyár
tás tőkés képviselete közös értekezletre ült össze. A m. kir. Állami
Hadianyaggyár vezérigazgatósága részéről Coffin vezérigazgató vá
zolta a hadsereg igényeit kielégítő gyártás alapvető nehézségeit és a
tőkés vezetés követeléseit. Mindenekelőtt leszögezte, hogy a HM 3/a.
osztálya költségvetésében szereplő 1 millió aranykorona csak pár napra
biztosítja a foglalkoztatást, annál is inkább, mert 625 ezer aranyko
ronát lejárt tartozások kifizetésére kell fordítani. 8
Mielőtt sorra került volna a hadianyaggyárak működéséhez szük
ségmegoldást tartalmazó javaslatok ismertetése, az előadó összegszerű
adatokkal illusztrálva néhány kiugró példát hozott fel, hogy érzékel
tesse a hadianyaggyártásra berendezkedett magyar tőkésiparnak a ka
tonai összeomlást követően elszenvedett veszteségeit. A következőket
állapította meg: „önálló hadiipar az Ausztriával való közösség idején
nem volt. A részlegesen létező hadiipar az összeomlás és román meg
szállás idején óriási károkat szenvedett. A Fegyver- és Gépgyár Rtnak a külföldi szerződések hatálytalanítása és a közhatóságnak való
igénybevételéből 2 4 1 6 4 1 6 3 aranykorona, a Tanácsköztársaság alatt
10 421 230 aranykorona, a románok miatt 7 856 678 aranykorona a
kára. Weiss Manfrédék kára körülbelül 300 millió aranykorona." 9
Elkanyarodnánk az eredeti célkitűzéstől — bármily érdekes lenne
is —, ha most a n n a k elemzésébe bocsátkoznánk, hogy részleteiben
miből adódtak és mennyire valósak a meglepő precizitással kiszámolt
8 HL. HM. 36311/VI—3—1925.
9 Uo.
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kárösszegek, a hadiiparban beállott mélypont mennyire elkerülhetet
lenül következett a háborúvesztésből, a kül- és belpolitikai, területi, n é 
pességi, társadalmi és közgazdasági viszonyok változásaiból.
Kétségtelen, hogy a magyar gyáripart, s ezen belül különösképpen
a hadianyaggyártást komoly megrázkódtatások érték, de annak a hir
vatalos gazdaságpolitika segítségével minden nehézségen sikerült át
lábalnia. Gazdaságtörténetileg bőségesen dokumentált tény, hogy az
inflációs időszak segítette a nagytőkés vállalkozókat, ugyanakkor, ami
kor az infláció egyre súlyosabb terhet, nehezebb megélhetést jelentett
a milliós tömegeknek.
Az itt összegszerűen felsorolt tőkés veszteségek arról vallanak, hogy
a hadiszállítók a konjunkturális időszak letűnésével valóban mesés
nyereségektől estek el, de helyzetük a legnehezebb gazdasági viszo
nyok között is mindenkor biztosított, jövőjük pedig sokat ígérő volt.
Ne feledjük el, hogy Weiss Mandfrédék kára az idézett kitétel sze
rint „körülbelül 300 millió aranykorona", vagyis nagyobb összeg, mint
amekkorát a Népszövetség a Bethlen-kormánynak nyújtott, hogy an
nak segítségével 2 és fél év alatt hozza rendbe az ország pénzügyi és
gazdasági egyensúlyát. És ez a hatalmas veszteség sem rendítette meg
őket. Elviselhették, mert az állam még 1921-től 15 évre szóló szerző
déseket kötött a hadianyaggyártásba bevont gyárakkal. Évente meg
határozott mennyiségű fegyver és lőszer átvételére kötelezte magát.
Viszont a gyárakat a szerződés arra kötelezte, hogy biztosítsák háború
esetére a gyártási készültséget. Ezzel szemben a HM biztosította a
gyártáshoz fűződő tőkéshasznot, vállalta a fenntartási költségeket, rak
tárbéreket és építkezési hozzájárulást fizetett.
Néhány konkrét példa:
A Weiss Manfréd-gyár
köteles volt gondoskodni olyan készültség
ről, amely napi 100 ezer gyalogsági és 5000 tüzérségi lövedék gyártá
sát teszi lehetővé, ezzel szemben a HM évi 30 millió gyalogsági és
150 ezer tüzérségi lövedék megrendelésére kötelezte magát.
A Lőporüzem
Rt. felkészültségi kötelezettségével szemben a HM
200 ezer kg lőpor megrendelését vállalta, mégpedig azzal, hogy amenynyiben nem rendelne, köteles az elmaradt hasznot megtéríteni. Meg
határozták a szerződésben, hogy a biztosított haszon 20%, ezen felül
10% fenntartási és 5 % építési költséget fizet a HM.
J
Az Ipari Robbanóanyag
Rt. a HM-től 12,5% részesedést kapott.
A Fémlemezipari
Rt. felkészülési kötelezettsége napi 2000 kg k é 
szítményre szólt s a HM az első évben 50 ezer kg árut rendelt. 1 0
Az újpesti Wolfner cégnek mozgósítás („Fr") esetén havonta 75 ezer
pár bakancsot kellett szállítania, ezzel szemben a HM a következőket
vállalta: biztosítja a cégnek az összes nyersanyag-szükségletét, béké
ben évi 60 ezer pár bakancsot rendel, fenntartásra évi 90 ezer arany
koronát fizet és pótfizetéseket teljesít a békében megrendelt lábbelik
után. 1 1
10 HL. HM. 36162/VI—3—1929.
11 HL. HM. 36337/VI—3—192S.
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Hasonló — a folyamatos gyártást és a tőkéshasznot garantáló —
szerződéseket kötött a HM az Állami Hadianyaggyár kötelékébe vont
Fegyvergyárral és több más céggel is.
Ilyen körülmények között állapíthatta meg referátumában az Álla
mi Hadianyaggyár vezérigazgatója:
„Megindult egy független hadiipar építése, s ma már a géppuska
kivételével
minden fegyverzeti
anyag előállítható idehaza; a felké
szülési függetlenség
megalapozott."i2
Figyelemre méltó és elgondolkoztató kijelentés ez, ha meggondol
juk, hogy most az ellenforradalmi rendszer néhány éves fennállása
után, az inflációs viszonyok között működő hadianyaggyárak ilyen
eredménnyel dicsekedhettek.
És még egy fontos megállapítása:
„Az ántánt-ellenőrzés
csak formai nehézségekkel
jár."V]
Ez egyértelműen azt jelentette, hogy megvan a módja a külföldi
katonai ellenőrzés kijátszásának.
Tulajdonképpen ezután tért rá a tárgyalás legérdemibb részére.
Megállapította, hogy a hadiipar zömét kitevő vas- és fémipar a meg
kisebbedett Magyarországra túl nagy. Szükséges a gyártás fenntar
tása, de semmi biztosíték nincs a gyártási lehetőségekre a felmerülő
költségek megtérítése nélkül. A szanálás és a költségfedezet biztosí
tásának problémája súlyos helyzetet okozott, pénzhiányt és elhelye
zési bizonytalanságot támasztott. Nyilvánvaló lett, hogy a szerződés
ben vállalt kötelezettségek meghaladják a megrendelő pénzügyi lehe
tőségeit.
A HM-ben lefolytatott tárgyaláson az állami hadianyaggyártásban
érdekelt tőkés vállalkozók a tényeket reálisan mérlegelték, azok után
pedig készek voltak — mert kénytelenek voltak — javaslatot tenni és
új egyezséget kötni.
Követelésük az volt, hogy az állam, illetőleg a honvédelmi tárca
gondoskodjék a foglalkoztatás, a felkészültségi fok fenntartási költ
ségeiről, ha pedig ezeket nem vállalná, fizesse meg a cégek által ér
vényesítésre kerülő szerződési kártérítéseket. E követeléseknek még
azzal a figyelmeztetéssel is nyomatékot adtak, hogy „az üzemek le
állása, egyidejűleg más közös telepű vállalatokkal, a békeszerződés
megszegését dokumentálná." 1 4
Végül a következő megoldási javaslat született: a HM 10,9 millió
aranykorona összeget kitevő össz-szükségletét rendelje meg a követ
kező évre megállapítandó fizetési határidőre, s a cégek ennek alapján
kérjenek magánhitelt. 1 5
Ezt követően ismertették a HM költségvetését, amely az 1925—26.
évre a következő megrendelésekre
szólt: 2 löveg, 2 aknavető és löveg12 HL. HM. 36311/VI—3—1925.
« Uo.
W Uo. — Ez a zsarolásnak is beillő figyelmeztetés nyilván arra utal, hogy a külföldi pénz
ügyi ellenőrzés kíváncsi lenne a leállás okaira, s ha okát kutatná, azt nem is lenne nehéz
kideríteni.
18 Uo.
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alkatrészek, 10 500 tüzérségi és 3500 aknavető lövedék, 10 millió puska
lőszer és 677 650 pisztolytöltény, 175 000 kézigránát, 3600 kurtály, 960
pisztoly, 60 gépfegyver, végül 75 000 kg lőpor és 50 000 kg vadász
lőpor.
Mindezeken felül a Belügyminisztérium részére 1900 tüzérségi lö
vedék (!) és 60 géppisztoly, a Pénzügyminisztérium részére pedig
1 662 000 gyalogsági és 1 050 000 pisztolylőszert rendeltek. 1 6
Mindezek értékét 8 081 651 aranykoronában állapították meg, s eh
hez még a m. kir. Állami Hadianyaggyár fenntartási költségeire
2 817 841 aranykoronát irányoztak elő. 17
Az Állami Hadianyaggyárnál megrendelt fegyver- és lőszerfélesé
gek mennyisége nem lépte túl a békeszerződésben engedélyezett mér
tékhatárokat. IsTem azért, mintha a magyar kormány egy percre is
lemondott volna arról a célkitűzéséről, hogy megteremtse egy ü t ő 
képes, mozgósítható hadsereg kiépítésének feltételeit, de a leleplezé
sek, a külföldi sajtótámadások, a szanálás és a nehéz pénzügyi hely
zet időszaka erre mindenképpen alkalmatlan volt.
A katonai vezetésben is figyelembe kellett venni a realitásokat.
1926 júniusában a vezérkar ismét mérlegelte a lehetőségeket és ezek
alapján kétféle vélemény alakult ki a legközelebbi célok és tennivalók
tekintetében.
Elsőnek a higgadtabb, mérsékeltebb nézetet említjük, amely egyelőre
kizárta a háború lehetőségét. Ennek a nézetnek a képviselői így véle
kedtek :
„Háború viselésére egyáltalán nem gondolhatunk. A hadsereget
csak békefeladatokra kell felszerelni. Az üzemeket ennek megfelelően
kell foglalkoztatni. Ha majd gondolhatunk háború viselésre, új lőszer
gyárakat kell felállítani." 18
A másik vélemény képviselői a fennálló kedvezőtlen helyzetben is
számoltak a háború lehetőségével, habár a politikai és az anyagi k ö 
rülmények megítélésében semmivel sem voltak derűlátóbbak, még át
menetileg sem voltak hajlandók lemondani a háborús esetre való fel
készülésről, ezért így fogalmazták meg álláspontjukat:
,,Hogy háborúba ne keveredjünk, ez kívánságunk lehet, de nem
egyedül tőlünk függ. Hirtelen változó politikai helyzet rákényszeríthet. Ezért biztosítani kell a legfontosabb szükségletet. De csak foko
zatosan, idővel lehet elérni e célt s csak ezután lehet gondolni tovább
fejlesztésre." 19
A felmérés alapján tervezetet is készítettek a tüzérségi lőszer gyár
tására „Fr" (mozgósítás) esetére.
1. héten
700 tüzérségi lövedék és 300 akna,
4. héten 3 500 tüzérségi lövedék és 1500 akna,
16 A folyamőrség 24 ágyújával — mint „folyambiztonsági szerv" — rejtési okokból a BM
szervezetében kapott helyet. A Vámőrség szintén csak látszatra tartozott a PM-hez, valójá
ban a hadsereg szerves része volt.
17 Ez a megrendelés jóval kisebb megrendelésekre szólt, mint amelyre a korábbi szer
ződések szerint kötelezte magát a HM, de a lőszer még jóval több, mint amennyit a békeszer
ződés engedélyez. (L. összehasonlításul az 1927. évre engedélyezett megrendeléseket.)
I« HL. HM. ein. (Alt. biz. és titkos)—9048/Hr—1926.
19 Uo.
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8. héten 7 000 tüzérségi lövedék és 3000 akna,
12. héten 11 000 tüzérségi lövedék és 4000 akna került volna ki a
hadianyaggyárakból, de a tervezet előkészítői tárgyilagosan hozzáfűz
ték:
„A hadiipar Fr-ának (M-nek) a gyorsítására és kapacitása fejlesz
téséhez a HM költségvetésében nincs előirányzat." 2 0
Evidens, hogy egy háborús konfliktus esetén szükségszerű felriasztás
egyik alapvető feltétele az anyagi felkészültség. Ha ennek érdekében
jó előre nem történnek meg a szükséges intézkedések, úgy adott eset
ben nemhogy támadó háborúban való részvétel, de egy kívülről jövő
támadás esetén még a védelem is kilátástalan. Arra kell gondolnunk,
hogy az anyagi felkészülés rendkívül sokrétű és szerteágazó problémát
jelent. A mozgósított hadsereg megfelelő ellátása az ország teljes gaz
dasági erejének, minden erőforrásának gondosan szervezett igénybe
vételét jelenti s a békehadseregnek is nemcsak fegyverekre, lőszerre,
ruházati anyagra, élelmezésre, közlekedési eszközökre, hanem fegyver
nemek és szolgálati ágak működéséhez még igen sokféle technikai
eszközre és anyagra van szüksége. Ezek között nehéz lenne a fontos
sági sorrendet megállapítani, hiszen bármelyik anyagcsoportba so
rolható anyagok hiánya már békében is súlyos, háborúban pedig egye
nesen katasztrofális helyzetet okozhat.
Az 1925—26. és 1926—27. évi HM költségvetésekben felsorolt meg
rendelések túlnyomó részben fegyver- és lőszeranyagra szóltak s csak
a békeszerződésben megengedett igen szerény keretre szorítkoztak.
Konkrétabban szólva, a külföldi ellenőrző bizottság által ellenőrzött
Állami Hadianyaggyárban az engedélyezett gyártási produktum:
Havonta gyalogsági
300 kézi lőfegyver,
80 pisztoly,
5 gépfegyver,
5 géppisztoly.

fegyverekből:

Tüzérségi fegyverekből
évente:
2 löveg (talppal) és 2 aknavető.
A felsoroltakon kívül a kézi lőfegyverekhez napi 50 000, a tüzérség
nek napi 40, az aknavetőknek napi 10 lövéshez engedélyezték a lőszer
gyártását.
Kézigránátból évi 175 000 db, lőporból 125 t volt az engedélyezett
évi mennyiség. Utóbbiban a polgári szükséglet is benne volt. 21
Puszta rátekintésre is könnyű kiszámítani, hogy a 35 000 fős had
sereget alapul véve kézigránátból például egy katonára évente 5 db
jutott és a fegyverzettel, lőszerrel történő ellátás, a kiképzéshez is
mindenben csak a legszűkösebb lehetőséget biztosította. Ilyen anyagi
ellátottság mellett a hadsereg legfeljebb a rendszer belső biztosítására,
karhatalmi feladatokra volt alkalmas. A békeszerződés a tüzérségben
20 Uo.
21 HL. HM. 4014—VI—1. biz.—1927.
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összesen 25 üteg fenntartását engedélyezte, de 18 löveg még ehhez is
legyártásra várt. Egyelőre még az első 5 légvédelmi löveg előállítása
is csak terv volt. 22
Lőport csak a fűzfői gyárban volt szabad gyártani. Eltérően a béke
szerződés rendelkezésétől, a 'maximálisan napi 200 kg lőpor előállí
tására alkalmas gépeken felül még annyi gép volt, hogy összesen
7000 kg napi teljesítményre volt lehetőség. Intézkedés történt a gépek
elrejtésére. Mivel erre Mosonmagyaróváron és Fűzfőn — ahol azok
eredetileg voltak — nem volt lehetőség, a HM úgy rendelkezett, hogy
tilos gépeket magáncégeknél kell elrejteni. A Weiss Manfréd-gyár
akkor m á r befogadott néhány ilyen gépet. 23
A katonai ellenőrző bizottság hosszas alkudozás u t á n kompromiszszumot kötött a magyar hadianyaggyártás koncentrált, illetve decent
ralizált települése körül folyó huzavonában. Megengedte, hogy az
ágyúk és aknavetők gyártása Diósgyőrött, a lőpor előállítása Fűzfőn
történjék, a kézi lőfegyver és a géppuska a Budapesti Fegyver- és
Gépgyárban, a lőszer és kézigránát pedig Csepelen, a Weiss Manfréd
gyárban készüljön, de úgy, hogy a hadianyaggyártást szigorúan el kell
különíteni a többi üzemektől. Ezenkívül megszabta a gépek számát,
azok típusát, a munkáslétszámot és mindenekelőtt kikötötte, hogy öszszességében a gyártás, egységes vezetés alatt történjék. 2 4
A kormány, a katonai vezetéssel egyetértően, a lőporgyártás hely
zetének különösen nagy fontosságot tulajdonított. Nem ok nélkül,
hiszen ez valóban alapvetően fontos kérdés volt egy esetleges „Fr"
anyagi előkészítésével kapcsolatosan. Ennek a ténynek a felismeré
sére alapult az a hosszúlejáratú (az előzők során m á r ismertetett)
szerződés, amelyben a HM a gyártási „Fr" készültség fenntartása fe
jében különleges támogatást és magas fix hasznot biztosított a Lőpor
üzem Rt-nak.
Amikor a vezérkar 1926 nyarán megvizsgálta a lőporgyártás hely
zetét és számba vette a tárolt készleteket, megállapította, hogy az
1927. január—május között állami vezetéssel meginduló 1 millió gya
logsági és 5000 tüzérségi lövés lőszerszükségletét lehet biztosítani, töb
bet nem. Háború esetén azonban napi 16 000 kg termelésre lenne
szükség. Fűzfőn építkezés folyt, de az új gyár maximálisan évi 300
tonna lőpor előállítására volt képes, ez pedig nem haladta meg a
békeidőszak valóságos évi fogyasztását. A Peremartonban működő
Ipari Robbanóanyag Rt-t jelölték ki arra, hogy hadicélra termeljen és
a vállalat a felkészültség biztosításához szintén igen jelentős HM tá
mogatást élvezett.
Az volt a vezérkar véleménye, hogy a helyzet belátható időn belül
nem változik, tehát kész és félig kész lőszert kell tárolni, emellett
növelni kell a gyártási kapacitást, mert ez az egyetlen lehetséges
módja a mozgósítás előkészítésének. Ugyanakkor a háború és az utóbbi
22 H L . H M . 4 0 9 2 / V I . 1. biz.—1927.
23 H L . H M . 36255/VI. 3. t i t k . — 1 9 2 5 .
24 H L . H M . e i n . — 4 0 1 4 / V I . 1. biz.—1927.
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évek tapasztalatai alapján kimondták: „Ne gyártsunk olyant, ami ha
mar elavul." 2 5
A vezető hadbiztosok még a hajdani bécsi hadbiztosi tanfolyamon
azt tanulták, hogy hadiesetre a hadsereg kétszeres-háromszoros szük
ségletét kell biztosítani, ami elvileg indokolt és helyeselhető volt, de
a gyakorlatban túl drágának bizonyult. Az első világháború éveiben
kevés volt a szakképzett hadbiztos. A beosztottak szakképzetlensége
és visszaélései folytán tetemes károk keletkeztek. 26 így ment ez ké
sőbb is.
A húszas évek sajátos körülményei között a magyar katonai vezetés
— mint a fentiekből is kitűnik — megint csak szükségesnek látta a
lőszer- és lőporkészletek gyűjtését, nagy tömegű tárolását. 1924-ben
még 75 vagon tüzérségi lőszert rejtegettek. Előbb vasúti kocsikon,
majd vasúti raktárakban tárolták Kaposvárott, Püspökladányban és
más helyeken ezt a mennyiséget. 2 7
Nagyarányú készleteket tároltak magáncégek raktáraiban és a leg
különfélébb helyeken, amelyekből aztán a szakszerűtlen tárolás és a
vizes raktárak miatt sok veszendőbe ment.
1926 tavaszán nagyarányú lőszerrobbanás történt a csepeli lőpor
raktárban. Mintegy 5 vagon ekrazit, 5 vagon lőpor és 12 vagon fekete
lőpor repült a levegőbe. A felrobbant lőport nagy részben 1923-ban
gyártották, azonkívül az elpusztult hadianyag egy része régebbi ere
detű kézigránát volt.
Megsemmisült az ország ekrazitkészletének 25%-a, a lőpornak p e 
dig 12,5%-a. A kárt 25 milliárd koronára becsülték. Illetékes körök
ben úgy vélekedtek, hogy a veszendőbe ment anyagot 2—3 hónap
alatt pótolni lehet. Megállapították, hogy túlzott felhalmozás történt
s a szakértők úgy nyilatkoztak, hogy a lőport benzinnel vagy gyújtó
zsinórral robbantották fel. 28 Adat hiányában nem tudhatjuk, hogy az
optimista becslésnek tűnő rövid idő alatt valóban sikerült-e pótolni
a veszteséget. A külföldi jóváhagyással működő gépek ismert kapa
citásával aligha. Minden valószínűség szerint a pótlás az ellenőrzés
alól kivont és talán éppen a Weiss Manfréd-gyárnál rejtegetett gépek
kel történt.
A vezérkar helyzetfelmérő jelentése és „Fr" tervezete szerint j ú 
niusban 300 000 kg füstnélküli lőpor alkotta az országos készletet,
amely „igen különböző régi" anyagból adódott. Megállapították azt is,
hogy a termeléshez három hónapra elegendő vas áll rendelkezésre, de
réz-, ólom- és ónkészlet nincs. A salétrom és toluol szintén biztosí
tatlan.
Mindent felmérve és egybevetve a vezérkar azt javasolta, hogy a
25 HL. HM. ein. 3. oszt—9048/Hr.—1926. (Ált. biz. és t i t k o s ) .
26 L. Álgya Papp Sándor, Gottl Jenő, Mojzer László: H a d s e r e g ü n k ellátása a v i l á g h á b o r ú 
b a n (1914—1918) 18—19. O.
27 HM. ein.—6547. titk./VI—1. b. — 1923. — Ez az i r a t a r r ó l is b e s z á m o l , h o g y vasúti k o c s i k o n
14 p á n c é l j á r m ű v e t is u t a z t a t t a k és „ n e m m e r i k t á r o l n i , m e r t az á n t á n t bizottság k e r e s i , de
az a l v á z a k a t m á r e l r e j t e t t é k " .
28 HL. HM. ein. 3. oszt. (Alt. biz. és titkos)—36418—1926.
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fejlesztést 12 évre kell tervezni s ezalatt 46 millió gyalogsági és 410 000
tüzérségi lövedéket kell tárolni. 2 9
Egy pillanatra megdöbben az ember. Vajon 1938—39-re gondolták
a háború elérkezésének idejét? Ügy vélték, hogy akkorra érik be a
helyzet a magyar hadsereg akcióba lépéséhez? Akarva-akaratlan, de a
tervezés csaknem pontosan megfelel a jövőben kibontakozott fejle
ményeknek. Mégis úgy vélem, az akkori terv és a késői fejlemények
összhangja inkább a véletlen játéka, mint a precíz előrelátás sugallata.
A fennálló és előre nem látott gátló tényezők, a szigorú katonai ellen
őrzés és a nehéz gazdasági helyzet, majd az enyhébb katonai ellenőr
zés, de még súlyosabb gazdasági helyzet ugyanis igen erősen módosí
tották az elképzeléseket.
Amint láttuk — s ahogy erre a bizalmas kijelentések is utalnak —,
a külföldi katonai ellenőrzés kijátszása ,,csak formai nehézségekkel
járt". Sokkal inkább lényegi kérdés és döntően akadályozó tényező
volt a pénzügyi-gazdasági helyzet. A hadsereget az elkövetkező 12 év
ben a legnagyobb erőfeszítése árán sem sikerült korszerűsíteni és ütő
képessé tenni. 1938-ban a kormányzat szinte a mélyponttól kezdte a
háborús felkészülést.
A mozgósítás gyors végrehajtásának lehetőségét, a szállítást és u t á n 
szállítást, a hadsereg mindenkori mozgási képességét előre meghatá
rozta a korszerű szállító és vontató eszközökkel való ellátottság. Ezt
a feltételt korán felismerte a magyar vezérkar is, amely bőven szer
zett információkat a külföldi hadseregeknél végbemenő korszerűsíté
sekről. A példa követése azonban döntően a gazdasági előfeltételektől
függött. Utasították a magyar tehergépkocsi-gyártó ipart, hogy másfél
tonnás, háromtonnás és öttonnás tehergépkocsi típusokat kell kikísér
letezni a kívánalmak szerint. 30
Az első kezdeményező lépést azonban nem követték olyan intézke
dések, amelyek a tehergépkocsi-gyártás kifejlesztéséhez és a hadsereg
motorizálásához vezettek volna. A megkezdett út már a kezdet-kezde
tén járhatatlannak bizonyult és a fejlesztésben aztán véges-végig ép
pen a motorizálás terén mutatkozott a legkirívóbb lemaradás.
Kevés történt a fegyverzet fejlesztése terén is. 1926 júniusában erre
a célra a költségvetésben 125 milliárd koronát irányoztak elő a kö
vetkező (1926—27) kiképzési évre. Maga az összeg önmagában nem
sokat árul el. Tudjuk azonban, hogy ebből az összegből a löveggyártó
üzemre és a fegyvergyárra 35—35 milliárdot szántak, hogy 20 készlet
(repülő-géppuska működtetéséhez szükséges) Gebauer-motor beszer
zéséért 56 milliárdot, 140 golyószóró előállítására pedig 7 és fél mil
liárd koronát állítottak a költségvetésbe. 3 1 Ezzel az előirányzat öszszege úgyszólván ki is merült. A pénzügyi viszonyok folytán tehát a
fegyverzeti ellátás igen szűk korlátok közé szorult. Az üzemekbe b e 
fektetett beruházások hatása pedig csak a következő években jelent
kezett.
29 HL. HM. ein. 3. oszt. (Ált, biz. és titkos)—9048 Hr—1926.
30 Uo.
31 HL. HM. ein. — 4014/VI— 1. biz.—1927.
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Négy éven keresztül a mélyponton vesztegelt a horthysta magyar
hadsereg fejlesztésének ügye. Amint az eddigiekből is kitűnik, ez ko
rántsem a revíziós politika útján járó Bethlen-kormányon, hanem ob
jektív okokon múlott. A politikai és a katonai vezetés türelmetlenül
várta a kedvezőbb napokat, amikor megkezdheti a fegyverkezést s a
hadsereg kereteinek kiszélesítését.
1927 tavaszán, a Szövetségközi Katonai Ellenőrző Bizottság távozá
sával enyhült a külföldi katonai ellenőrzés, a fasiszta Olaszország r é 
széről jelentkező erőteljes külpolitikai támogatás pedig új lehetőségek
reményeit csillantotta fel az ellenforradalmi rendszer kormányzata
előtt. A vezérkar elkészítette a hadsereg átszervezésének és fejleszté
sének első nagyarányú tervét. A nyomasztó gazdasági időszak után
a gyáriparban 1926—27-től kezdve átmenetileg bizonyos javulás m u 
tatkozott. 32 Ennek hatása a hadsereg anyagi-technikai állapotában is
érezhetővé vált.
ЯНОШ

ЧИМА:

ПРЕПЯТСТВИЯ, С Т О Я Щ И Е Н А ПУТИ Р А З В И Т И Я А Р М И И
В П Е Р И О Д 1924—1927 гг.

ХОРТИ

Резюме
Автор в своем труде изображает армию Хорти в наиболее неблагоприятном для
нее периоде, когда контрреволюционная Венгрия была поставлена под строгий воен
ный и финансовый контроль со стороны великих держав победителей. Контроль со
стороны держав Антанты и тяжелое положение экономики страны в периоде 1924—
1927-годов исключали возможность развития армии. Стабилизацию финансов прави
тельство Бетлена осуществляло путем получения займов от западных стран, массо
вого увольнения государственных чиновником и другими принудительными мерами.
Естественно эти обстоятельства оказывали сильное влияние и на армию. Числен
ный состав армии был значительно сокращен, а в бюджете для обеспечения матери
ально-технических потребностей не предусматривались крупные вложения. И не
смотря на это между правительством и комиссией держав Антаты из-за нарушения
военных запретов, вытекающих из мирного договора, возникало много противоречий.
В бюджетах разных министерств скрытно предусматривалась работа военных орга
нов, а военное руководство хранило значительные запасы боеприпасов и вооружения
на тайных складах. Нелегально функционировал и Генеральный штаб а на случай
мобилизации имел готовые годовые планы. Эти планы были нереальными и неосу
ществимы.
Материально-техническое снабжение армии осуществлялось четырмя заводами,
находящимися под контролем иностранной комиссии. Эти заводы от Министерства
Обороны получали особую поддержку, взамен которой обязаны были быть в посто
янной мобготовности. В 1924 году это отношение стало критичным из-за задолжен
ностей министерства, но путем компромисных решений эти связи все же удалось
поддержать и в дальнейшем.
Все же в течение нескольких лет заказы для армии выполнялись в скромном мас
штабе, по иному, чем в ранние периоды, — и не превышали контигентов, установ
ленных мирным договором.
В таких условиях армия могла выполнять лишь функции органа по обеспечению
внутреннего порядка. На случай войны невозможно было обеспечить армию личным
32 Ма§уаг Ка1юпа1 8гет1е, 1942. 5. зг. Войа Апйгаз: Оуап.рагипк 11е1у2е1;е а уЦа§уа1заё
<31;а.
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составом и материально-техническим имуществом. В армии преобладали пехотные
войска. В составе армии не было современных родов войск, специальных отраслей и
современного вооружения. Н е были решены проблемы моторизации, перевозки,
нехватало транспортных средств. В 1926 году генеральный штаб внес предложение
планировать развитие армии сроком на 12 лет, а за это время накопить большое ко
личество боеприпасов.
Министерство обороны сэкономленные средства за счет значительного сокращения
личного состава армии обратило, в частности, на модернизацию орудийного завода
в Диошдьере и оружейного завода в Будапеште, а также на покупку специальных
моторов образца Гебауер в количестве 20 штук годных к авиационным пулеметам.
Эти капиталовложения дали скромные результаты, которые сказались лишь в бу
дущем.
В 1927 году иностранная контрольная комиссия покинула страну. В этом же году
произошли определенные изменения во внешнеполитических отношениях и связях, а
также произошли определенные смягчения в экономике. С этого времени могла на
чаться первая более тщательная реорганизация армии Хорти.

JÄNOS CSIMA:
HINDERNISSE EINER WEITERENTWICKLUNG DER HORTHY-ARMEE
IN DEN JAHREN 1924—1927
Resümee
Der Autor zeigt die Horthy-Armee
in jenem ungünstigsten Abschnitt ihres Bestehens', als das gegenrevolutionäre Ungarn unter strenger militärischer und finanzieller Kontrolle seitens
der siegreichen Großmächte stand. Die
Kontrolle durch die Entente und die
schwierige
Lage der Staatsfinanzen
vereitelten in den Jahren 1924—1927
die Weiterentwicklung der Armee. Die
Regierung Bethlen hat die Stabilisierung mit Hilfe einer Anleihe aus dem
Westen, durch massenhafte Entlassung
von Staatsangestellten und andere
Zwangsmaßnahmen durchgeführt.
Diese Umstände waren natürlich
auch in der Armee stark verspürbar.
Der Mannschaftsstand ist ungemein
herabgesunken und im Budget standen für die Sicherung der materielltechnischen Bedürfnisse nur sehr bescheidene Mittel zur Verfügung. Doch
selbst so gab es viele Gegensätze zwischen der Regierung und der EntenteKontrollkommission wegen Verletzung
der im Friedensvertrag, niedergelegten militärischen Verbote. In zivilen
Portefeuilles waren versteckte militärische Organe tätig und die Militärverwaltung hat in geheimen Lagern
Munitions- und Waffenbestände verborgen. Illegal war auch der Generalstab
tätig und erarbeitete jährlich die Pläne

für die Mobilisierung. Diese Pläne waren irreal, undurchführbar.
Die laufende Versorgung der Armee
in material-technischer Hinsicht wurde von den von der Entente-Kontrollkommission bewilligten und überwachten vier Fabriken gesichert. Diese vier
Fabriken erhielten vom Landesverteidigungsministerium eine spezielle Subvention, waren dafür aber verpflichtet,
ständig in Mobilisierungsbereitschaft zu
stehen. 1924 ist dieses Werhältnis infolge Verschuldung des Ministeriums
kritisch geworden, doch gelang es
schließlich, durch Kompromisse die
Verbindung dauernd aufrechtzuerhalten.
Auf jeden Fall waren die Bestellungen für die Armee — von den früheren Zeiten abweichend — einige Jahre
nur bescheiden und überstiegen nicht
die im Friedensvertrag genehmigten
Rahmen.
Unter solchen Umständen konnte die
Armee nur der Aufrechterhaltung von
Ruhe und Ordnung dienen. Für den
Kriegsfall konnte die Vorbereitung in
personeller und materieller Hinsicht
nicht gesichert werden. Die Armee
bestand überwiegend aus Infanterie.
Es fehlten moderne, zeitgemäße Waffengattungen, Dienstzweige und Waffen. Die Motorisierung, die Sicherung
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von Verkehrs- und Transportmitteln
bildeten unlösbare Probleme. Im Jahre
1926 beantragte der Generalstab, die
Weiterentwicklung der Armee auf 12
Jahre verteilt zu planen und während
dieser Zeit große Mengen von Muni
tion zu speichern.
Die durch Standesverminderung er
zielte Ersparnisse Wurden vom Landesverteidigungsiministerium teils zur
Modernisierung der Kanonenfabrik in
Diósgyőr und der Budapester Waffen
fabrik, teils zur Anschaffung von 20

Gebauer-Motoren
zu in Flugzeuge
eingebauten Maschinengewehren ver
wendet. Diese Investitionen bedeuteten
bescheidene Ergebnisse, und auch das
erst später.
Im Jahre 1927 brachten die Zurück
ziehung der militärischen Kontroll
kommission, die in den außenpoliti
schen Verbindungen eingetretenen Än
derungen eine Erleichterung in der
wirtschaftlichen
Lage des Landes.
Nunmehr konnte die erste ernstere Re
organisierung der Horthy-Armee in
Angriff genommen werden.
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CHURCHILL ÉS A BRIT VEZÉRKAR BALKÁNI TERVEI
(1942—1945)
I. RÉSZ*

Borús József

1942 augusztusától a szicíliai partraszállásig
Winston Spencer Churchill — 1940. május 10. óta Nagy-Britannia
miniszterelnöke 1 — 1942. augusztus 12. és 16. között látogatást tett
Moszkvában. A Joszif Visszarionovics Sztálinnal, a Szovjetunió Nép
biztosok Tanácsa elnökével, a Vörös Hadsereg főparancsnokával foly
tatott megbeszélésekről a legrészletesebb leírást maga Churchill adja
A második világháború című emlékirataiban. 2 E megbeszéléseken
Franklin Delano Rooseveltet, az Észak-Amerikai Egyesült Államok el
nökét Averell Harriman, későbbi moszkvai amerikai nagykövet képvi
selte. Churchill kíséretében több katona is volt, köztük Alan Brooke
tábornok, a brit szárazföldi csapatok vezérkari főnöke, a brit vezér
kari főnökök bizottságának elnöke. 3
Ebben az időben a szövetségesek helyzete korántsem volt kedvező.
A keleti arcvonalon június 28-án öt német, egy-egy román, olasz, illet
ve magyar hadsereggel a Kaukázus és a Volga irányába indított német
támadás Kurszk és Taganrog között 500 km szélességben felszakította
a szovjet vonalakat, és július végéig mélységben is mintegy 500 km-t
i Előzőleg Neville Chamberlain volt a miniszterelnök. Kormányáról az 1940. május 8-án
tartott alsóházi szavazáson kiderült, hogy többé nem életképes. Churchill kinevezése így az
1940. május 10-én nyugaton indult német támadástól lényegében függetlenül történt. L.
Winston S. Churchill: Der Zweite Weltkrieg. I. köt. Der Sturm zieht auf. 2. könyv, Drôle de
guerre. 3. September 1939—10. Mai 1940. Bern, Alfred Scherz Verlag, 1948. 326. s. köv. o.
2 Az 1942 júniusától 1943 június elejéig tartó eseményeket Churchill a Schicksalswende
c. IV. köt. 2. könyvében: Die Befreiung Afrikas (továbbiakban IV12.) írja le. Bern, Alfréd
Scherz Verlag 1951. — A moszkvai látogatással e könyv IV. és V. fejezete foglalkozik. Az
előzményekre és a moszkvai tartózkodásra 1. még Sztálin üzenetváltása az Egyesült Álla
mok és Nagy-Britannia kormányfőivel 1941—1945. I. köt. A W. Churchill-lel és C. Attleevel
folytatott üzenetváltás (1941 július—1945 november). Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1958.
69. s köv. o.; A Szovjetunió Nagy Honvédő Háborújának története II. kötete. Budapest, Zrí
nyi Katonai Kiadó, 1964. 322. o. csak annyit említ, hogy Churchill „már" 1942 agusztusában
Moszkvába utazott közölni: 1942-ben nem lesz második front!
3 Brooke naplója és életrajzi jegyzetei alapján írta Arthur Bryant: The Turn of the Tide
1939—1943 c. könyvét, németül: Kriegswende. Düsseldorf, Droste Verlag, 1957. A moszkvai
látogatás 432. s köv. o. — A továbbiakban, ahol megjegyzés nélkül hivatkozom Bryant köny
vére, mindig Brooke szövege értendő.
A tanulmány II. részét folyóiratunk 3. számában közöljük. (A szerk.)
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ért el. A Szovjetunió kormánya határozottan követelte a második front
létrehozását. Észak-Afrikában Ervin Rommel vezértárbornagy csapatai
június vége óta El Alameinnél álltak, 100 km-re Kairótól. Az Atlanti
óceán szinte korlátlan vadászterülete volt a német búvárhajóknak, j ú 
niusban és a következő hónapokban havi félmillió bruttóregisztertonna
hajóteret süllyesztettek el. Távol-Keleten az 1941 decemberében h a d 
ba lépett J a p á n és Midway-szigetek előtt június elején ugyan elszen
vedte első nagy vereségét a tengeren, a szárazföldön azonban az ame
rikai fölény ekkor még nem bontakozott ki.
A brit miniszterelnök már az első, augusztus 12-én este a Kremlben
tartott megbeszélésen közölte Sztálinnal, hogy Franciaországban 1942ben már nem fognak partra szállni, ellenben nagy hadműveletet t e r 
veznek a következő évre. Az amerikaiakkal egyetértésben azonban el
határozták, hogy létrehozzák a második frontot Észak-Afrikában, a
„torch" (fáklya) fedőnevű hadművelettel, brit és amerikai csapatok
partraszállásával. Sztálin, aki rendkívül elégedetlenül, sőt idegesen
hallgatta vendége fejtegetését, Churchill szerint „egy pillanat alatt",
„gyorsan és élesen" felfogta a „fáklya" hadművelet lényegét, és maga
fejtette ki várható következményeit. 4
Augusztus 13-án Sztálin átadta Churchillnek a szovjet kormány e m 
lékiratát az európai második front bejelentett elhalasztásával kapcso
latban. Nyomban heves vita kezdődött, amelynek során Churchill m á r
azt is megmondta, hogy 15-én reggel elutazik. Később enyhült a lég
kör, s ez az enyhülés a brit küldöttség tiszteletére a Kremlben augusz
tus 14-én este tartott fogadáson is megnyilvánult. 5
Augusztus 15-én a szovjet és a brit vezérkar képviselői tartottak
megbeszélést ugyancsak a második front problémájáról, illetve a K a u 
kázus védelméről. Ekkor, augusztus közepén a 6. Német Hadsereg m á r
Sztálingrád felé tört előre, az 1. Német Páncéloshadsereg pedig 9-én
elfoglalta a Kaukázus lábánál fekvő majkopi olajvidéket. 6 A Vörös
Hadsereg arcvonalának rendkívül nehéz helyzete Churchillt is aggasz
totta. Augusztus 15-én este, búcsúlátogatásakor megkérdezte Sztálint:
„Vajon lesz-e abban a helyzetben, hogy a németeket meggátolja a
Kaszpi-tenger elérésében, abban, hogy betegyék lábukat Baku olajmezőire, mindazzal együtt, amit ez jelent, és megakadályozza előretö
résüket Törökországon és Perzsián át." Churchill kérdésére Sztálin
„Kiterített egy térképet és nyugodt reménykedéssel válaszolta: »-Fel
tartóztatjuk őket. A hegységen nem fognak átjutni.« Aztán ezt mondta:.
»-Olyan hírek vannak, hogy a törökök Turkesztánban meg akarnak
támadni bennünket. Ha megteszik, leszek abban a helyzetben, hogy
velük is elbánjak.« Kijelentettem, hogy ez a veszély nem áll fenn.
1 Churchill: IV/2. 79. s köv. o.
5 Churchill: IV/2. 90. s köv. o. és Bryant: 433. s köv. o.
6 Maj kop város elfoglalására I. Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehrmacht (Wehr
machtführungsstab) . (továbbiakban : KTB/OKW.) II. köt. : 1. Januar 1942—31. Dezember
1942. összeáll, és magy. : Andreas HiUgruber. Frankfurt am Main, Verlag für Wehrwesen
Bernard und Graefe, 1963. 563. o. ; ugyanebben a kötetben az augusztusi harci események na
ponkénti leírása. Az általános helyzetre 1. még J. R. von Salis: Weltchronik 1939—1945. Zü
rich, Orell Füssli Verlag, 1966. 239. s köv. o.
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Törökország kívül akar maradni a konfliktuson, és semmiképpen sem
akar ellenséges viszonyba kerülni Angliával." 7
Az egyórás beszélgetés végén Churchill felállt, hogy elbúcsúzzék,
amikor Sztálin az előzőnél jóval barátságosabb hangon ezt mondta n e 
ki: „Ön hajnalban akar utazni. Miért nem megyünk haza hozzám,
inni egy kortyot?" A brit miniszterelnök igenlő válaszára átmentek
Sztálin néhány száz méterre fekvő lakására, ahová később Vjacseszlav
Mihajlovics Molotovot, a Szovjetunió külügyi népbiztosát is meghívták.
Az „egy korty"-ból így este 20.30-tól másnap hajnali 2.30-ig tartó
vacsora és beszélgetés lett. A részleteket lényegében ismét csak Chur
chill leírásából ismerjük; rajta és Sztálinon, továbbá Molotovon kívül
csak két tolmács volt jelen, és az elején, de csak rövid időre, Sztálin
lánya, Szvetlána. 8
A beszélgetés során előbb a Szovjetunióba indított hajókaravánokról,
aztán a Churchill tervezte norvégiai partraszállásról volt szó, később a
mezőgazdaság kollektivizálásáról a Szovjetunióban, majd éjjel 1 óra
után megbeszélték és jóváhagyták a tanácskozásról kiadandó közös
közleményt. 9
A második frontról — Churchill szerint — ez alkalommal nem esett
szó; pontosabban: emlékirataiban nem említi, hogy a hatórás együttlét
során ez a probléma újra szóba került volna. Ismerve azonban a szovjet
vezetők erre vonatkozó álláspontját, szinte bizonyosra vehető, hogy a
beszélgetésben ez is előkerült. Jó néhány nappal később, 1942. decem
ber 3-án Alan Brooke tábornok, a brit vezérkari főnök arról panasz
kodik naplójában, hogy néhány
nappal korábban Churchill még
Szardíniát és Szicíliát akarta megtámadni, most ezeknek hátat fordítva
az angol vezérkari főnökök bizottságának ülésén Franciaország invá
zióját követeli 1943-ra. 10
Brooke a második világháború után néhány évvel, a királyi tüzér
ezred felkérésére készített életrajzi jegyzeteiben visszatért erre az
1942. december elejei helyzetre. „Számomra teljesen világos volt —
írja —, hogy egy nyugati frontnak a pillanata még nem érkezett el,
és hogy 1943-ban sem fog kínálkozni. Meggyőződésem szerint ragasz
kodnunk kellett eredeti hadászati tervemhez, amelytől sohasem tágí
tottam: először meghódítani Észak-Afrikát és megnyitni a Földközi
tengert, ezáltal elkerüljük a Jóreménység foka utat és megtakarítunk
1 millió t hajóteret, aztán elintézni Olaszországot, rávenni Törökorszá
got a háborúba való belépésre, nyomást gyakorolni a Balkánra és leg
végül felszabadítani Franciaországot."
E leírás u t á n Brooke rendkívül érdekes beismerése következik, é p 
pen a moszkvai látogatása alapján: „Ennek a tervnek a sikere t e r m é 
szetesen attól függött, hogy Oroszország kitartson. Ha én ebben a h á 
ború első szakaszában komolyan kételkedtem is, 1942 végén m á r
' Churchill: TV/2. 100. o.
S Churchill szerint a meghívás Sztálin pillanatnyi ötlete volt, Swetlana Allilujewa: 20
Briefe an einem Freund. Frankfurt am Main und Hamburg, Fischer Bücherei 972. 1969.
210. o. szerint viszont előkészületeket tettek Churchill kremlbeli lakásukon való fogadására.
9 Churchill : IV/2. 100. s köv. o. ; a közlemény uo. 105. o.
10 Bryant: 498. o.
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másként gondolkodtam róla. Oroszország addig kiállta a Moszkva, Le
ningrád és Sztálingrád elleni támadást; napról napra erősebb, felsze
relése pedig jobb lett. Fogadni lehetett volna arra, hogy kitart."
Ugyanezekben az életrajzi jegyzetekben Brooke azt is elmondja,
hogy tervét Churchill és a másik két brit vezérkari főnök: Dudley
Pound tengernagy a flotta, és Charles Portai repülőmarsall, a RAF
(brit királyi légierő) vezérkari főnöke mindeddig elfogadta. Ekkor,
1942. december 3-án Churchill azonban teljesen megváltoztatta állás
pontját, kijelentve, hogy a hadseregnek 1943-ban már Németország
ban kell harcolnia. A miniszterelnök Brooke szerint ezt mondta: ,,Csak
azt ne higyjék, hogy megelégedhetnek a szardiniáikkal (ezen Szicíliát
és Szardíniát értette). Nem — meg kell nyitnunk a nyugati frontot.
Egyébként ezt ígértük Sztálinnak,
amikor Moszkvában voltunk."
Brooke válasza: ,,Nem, mi nem ígértük meg." Churchill — folytatja
Brooke — „meghökkent és néhány pillanatig rámmeredt. Valószínűleg
most jutott eszébe, hogy egy ilyen ígéret, ha egyáltalán, az utolsó este
Sztálinnál hangzott el, amikor nem voltam jelen." 1 1
Churchillnek a második front 1943-ban Franciaországban való meg
nyitására irányuló törekvése nem tartott sokáig. Ugyanezen a napon
— tehát 1942. december 3-án — a vezérkari főnökök második 17.30-kor
kezdődött ülésén előbb még hosszú előadásban fejtette ki, hogy a had
seregnek 1943-ban már Németországban kell harcolnia. Brooke vi
szont nyomban kimutatta, milyen csekély erőket tudnak addigra moz
gósítani. Erre Churchill félig-meddig maga is elismerte, hogy amíg
Németországban nem mutatkoznak nagyobb gyengülés jelei, a Föld
közi-tenger térségében talán többet lehet tenni. 1 ' 2
Brooke naplója és életrajzi jegyzete bizonyítja, hogy a földközi
tengeri hadszíntér előtérbe helyezésének, minél nagyobb német erők
e térségbe vonásának és itt történő lekötésének gondolatát ő kezdemé
nyezte, és ő is képviselte a leghatározottabban. Ő számított arra is leg
elsőnek, hogy a földközi-tengeri hadműveleteknek Olaszországra meszszemenő hatásuk lesz. Ezt a várható következményt különben Sztálin is
kiemelte Churchillel folytatott első megbeszélésükön. 13
Brooke tervében felvetődött a földközi-tengeri hadműveleteknek
egy további lehetséges következménye is. Azt remélte — mint az idé
zett szövegrészből kiderül —, hogy Olaszország „elintézése" után, Tö
rökország tengelyellenes hadba lépésével egyidejűleg, fokozni lehet a
nyomást a Balkánra, illetve az ottani német erőkre. Ez azonban 1942
decemberében még elég távoli és bizonytalan dolog volt. Távoli azért,
m e r t még Észak-Afrikában is jelentős tengely erők álltak, és méginkább bizonytalan, mert nem lehetett látni, hogyan sikerül elfogadtatni
ezt a tervet elsősorban Churchillel, utána pedig az amerikai politikai
és katonai vezetőkkel. Nem utolsó sorban bizonytalansági tényezőt
jelentett a német vezetés reakciója is. Ha a németek — elsősorban Hit
ler — nem ragaszkodtak volna görcsösen minden, kezükben levő t e 
li Uo. 498/499. o.
12 Uo. 498. O.
13 Churchill: IV/2. 85. o.

— 256 —

rület tartásához, ha nem próbálkoztak volna mindenáron Észak-Afrika
eleve kilátástalan védelmével, akkor nem válhatott volna valóra a brit
vezérkari főnök terve, amelynek alapja éppen a német erők megosztása
és szétszórása volt.
Erwin Rommel vezértábornagy, a német—olasz „Afrika" páncélos
hadsereg parancsnoka 1 4 1942. november 28-án délután Rastenburgban
javasolta Hitlernek Afrika kiürítését: „Ha a hadsereg Észak-Afrikában
maradna, meg fogják semmisíteni." 1 5 Javaslatát Rommel részben 1941
februárja óta az észak-afrikai hadszíntéren szerzett személyes tapasz
talatai, főként pedig az 1942. őszi brit és újabban amerikai sikerek lét
rehozta helyzet alapján tette. November 4-én a B e m a r d Law Montgo
mery tábornok vezette 8. Brit Hadsereg El Alameinnél kivetette állá
saikból a német—olasz csapatokat, amelyek 1000 km-es visszavonulás
után csak Benghazi és El Agheila között, a Marsa-el-Brega állásban
tudtak megkapaszkodni, átmenetileg. November 8-án megkezdődött a
„fáklya" hadművelet; Dwight David Eisenhower tábornok parancs
noksága alatt brit—amerikai csapatok szálltak partra Algírban és Ma
rokkóban. Francia-Északafrika — Tunisz keleti felének kivételével
— napok alatt kezükbe került, és bár Tuniszban november 9-ével kez
dődően előbb légi, majd tengeri úton szállított német csapatok jelen
tek meg, Észak-Afrikában a német—olasz erők helyzete reménytelen
volt. E csapatok utánpótlását a Földközi-tengeren át próbálták, vízi
vagy légi úton megoldani, de eredménytelenül. 1 6
Feljegyzései szerint Rommel „józan vitát" várt, de Hitlerre a hadá
szati kérdés felvetése úgy hatott, mint a puskaporos hordóba vetett
szikra. Hitler határtalanul izgatott lett, és a Rommel és katonái elleni
heves szemrehányások közepette megtiltott minden további visszavo
nulást azzal, hogy „politikai okokból Afrikában egyszerűen tartani kell
egy nagyobb hídfőt". Rommel ígéretet kapott megfelelő utánpótlásra. 1 7
Az észak-afrikai hadszíntér jelentőségének német megítéléséről ér
dekes adatot tartalmaz egy elsőrendű forrás, a Wehrmacht főparancs
nokság hadműveleti naplója. E szerint Alfred Jodl tüzérségi tábornok,
a Wehrmacht vezetési törzsének főnöke 18 1942. november 29-én, a
Rommel látogatását követő napon megbízta helyettesét, Walter Warlimont altábornagyot egy általános helyzetmegítélés kidolgozásával.
November 30-án Jodl ehhez a következő irányelveket adta m e g :
„Észak-Afrikát mint Európa előterét feltétlenül tartani kell. Ehhez
14 Rommel pályafutásának adatait 1. Wolf Keilig: Das deutsche Heer 1939—1945. Die Gene
ralität des Heeres im 2. Weltkrieg. Bad Nauheim, Podzun Verlag, 211/275. o.
15 Erwin Rommel: Krieg ohne Hass. Heidenheim/Brenz, Verlag Heidenheimer Zeitung,
1950. 3. kiad. 314. o.
16 Minderre 1. Montgomery : Von El Álaméin zum Sangro. Bern, Alfred Sherz Verlag,
1949. 48. s köv. o. és ugyanő: Memoiren. München, Paul List Verlag, 1958. 156. o. — A „fáklya"-hadműveletre Mark Wayne Clark: Mein Weg von Algier nach Wien. Veiden a. W. —
Wien, Obelisk Verlag 1954. 119. s köv. o.: Harry C. Butcher: Drei Jahre mit Eisenhower, Bern,
Alfred Scherz Verlag, 1946. 197. s köv. o.; General Patton: Krieg, wie ich ihn erlebte. Bern,
Alfred Scherz Verlag, 1950. 3. o. — Harkins ezredes bevezetője.
17 Rommel: 314/315. o.; Vö. Max Domarus: Hitler. Reden und Proklamationen 1932—1945.
Kommentiert von einem deutschen Zeitgenossen. II. köt. Untergang (1939—1945). Würzburg,
1963. 1955. o.
18 Az OKW szervezetére, ebben Jodl beosztására 1. Helmut Heiber: Hitlers Lagebesprechun
gen. Die Protokollfragmente seiner militärischen Konferenzen 1942—1945. Stuttgart, Deutsche
Verlags-Anstalt, 1962. 37. o. Vö. Keilig: 211/152. o.
4 Hadtörténelmi közlemények
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előfeltétel a tengeri szállítmányok gyors megindítása. (A birodalmi
marsall erről beszélt tegnap a Dúcéval.) Ha Észak-Afrika mégis elvész,
akkor angolszász támadás várható Európa ellen délkeleten, a Dódekanészoszon, Krétán és a Peloponnészoszon keresztül. Ezért a Balkánt
meg kell békíteni és biztosítani k e l l . . ," 19
Ugyanezen gondolatokat tartalmazza — szinte szószerinti ismétlés
ben — Hitler 1942. december 28-án kiadott „Titkos parancsnoki ügy!
Főnöki ügy! Csak tiszt által!" jelzésű, 47. számú utasítása „a délkeleti
térség parancsnoklására és védelmére". Ez az utasítás így kezdődik:
„A helyzet a Földközi-tenger térségében belátható időn belül lehe
tővé tesz Kréta, az égei-tengeri német és olasz támaszpontok és a
Balkán-félsziget elleni támadást.
Számolni kell azzal, hogy ezt a támadást a nyugati balkáni orszá
gokban felkelések támogatják.
Az angolszász hatalmak megnövelt befolyása Törökország magatar
tására ebben az irányban is fokozott figyelmet követel." 2 0
A német vezetés helyzetmegítélésének és terveinek ismeretében nem
szükséges bővebben bizonyítani Brooke elgondolásainak helyességét.
Természetesen akkor, 1942—1943 fordulóján a Földközi-tenger térsé
gében szembenálló felek csak feltevésekből indultak ki, de Brooke nem
csak jelentékenyebb erőkkel és eszközökkel rendelkezett, hanem nagy
mértékben rá tudta kényszeríteni akaratát az ellenfélre. Talán túlzás
nak tűnik, mégis történelmi valóság, hogy az ellenfél, a német vezetés,
nem ismerve Brooke terveit, sokkal inkább a brit vezérkari főnök el
gondolásainak megfelelően cselekedett, mint az amerikaiak, akiket kü
lön és ismételten kellett rávenni e tervek elfogadására.
Brooke naplójának és életrajzi jegyzeteinek már idézett részéből
tudjuk, hogy terveivel Churchill sem értett mindig és maradéktalanul
egyet. December első felében az angol vezérkari főnökök ismételten
foglalkoztak a földközi-tengeri stratégiával, erről Churchill számára
emlékiratot is fogalmaztak, majd december 16-i, Churchill és Anthony
Eden brit külügyminiszter részvételével tartott ülésükön újra megvi
tatták 1943-ra tervezett elképzeléseiket. Naplója szerint Brooke elő
zőleg a legrosszabbtól tartott, de sikerült Churchillt rávenni vélemé
nyének megváltoztatására. „Öfelőle most bizonyos fokig biztos va
gyok, de még meg kell győznöm az amerikaiakat és aztán Sztálint." 21
Az amerikaiak meggyőzése — ez elsősorban George Catlett Marshall
tábornokkal, az amerikai szárazföldi csapatok vezérkari főnökével való
vitát jelentette. Marshallnak a földközi-tengeri elgondolások kezdettől
fogva „kevéssé voltak ínyére"; az amerikai csapatok odaküldését „ér
telmetlen pazarlás"-nak tekintette. 1942. december 10-én Roosevelttel
folytatott megbeszélésén sürgette az elnököt, hogy az Észak-Afrikában
19 KTB/OKW. II. 1061. o.; Vö. Walter Warlimont: Im Hauptquartier der deutschen Wehr
macht 1939—1945. Grundlagen — Formen — Gestalten. Frankfurt am Main, Bernard und
Graefe Verlag für Wehrwesen, 1962. 293. o.
20 Az utasítás szövegét közli Walter Hubatsch : Hitlers Weisungen für die Kriegsführung
1939—1945. Dokumente des Oberkommandos der Wehrmacht. Frankfurt am Main, Bernard
und Graefe Verlag für Wehrwesen, 1962. 202. s köv. o.
21 Bryant: 503. o.
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maradt tengelyerőket mielőbb semmisítsék meg, és utána Nagy-Bri
tanniában összpontosítsák a csapatokat 1943 tavaszára, az észak-fran
ciaországi tengerparton végrehajtandó partraszállásra. 2 2
Közben Tuniszban a német erők létszáma 50 000 főre növekedett, és
a rossz időjárás miatt, megfelelő repülőtámogatás hiányában Eisen
hower kénytelen volt leállítani csapatainak támadását. Részben ennek
a helyzetnek, de méginkább a további terveknek a megbeszélésére
Roosevelt és Churchill elhatározta, hogy 1943 januárjában Casablan
cában katonai tanácsadóikkal együtt konferenciát tartanak.
Az 1943. január 14. és 24. között lezajlott Casablancái konferenciával
bőven foglalkozik a második világháború történeti irodalma. Előtérben
azonban a tanácskozás befejezése alkalmával, január 24-én tartott saj
tókonferencia áll. Roosevelt ez alkalommal jelentette be, hogy a N é 
metország és Japán elleni háborút a „feltétel nélküli megadás"-ig foly
tatják. 2 3
A konferencián a brit és az amerikai vezérkari főnökök többször is
összeültek elképzeléseik és további terveik megvitatására. A három
brit vezérkari főnökkel szemben azonban négy amerikai állott. A Mar
shall tábornokból, továbbá Henry Harley Arnold tábornokból, a légierő
és Ernst Joseph King tengernagyból, a haditengerészet vezérkari fő
nökéből álló testületnek külön elnöke volt William Dániel Leahy flot
tatengernagy személyében. Mind a négy amerikai ú g y látta, hogy a
földközi-tengeri hadműveleteknek Németországra n e m lesz hatásuk.
Ezenkívül felismerték, hogy az angolok ezeket a hadműveleteket, k ü 
lönösen a Földközi-tenger keleti részében, imperialista céljaik érdeké
ben akarják kihasználni. Éppen ezért javasolták az afrikai hadjárat
minél gyorsabb befejezését, hogy utána minden erőt az észak-fran
ciaországi partraszállásra fordíthassanak. 2 4
A brit és az amerikai főnökök Casablancái üléseit előre meghatáro
zott napirend nélkül tartották. í g y szóba került a tuniszi hadjárat foly
tatása, az ezt követő tervek, partraszállás Szicília vagy Szardínia
szigetén, a csendes-óceáni hadszíntér és több más hasonló probléma.
Brooke január 16-án nagy előadásban ismertette az általános katonai
helyzetet és fejtette ki ebből adódó elképzeléseit. Végső következtetése
az volt, hogy a Franciaországba a Csatornán át tervezett átkeléshez
szükséges erőket és eszközöket csak 1944-re tudják összegyűjteni. 25
Hosszas és gyakran heves vita után január 22-én végre elfogadták
Brooke javaslatát a Szicília elleni támadás előkészítésére. Naplója sze
rint „eddigi fáradozásainak megkoronázása" volt. Bryant szerint
22 Uo. 500. o. (Bryant szövege.) Marshall felfogására 1. még Erich Achterberg : General
Marshall macht Epoche. Konferenzen, Gestalten, Hintergründe. Berlin — Frankfurt/M. —
Wien, Verlag Ullstein GmbH., 1964. 119. o.
23 A nyugatnémet történészek nagyobb részének az az álláspontja, hogy a „feltétel nél
küli megadás" követelése fokozta a németek ellenállását. L. pl. Walter Hubatsch véleményét
az OKW hadműveleti naplója III. kötetéhez írt: Die deutsche Wehrmachtführung im Kulminationsjahr des Krieges c. összefoglalójában. Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehr
macht (Wehrmachtführungsstab). III. köt. : 1. Januar 1943—31. Dezember 1943. összeáll, és
magy. : Walter Hubatsch. Frankfurt am Main, Bernard und Graefe Verlag für Wehrwesen,
1963. 1510. o. — Ellenkező állásponton van Domarus: Hitler 1963. s köv. o.
24 Az amerikaiak álláspontját ismerteti Bryant: 508/909. o.
25 Az ülésekre 1. Brooke 1943. január 14—23 közötti naplóját. Közli Bryant: 513. s köv. o.;
a január 16-i ülés 516. o., Bryant véleménye 519/520. o.
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„Észak-Afrika meghódítása u t á n először Szicíliát kellett meghódí
tani azzal a céllal, hogy a Földközi-tengeren olyan erős szövetséges po
zíciót hozzanak létre, amely a tengely törékeny uralmát a Balkánon
aláaknázza, és Törökországot a háborúba való belépésre készteti." 2 6
Churchill és Brooke a konferenciát követő napokban nyomban hoz
zálátott ennek a legutolsó pontnak a megvalósításához. Kairón át Adanába repültek, ahol Churchill Izmet Inonü elnökkel és több vezető tö
rök politikussal, Brooke pedig Fevzi Csakmak tábornaggyal, a török
hadsereg főparancsnokával tanácskozott. Az 1943. január 30-án és
31-én tartott megbeszéléseken sok kézzelfogható eredmény nem szüle
tett. A török politikusok ekkor még a Németországgal való szakításra
sem voltak hajlandók, még kevésbé arra, hogy belépjenek a háborúba
a szövetségesek oldalán. Csakmak tábornagynak' Brooke véleménye
szerint „fogalma sem volt a modern hadvezetés adminisztratív szem
pontjairól". Az angolok ennek ellenére remélték, hogy „a törökök sem
legessége a szövetségesekkel szemben mostantól fogva jóindulatú lesz,
olyasféle, mint Amerikáé, hadba lépése előtt. . ," 27
A Casablancái konferencia határozatai közül a legsürgősebb ÉszakAfrika teljes meghódítása volt. Nem is a terület megszerzésére töreked
tek, hanem a német—olasz csapatok megsemmisítésére, m e r t csak ezál
tal szabadulhattak fel a brit—amerikai csapatok további feladatokra, és
válhatott teljes uralommá az akkor már erőteljesen meglevő légi és
tengeri fölény. Ennek megvalósulásáig azonban még több hónapi ko
moly erőfeszítés kellett; súlyos, gyakran veszteségteljes harcok foly
tak. A Tuniszba átdobott német erőkből 1942 végén felállították az 5.
páncéloshadsereget, majd 1943. február 23-án a Rommel vezette né
met—olasz „Afrika" Páncéloshadsereg „Afrika" hadseregcsoport elne
vezést kapott, s ennek rendelték alá a Hans-Jürgen von Arnim vezérez
redes parancsnoksága alatt álló 5. páncéloshadsereget is. 28
1943 februárjában Rommelnek mintegy 14 hadosztálya volt, köztük
az újonnan feltöltött 21. páncéloshadosztály. A vezértábornagy minde
nekelőtt a Tunisz délnyugati részében levő amerikai készenléti álláso
kat akarta megsemmisíteni. Február 14-én indult a német támadás,
és heves harcok után, amelyekben főleg az amerikai 2. páncéloshad
osztály szenvedett súlyos veszteséget, 20-án a Kasserine-szoros német
kézre került. Utána azonban az amerikaiak felülkerekedtek. Feljegyzé
seiben Rommelnek el kellett ismernie: „Valójában az amerikaiak ellá
tottsága páncéltörő fegyverekkel, páncélozott járművekkel olyan mérvű
volt, hogy kevés reménnyel nézhettünk az eljövendő mozgó csaták elé."
Február 23-tól a szövetségesek mentek át támadásba. 26-án az 5.
Német Páncéloshadsereg kezdett támadást, de eredménytelenül. Végül
26 Bryant: 526. o.; Bryant összefoglalója 527. o.
27 A törökországi látogatásra Churchill: IV/2. 324. s köv. o.; Bryant: 529. s köv. o.: Brooke
Gsakmakról 537. o. — A látogatás német visszhangjára Franz von Papén: Der Wahrheit eine
Gasse. Innsbruck, Paul List Verlag, 1952. 559. s köv. o.
28 A német szárazföldi csapatok szervezeti stb. problémáinak rövid összefoglalása Burhart Müller—Hülebrand: Das Heer 1933—1945. III. köt. Der Zweifrontenkrieg. Das Heer vom
Beginn des Feldzuges gegen die Sowjetunion bis zum Kriegsende. Frankfurt am Main, Ver
lag E. S. Mittler und Sohn, 1969. Az „Afrika" hadseregcsoport 276. o.
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március 6-án Rommel megtámadta Montgomeryt, de a németek —
hasonlóan mint az előző év augusztusának legutolsó napjaiban — nagy
veszteségeik ellenére most is sikertelenül harcoltak. E kudarc után
számítani kellett — írja Rommel— a 8. Brit Hadsereg támadására. ,,A
hadseregcsoport további maradása az afrikai kontinensen most már ön
gyilkossággal volt egyenlő." 29
Ez az öngyilkosság azután be is következett. Rommel ugyan m á r 
cius 8-án átadta a hadseregcsoport főparancsnokságát v. Arnim vezér
ezredesnek, így a március 20-án indult brit—amerikai támadást a n é 
met—olasz erők már ez utóbbi vezetésével próbálták elhárítani. Kezdeti
kudarc után Montgomery kerekedett felül, és sikeresen harcoltak az
amerikaiak is: április 7-én létrejött a kapcsolat a 8. Brit Hadsereg és a
II. amerikai hadtest között. Ezt követően körülzárták v. Arnim 250 000
katonáját, majd április 22-én újabb szövetséges támadás kezdődött.
Eleinte a németek még ellenálltak, de május 6-án indult brit—amerikai
támadás következtében a német arcvonal összeomlott, s miután a
250 000 német és olasz katonából csak mintegy 700 tudott, főleg légi
úton, elmenekülni, az „Afrika" hadseregcsoport, illetve, ami megma
radt belőle, letette a fegyvert. Harold Alexander tábornok, észak-afri
kai brit főparancsnok május 12-én 150 000 fogolyról, köztük v. Arnimról tett jelentést, majd május 13-án 2.15-kor rádión adta hírül, hogy a
tuniszi hadjárat véget ért. 30
Ez volt az első nagy nyugati győzelem szárazföldön a második világ
háborúban, s jelentőségéről maga dr. Joseph Goebbels, német birodalmi
„propaganda és népfelvilágosítási" miniszter írta ezt naplójába: „Vesz
teségeink rendkívüliek. Ténylegesen egy második Sztálingrád-félét
éltünk á t . . ." 31
A tuniszi győzelem hírét Churchill és Brooke már Washingtonban
kapta meg; itt tartózkodott a brit miniszterelnök május 11. estéje óta
kíséretével, köztük Brooke tábornokkal, a szicíliai partraszállásnak és
egyéb intézkedéseknek Roosevelttel és az amerikai katonai vezetőkkel
való megtárgyalására.
Az angolok és elsősorban éppen Brooke, a Casablancái konferenciát
ugyan egyértelműen saját sikerüknek értékelték az amerikaiakkal
szemben, a véleménykülönbségek továbbra is megmaradtak, bizonyos
értelemben még fokozódtak is. Marshall tábornok az észak-afrikai
sikerek ellenére sem helyeselte a földközi-tengeri hadszíntér előtérben
maradását. Churchill április 17-én telefonon közölte Brooke-kal: most
érkezett Marshalltól egy távirat azzal a javaslattal, hogy még a tuniszi
hadjárat közben valósítsák meg a szicíliai partraszállást, és ezzel gyor
san fejezzék be a földközi-tengeri hadműveletet. Churchill — szokása
szerint — nyomban lelkesen csatlakozott Marshall javaslatához, amely
szerinte „nagyszerű stratégiai koncepciót árul el". Brooke telefonon
29 Rommel: 347. o.; véleménye az amerikaiakról 361. o.; Clark: Mein Weg 183. s köv. o.;
Mongomery: El Álaméin 73. s köv. o. és Memoiren 183/184. o.; továbbá Rommel: 362. s köv.
o. ; az idézet 367. o.
30 Rommel:
370. o . ; Montgomery:
M e m o i r e n 184. s k ö v . o . ; Churchill:
TV/2. 388. s k ö v . o.
31 Goebbels 1943. május 9-i naplóbejegyzését idézi Bryant: 578. o.
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félórán keresztül győzködte főnökét az amerikai javaslat elfogadhatat
lanságáról. 3 2
Ilyen előzmények után és körülmények között javasolta 1943. április
29-én Churchill Rooseveltnek egy
újabb konferencia megtartását.
Egészségi okokból a miniszterelnököt orvosai eltiltották a repüléstől,
ezért kíséretével, benne a három vezérkari főnökkel együtt a Queen
Mary óriás óceánjárón hajózott át Amerikába. A május 5-től 11-ig tar
tó hajóút idején a brit vezérkari főnökök egymással és Churchillel
több megbeszélésen tisztázták álláspontjukat az amerikaiakkal folyta
tandó megbeszélésekre. Brooke naplója és későbbi jegyzetei szerint
a britek előtt az a feladat állt, hogy meggyőzzék amerikai szövetsége
süket: először Németországot kell megverni. A nehézséget nem is ez
okozta, hanem annak eldöntése, hogy Japán sakkban tartására milyen
mértékben vessék be az eszközöket. Az amerikai flotta többsége a
Csendes-óceánon harcolt, és emiatt King tengernagy, ,,az öreg teknős
béka", ahogy honfitársai nevezték, odairányította az értékes hajóteret,
patraszálló járműveket és hadianyagot. Mindezek, főleg az elsőrendűen
fontos partraszálló járművek hiányoztak a főhadszíntéren, Európában,
elsősorban a franciaországi partraszállás előkészületeinél."''
A washingtoni Fehér Házban tartott konferencia megnyitásának
napján, május 12-én Churchill a lényeget a következőképpen határoz
ta meg: A „fáklya" be van fejezve, Szicília következik, mi legyen
azután? A Casablanca óta elért sikerek elkerülhetetlenné tesznek n é 
hány változtatást. Az egyik legelső cél a Földközi-tenger térsége:
Olaszországot a háborúból való kiválásra kell kényszeríteni. Ez a néme
tek számára a vég kezdete lesz. „És ha Németország azonnal nem omlik
is össze, Olaszország háborúból való kiválásának mégis súlyos követ
kezményei lennének, mindenekelőtt Törökországra, mely a Földközi
tengeren már többször mérkőzött Olaszországgal. Valószínűleg bekö
vetkezik az a pillanat, amikor a három nagy szövetséges közös megke
resést intézhet Törökországhoz, hogy engedjen át területén nekünk
támaszpontokat Ploiesti bombázásához és az Égei-tenger megtisztításá
hoz. Ilyen megkeresését, ha Olaszország már nem lenne hadviselő, alig
ha lehetne elutasítani, különösen, ha olyan pillanatot választanánk
hozzá, amikor Németország nem sokat tehetne Törökország ellen.
Olaszország kikapcsolásának a Balkánra is jelentős hatást kellene ered
ményeznie, mivel ott a különböző nemzetiségű hazafiakat nagy ten
gelyerők, köztük huszonöt, vagy több olasz hadosztály, csak nehezen
tudják ellensúlyozni. Ha az utóbbiakat kivonnák, Németországnak a
Balkánt vagy ki kellene ürítenie, vagy pótlásukra az orosz arcvonalról
vonni el több hadosztályt. Ez a legjobb rendje és módja annak, hogy
az orosz arcvonalat még ebben az évben érezhetően tehermentesít
sük . . ."
A brit miniszterelnök itt már határozottan fejtette ki a Balkánra
vonatkozó elképzeléseit, majd megemlítette Jugoszláviát is. Megkér32 Bryant: 568. o.
33 Churchill:
IV/2. 418. s köv. o. ; Bryant:
n y e 576/577. o.

570. s k ö v . o.; King u o . 580. és B r o o k e v é l e m é 
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dezte az amerikaiakat, hogy Olaszország teljes meghódítására vonat
kozó ellenvetéseik vonatkoznak-e ,,a csizma orra és sarka elleni táma
dásra is, ahonnan kapcsolatot lehetne létesíteni Jugoszláviával?"
Beszédében Churchill számos egyéb kérdés elemzése mellett azt is
hangsúlyozta, hogy legjobb, legtapasztaltabb csapataik a Földközi-ten
ger térségében vannak. Feltehető, hogy augusztus végére befeje
ződik a Szicília elleni hadművelet, és mit tegyenek ezek az erők a Csa
tornán csak hét-nyolc hónap múlva végrehajtandó átkelésig. „Lehetet
len, hogy lábhoz tett fegyverrel álljanak; ilyen hosszú látszólagos tét
lenség Oroszországban, amely aránytalanul nagy nyomásnak van kité
ve, a legkedvezőtlenebb visszahatást váltaná ki."
Roosevelt válaszában egyetértett Churchillel. Ő is kiemelte, hogy kü
lönösen fontos a Szicília utáni teendők meghatározása. Afelől nincs
kétség, hogy több mint húsz angol—amerikai hadosztálynak a Föld
közi-tenger térségében mozgásban kell maradnia. Véleménye szerint
ebben az évben valóban nincs lehetőség a Csatornán való átkelésre;
1944 tavaszán viszont ezt a hadműveletet a legnagyobb kiterjedésben
kell véghezvinni. Roosevelt azt is hangsúlyozta, hogy kétli Olaszország
megszállásának szükségességét, mivel ez német csapatokat tenne sza
baddá más hadszínterek számára.
Viszontválaszában Churchill újra síkraszállt az Olaszország elleni tá
madás mellett. Az ország teljes megszállására nincs szükség; ha Olasz
ország összeomlik, „elegendő, ha az Egyesült Nemzetek azokat a kikö
tőket és repülőtereket szállják meg, amelyek a Dél-Európában és a
Balkánon folytatandó további hadműveletekhez lennének szüksége
sek . . *»M
Másnap, 1943. május 13-án megkezdődtek a brit és az amerikai vezér
kari főnökök és szakértőik tanácskozásai. A két törzs felfogása között
a háború folyásának mikéntjéről annyira nagy volt a különbség, hogy
Brooke teljesen kilátástalannak ítélte meg a helyzetet. Véleménye sze
rint az egész amerikai álláspont mögött King tengernagy törekvése r e j 
lett, akinek egyetlen célja a csendes-óceáni hadszíntér megerősítése
volt.
Az amerikaiak viszont úgy vélekedtek, hogy a britek Észak-Afriká
ban saját céljaik elérésére az orruknál fogva vezették őket, ugyanezt
tették Casablancában a Szicília elleni hadművelet tervének elfogad
tatásával. Most sejtetni engedték, hogy még egyszer nem engedik
magukat becsapni.
Az ellentétek a napok múltával inkább növekedtek, semmint csök
kentek volna. Május 19-én Marshall és Brooke, az előbbi javaslatára,
négyszemközti megbeszélést tartott, amelyen sikerült némi közele
dést elérni. Mint Brooke írta:
„Megegyeztünk, hogy a franciaországi partraszálláshoz 1944 elejéig
mintegy 29 hadosztályt állítunk készenlétbe, és egyidejűleg a Földközi
tengeren fenntartjuk a folyamatos nyomást Olaszországra. Ez utóbbi
győzelem, mivel az amerikaiaknak az volt a kívánságuk, hogy Szicília
34 Churchill: IV/ 2. 428. s köv., a 433. o-ig.
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elfoglalása u t á n a Földközi-tengeren hagyjunk félbe minden h a d m ű 
veletet."
Nem kevésbé érdekes Brooke naplójának május 24-i bejegyzése sem,
a vitapartnerek álláspontjának különbözőségéről:
a) King azt hiszi, hogy a háborút csak a Csendes-óceánon lehet meg
nyerni, a többi arcvonal terhére.
b) Marshall a megoldást 20 vagy 30 hadosztállyal a Csatornán való
átkelésben látja, tekintet nélkül az orosz arcvonal helyzetére.
c) Portai véleménye szerint a győzelmet kizárólag a légierő lehető
legerősebb angliai összpontosítása hozhatja meg.
d) Pound viszont a tengeralattjárók elleni hadviselés megszállottja
és azt hiszi, hogy csak ez vezethet a győzelemhez.
,,e) Alan Brooke a győzelem egyedüli biztosítékát a Földközi-tenger
térségében folytatandó hadműveletekben látja, hogy ezáltal a n é 
meteket erőik szétforgácsolására kényszerítsék, Oroszországnak segít
senek és olyan helyzetet teremtsenek, amely lehetővé teszi az átkelést
a Csatornán.
f) És Winston? ő egyszer ezt hiszi, máskor azt. Ma a háborút a légi
támadásokkal kell megnyerni, és minden mást félretenni. Holnap a
kontinensen kell elvéreznünk, mert az oroszok is ezt teszik. Holnap
után a Földközi-tenger van soron, és váltogatva Olaszországot, vagy a
Balkánt kell megtámadnunk és emellett azt kívánja, »hogy szálliunk
partra Norvégiában, hogy a- térképet ellenkező irányban göngyöljük
fel, mint Hitlert. A legszívesebben azonban az összes hadműveletet
egyidejűleg valósítaná meg, tekintet nélkül a hajótér hiányára."
Brooke-nak így az amerikaiakon kívül, sőt gyakran őket megelőzően
Churchillel is vitatkoznia kellett. Május 25-én, miután már félig-med
dig sikerült megegyezni az amerikaiakkal a Földközi-tengerre vonatko
zóan, Churchill, saját katonai törzsével való előzetes megbeszélés nél
kül, új javaslatokkal állt elő, és úgy viselkedett, mint az elefánt a por
celánboltban. Javaslatait Brooke nem részletezte, Churchill maga p e 
dig csak annyit írt könyvében, hogy néhány kiegészítést javasolt, ame
lyet a vezérkari főnökök elfogadtak.
A brit miniszterelnöknek egy konkrét elgondolása mégis kiderül
Brooke naplójának május 25-i részéből. Brooke elmondja, hogy Harry
Hopkinsnak, Roosevelt tanácsadójának sikerült rávennie Churchillt
javaslatainak visszavonására, így „ugyanott tartottunk, mint előzőleg,
csak a miniszterelnök annyiban okozott meglehetős kárt, amennyiben
a balkáni vállalkozások vonatkozásában az egész bizalmatlanságot,
amelyet fáradsággal eltávolítottunk, újjáélesztette".
Az e napon, május 25-én tartott utolsó ülésen Roosevelt és Churchill
elfogadta a „Stratégiai főirány elvek a további hadviselésre" című do
kumentumot. Ennek 1. pontja:
„Célul kell kitűzni a tengely feltétel nélküli fegyverletételét Európá
ban Oroszországgal és más szövetségesekkel együttműködve, amilyen
gyorsan csak lehetséges."
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A főirányelvek 2. és 3. pontja már a Japán elleni háborúval foglal
kozik. — A dokumentum második része külön címet kapott: „Legfon
tosabb, hadműveletek a stratégiai főirány el vek megvalósítására". E b 
ben azonban a címtől eltérően nincs szó konkrét hadműveletekről, csak
olyan általánosságokról, mint a nyugati félteke és a brit szigetek biz
tonságának biztosítása, a tengelyhatalmak elleni légitámadások foko
zása, a Szovjetunió háborús erőfeszítéseinek támogatása, és így tovább;
összesen kilenc pontban.
Brooke m á r a főirány elvekkel kapcsolatban megjegyzi, hogy King
tengernagy megkísérelte saját fogalmazását elfogadtatni, de ez csak
részben sikerült neki. A második résznél viszont — mint a szöveg
tanúsítja — a briteknek kellett engedniük, így sem a Szicília, sem az
Olaszország elleni támadásról nem történik említés. Földközi-tengeri
vonatkozása egyedül a 8. pontnak van:
„Törökország aktív vagy passzív hadba lépését a mi oldalunkon elő
kell készíteni." 3 5
Emlékiratai szerint Churchill „nagyon csalódott volt" amiatt, hogy
a vezérkari főnökök nem foglaltak határozottan állást Szicília meghó
dítása és Olaszország ezt követő inváziója mellett. Annyit el tudott
érni, hogy Eisenhowert felszólították: a szicíliai hadműveletet kihasz
nálva dolgozzon ki terveket Olaszországnak a háborúból való kivonásá
ra, továbbá minél nagyobb számú német erő lekötésére.
A brit miniszterelnök azonban nem elégedett meg ennyivel. Május
25-én javasolta Rooseveltnek, járuljon hozzá, hogy Marshall elutazzék
vele Algírba. Az elnök ezzel egyetértett és 26-án reggel Churchill,
Marshall, Brooke kísérőik társaságában egy repülőcsónakkal (clipper)
elindultak Gibraltár irányába. Másnap délután ide, majd a következő
estén Algírba megérkezve, Andrew D. Cunningham tengernagynál v a 
csoráztak, Eisenhower és több más amerikai és brit katonai vezető tár
saságában. Brooke naplója szerint:
„Étkezés u t á n részletesen megbeszéltük a Földközi-tenger térségé
ben követendő eljárásunkat. A miniszterelnök és én azon fáradoztunk,
hogy világossá tegyük Eisenhowernek Olaszország háborúból való kivá
lása előnyeit. Azt hiszem, Marshall még mindig nem ismeri fel őket,
és bizonyos vagyok benne, hogy Eisenhower sem jutott még el az ezen
a hadszíntéren kínálkozó lehetőségek meglátásáig . . ." 36
Algírban a hivatalos program május 29-én, az Eisenhower villájában
tartott megbeszéléssel kezdődött. Először a Pantelleria-sziget elleni tá
madás tervéről volt szó, majd Churchill kívánságára Eisenhower a
Szicília elleni támadás előkészületeit ismertette. Churchill szerint:
„Most érkeztünk el a döntő mozzanathoz. Eisenhower a sir Alan
Brooke-kal folytatott hosszú megbeszélésre hivatkozott, aki vele szem
ben hangsúlyozta, hogy ebben az évben egyedül az orosz hadsereg
érhet el döntő győzelmet a szárazföldön. A mi hadseregeink erőfeszí35 Bryant: 580. s k ö v . o.; a m á j u s 19-i naplórészlet 586. o.; a 24-i 590/591. o.; a
592/593. o. — C h u r c h i l l saját s z e r e p é r ő l IV/2. 448. o.; a k é t d o k u m e n t u m u o . 448/449. o.
36 Churchill:
IV/2. 450—451. o. ; a r e p ü l ő ú t r a s t b . 453. s k ö v . o. — B r o o k e m á j u s
n a p l ó r é s z l e t e a v a c s o r á r ó l Bryant 597/598. o.
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25-i
28-i

téseinek ezért arra kell irányulniuk, hogy elvonják a német csapatokat
az orosz arcvonalról, így az orosz hadseregeknek lehetőségük lenne
döntő vereséget mérni a németekre."
Eisenhower ezt követően az 1944-re tervezett hadműveletről be
szélt, majd visszatért a Szicília utáni helyzetre, egy Olaszország elleni
esetleges támadásra. — Vita alakult ki arról, hogy Szicília után ne tá
madjanak-e esetleg Szardínia és Korzika ellen, vagy keljenek át mind
járt az olasz szárazföldre. Eisenhower végül kijelentette, hogy Szicília
gyors megtisztítása esetén legszívesebben rögtön Olaszországba menne,
és Alexander brit tábornok csatlakozott hozzá.
Ekkor került sor Brooke átfogó nyilatkozatára. A brit vezérkar fő
nöke szerint mindent meg kell tenni, hogy az oroszok és a németek
között küszöbön álló súlyos harcban az előzőt segítsék és az utóbbit
erőinek szétaprózására kényszerítsék. A németeket máris több ponton
fenyegetik. A szövetségesek észak-afrikai sikerei és ügyes félrevezető
tervei erőik szétszórására késztették őket. Szicília elfoglalása további
lépés lesz ebbe az irányba. A németek Oroszországban súlyosan le van
nak kötve, a Balkánon valószínűleg nyugtalanságok várnak rájuk, és
veszélyeztetve vannak Olaszországban, Franciaországban és Norvégiá
ban. Túlságosan szétszórt erőiket sem Oroszországban, sem Francia
országban nem csökkenthetik tovább, a legkevésbé Olaszországban. Ha
az olasz csizma mégis túlerősen lenne megszállva, másutt kell próbál
kozni. Ha Olaszország a háborúból való kiválásra kényszerülne, a né
meteknek kellene pótolni a 26 olasz hadosztályt a Balkánon. Biztosí
taniuk kellne a Brennert, a Riviérát, továbbá a spanyol és az olasz
határt is. „Éppen az erők ilyen szétszórására van szükségünk a Csa
tornán való átkeléshez, és minden hatalmunkban állót meg kell ten
nünk, hogy meggyorsítsuk . . ."
Eisenhower megállapította, hogy a probléma leegyszerűsödött. Ha
Szicíliában egy héten belül sikert érnek el, nyomban átkel a tenger
szoroson és hídfőt hoz létre. Churchill azt a reményét fejezte ki, hogy
Szicíliát augusztus 15-ig elfoglalják, s nyomban ezután megvethetik
az olasz csizma orrán a lábukat. ,,A Balkánon Németország sokkal job
ban van veszélyeztetve, mint Olaszország elvesztésével, mivel Török
ország beavatkozhat a mi oldalunkon."
A továbbiakban előbb egy esetleges olasz fegyverszünet került szó
ba, majd megbeszélték a brit hadosztályok elosztását; Churchill elége
detlen volt a konferencia első napjával, s ,,keret-jegyzetek" címmel
terjedelmes feljegyzést készített az erők elosztásáról és a lehetőségek
ről. Elgondolása szerint összesen 20 brit hadosztályt rendelhetnek
Eisenhower parancsnoksága alá, szemben 12 1/3 egyéb eredetű had
osztállyal. Szerinte ekkora erő nem maradhat tétlenül. A legcélszerűbb
Olaszország fegyverletételre kényszerítése lenne. Lehetséges, hogy Né
metország minden eszközzel védi majd Szicíliát és Olaszországot. Ha
ez bekövetkezik, akkor részben máris elérik céljukat, ti. német erők
elvonását orosz szövetségesük arcvonaláról.
A Balkánon 28 olasz, továbbá 8 román és 11 német hadosztály van.
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Olasz fegyverletétel esetén a németeknek mindenekelőtt a balkáni
olasz hadosztályokat kell pótolniuk. „Mostanáig a partizánokat és ha
sonlókat csak szűk tucatnyi repülőgép látja el a levegőből. Ennek elle
nére irtózatos teljesítményt visznek véghez, lekötnek 47 ellenséges
hadosztályt. Dél-Olaszország, sőt csak a csizma orrának vagy sarkának
megszállása megnyitná az utat az Adriai-tengerhez, és lehetővé tenné
számunkra, hogy egész hajórakományokat küldjünk hadianyaggal ad
riai kikötőkbe, esetleg kis commcmdo-csoportokat és mindenesetre ügy
nököket. Természetesen nincsenek csapataink komolyabb hadművele
tekre ebben a térségben, és őfelsége kormánya nem tervezi és nem is
kívánja, hogy a Balkánon akár ebben az évben, akár a szóban forgó
időszakban nagyobb haderőt vessenek be. Ennek ellenére a hazafias
ellenálló csoportoknak Jugoszláviában nyújtott segítség, és felkelések
szítása Albániában és Görögországban a javasolt korlátok között a leg
nagyobb fontosságú rendszabályok egész sorát jelentené. A mi fő had
műveleteinkkel együtt ezek befolyásolnák Törökország magatartá
sát . . ."
E jegyzetek befejező részében Churchill az addigi német vereségek
világméretű hatását elemzi. Ha a keleti arcvonalon a németek nem tá
madnának, akkor ezt majd az oroszok teszik. Számukra kedvezőbbek
a feltételek, mint az előző évben. Éppen ezért valószínűtlen, hogy a
németek Szicília birtokáért nagy csatát vívnának, és nagyobb erőket
küldenének Dél-Olaszországba. 37
A következő ülésen, május 31-én ismét a Szicília utáni lehetőségek
és teendők álltak a vita középpontjában. Churchill ismét sürgette a dön
tést az általa javasolt olaszországi partraszállásról, Marshall tábornok
viszont nem volt hajlandó végleges állásfoglalásra, a németek várható
reagálásának ismerete nélkül.
Churchill szenvedélyesen szállt síkra Olaszország kikapcsolása és
Róma elfoglalása mellett. Bejelentette, hogy szükség esetén további
nyolc brit hadosztályt küld ide, és a szükséges hajótér biztosítása ér
dekében hajlandó csökkenteni Nagy-Britanniában a fejadagokat. A
hadsereg nem maradhat tétlenül, és ő ennek megelőzésére „kétségbe
esett lépésektől nem riadna vissza".
Marshall tábornok erre azt válaszolta, hogy ő nem az Olaszország
kikapcsolására Washingtonban vállalt kötelezettségek ellen érvel, de
alá akarja húzni, hogy a Szicília meghódítása után követendő straté
gia megállapításánál a legnagyobb elővigyázattal kell eljárni.
A brit miniszterelnök kívánságára Eden külügyminiszter ismertette
a török problémát. Megállapította, hogy Olaszország kikapcsolása j e 
lentősen előmozdítaná Törökország belépését a háborúba. Törökország
sokkal hajlandóbbnak mutatkozik erre — mondotta —, ha „csapataink
elérték a Balkán térségét". Churchill természetesen egyetértett kül
ügyminiszterével — másfelől az is nyilvánvaló, hogy a brit külügy37 Churchill: IV,2. 459. s köv. o.; ugyaninnen idéz — kihagyásokkal — Bryant: 599/600. o.
— Commandók: általában kislétszámú, kiválasztott katonákból felállított különleges (partra
szálló) osztagok. Feladatuk szabotázsakciók végrehajtása és zavarkeltés az ellenséges vona
lak mögött.
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miniszter egy nemzetközi értekezleten nem mondhatott olyasmit, amit
.előzőleg nem egyeztetett a miniszterelnökkel. Churchill itt mégis köz
bevágott, mert attól tartott, hogy Eden kijelentése „hibás gondolatokat"
eredményezhet az amerikaiaknál. A konferencia jegyzőkönyve szerint:
„A miniszterelnök közbeszólt, hogy nyomatékosan kijelentse, sem
most, sem a legközelebbi jövőben nem támogatja egy hadseregnek a
Balkánra küldését.."
Talán nem felesleges megjegyezni: Churchill idézett, és ez előtt a
május 31-i ülés előtt a részvevők között körözött „keret-jegyzetei"-ben
arról volt szó, hogy a brit kormány nem kívánja „nagyobb haderő"
bevetését a Balkánon. Churchillnek ebből a május 31-i, Eden fogalma
zását kijavító közbeszólásából kiderül, hogy egy hadsereget nem akart
a Balkánra küldeni. Nem akart egy egész hadsereget odaküldeni, de
sem a „keret-jegyzetek"-ben, sem most nem állította, hogy egyáltalán
nem szándékozik odaküldeni hadseregnél kisebb erőt.
Churchill emlékiratai szerint, közbeszólása után Eden megerősítette,
hogy nem is lesz szükség egy hadseregnek a Balkánra küldésére; a tö
rökök nyomban kedvezően reagálnak, amint a szövetségesek közvetle
nül fenyegetnék a Balkánt. 38
A második világháború történetére vonatkozó német történeti iro
dalomból — sem az okmányközlésekből, sem a feldolgozásokból —
ez ideig nem állapítható meg kellő részletességgel, hogy milyen érte
süléseket szerzett a német vezetés a Casablancái, a washingtoni és az
algíri konferenciáról. Azt viszont pontosan tudjuk, milyen gondot j e 
lentett a németeknek az észak-afrikai vereség után egy esetleges brit
—amerikai partraszállás veszélye, pontosabban: ennek csak feltétele
zése a Földközi-tenger keleti részében, mindenekelőtt a Balkánon.
Líbiában és Tuniszban még javában folytak a harcok, amikor 1942.
december 12-én, Hitler rastenburgi főhadiszállásán a déli helyzetmeg
beszélésen Jodl jelentette, hogy egy bizalmi embertől híreket kaptak
lehetséges angol hadműveletekről a Földközi-tenger keleti részében. A
hír szerint a szövetségesek Kréta és az Egei-szigetek ellen nyomulná
nak előre, mégpedig Ciprus, Szíria vagy Egyiptom területéről. Az ügy
nök szerint Kréta elleni angol támadás 1943 tavaszán rendkívül való
színűtlen, mivel az ehhez szükséges szállítóhajókban hiány van, illetve
ezekre a 8. Brit Hadsereg ellátásához van szükség.
Jodl jelentése közben Hitler megjegyezte, hogy ő sem hisz egy Kréta
elleni támadásban, majd — szokása szerint — hosszan fejtegette állás
pontját. Kréta birtokba vételéhez 60—70 000 ember partraszállítására
lenne szükség, 39 ennyi embert kis hajókon nem lehet odaszállítani.
— A helyzetmegbeszélés jegyzőkönyve szerint végül is egyetértettek
abban, hogy 1943 tavaszáig ilyen támadástól nem kell tartani, de Hitler
38 Churchill: IV/2. 468. s köv. o.; a Balkánra vonatkozó rész 469/470. o.
39 Krétát, amelyet 1941 májusában 42 640 brit és görög katona védett, kb. 22 ezer német
foglalta el. L. Kari Gundelach: Der Kampf um Kreta 1941, a H. A. Jacobson és J. Rohwer
által kiadott Entscheidungsschlachten des zweiten Weltkrieges c. kötetben. Frankfurt am
Main, Verlag für Wehrwesen Bernard und Graefe, 1960. 131., illetve 114. o.
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még az év vége előtt kiadta m á r említett 47. számú, legmagasabb tit
kossági jelzéssel ellátott utasítását/' 0
A Balkán problémája legközelebb Hitler Wilhelm Keitel vezértábor
naggyal, a Wehrmacht főparancsnoksága (OKW) főnökével 41 1943. m á 
jus 19-én Berlinben, a birodalmi kancellária épületében folytatott
megbeszélésében került elő. A megbeszélést Hitler ezzel kezdte:
,,Az utóbbi napokban és különösen az utolsó éjjel még egyszer n a 
gyon átgondoltam, milyen következmények lépnének fel egyáltalán,
ha elveszítenénk a Balkánt, és nincs kétség, hogy ezek rendkívül sú
lyosak lennének." Keitel, aki mindig és mindenben egyetértett Hitler
rel, szükségesnek tartotta megjegyezni, hogy súlyosabb eset állna elő.
mintha Olaszország felől kellene lezárni valahol az arcvonalat. A kérdés
szörnyen nehéz, mivel a szerb, a román és a magyar térségről van szó.
Hitler szerint megrázkódtatásoktól kellene tartani szövetségeseik
között, elvesztenék a román olajmezőket, a bauxit- és a krómlelőhelye
ket, továbbá rezet is. „Ilyen körülmények között — folytatta — mégis
szükségesnek tartom, hogy előrelátóan még egy további intézke
dést tegyünk a Peloponnészosz elleni esetleges támadás ellen. Oda
most egy hadosztályunk útban van, a légierő-tábori-hadosztály. Nincs
ott páncéloshadosztályunk." Ezért oda, tehát Görögországba kell irá
nyítani egy páncéloshadosztályt.
Ezt követően Warlimont altábornagy, valamint Walter Buhle al
tábornagy — aki 1942. január közepe óta Keitel mellett a szárazföldi
csapatok törzse főnökének tisztét töltötte be —, bekapcsolásával hoszszasan megvitatták, hogy melyik páncéloshadosztályt vezényeljék Gö
rögországba, és milyen egyéb erőket. Végül az 1. páncéloshadosztály
mellett döntöttek. Ennek szükségességét Hitler azzal indokolta, hogy a
szövetségesek nyugaton n e m tudnak támadni, „minden nagyon erősen
ki v a n építve. Ha valahol támadni akarnak, akkor csak Olaszországban
támadnak, és természetesen a Balkánon. A Balkán veszélyes. Ez így
is v a n : mindent tekintetbe kell venni. Ha valami Törökországban
történnék, és úgyis keletről kell erőket elvonnunk, akkor ott nekem
csak egy tartalékom van, a bolgárok." 42
A szóban forgó 1. páncéloshadosztály ebben az időben az egyik leg
jobban feltöltött német páncéloshadosztály volt. A szovjet arcvonalon
1942-ben elszenvedett súlyos veszteségek után kivonták onnan, és 1943
januárjától nyugaton feltöltötték és kiegészítették. 43 Görögországba
szállításához 133 vasúti szerelvényre volt szükség. Warlimont altábor
nagy a május 20. vagy 21-i déli helyzetmegbeszélésen azt jelentette
40 A helyzetmegbeszélés töredékét közli Heiber: Lagebesprechungen 71. s köv. o. — Jodl
jelentése 112. s köv. o.
41 Keitel funkciójáról az irodalomban a legkülönbözőbb pontatlanságok olvashatók, pl.
az, hogy vezérkari fó'nök volt. Tisztsége: Chef des OKW, tulajdonképpen a hadügyminisz
terének felelt meg, egyébként mindenben vakon szolgálta Hitlert. Közvetlen munkatársai
szerint voltaképpen irodafőnök volt. L. Warlimont: Hauptquartier, 29/30. o.; pályafutására
Keilig: 211/160. o. és Heiber: 37. o.
42 Heiber: 205. s köv. o.; H i t l e r a B a l k á n r ó l 219, o.
43 Az 1. páncéloshadosztályra Mutter—Hillebrand 310. o. ; a hadosztály részletes története
Rolf Stoves: 1. Panzer-Division 1935—1945. Chronik einer der drei Stamm-Divisionen der
deutschen Panzerwaffe. Bad Neuheim, Podzun Verlag, 1961. Az újrafelállítás 411. s köv.; a
hadosztály Görögországban 415. s köv. o.
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Hitlernek, hogy a hadosztály részei június közepétől érkeznek be a
Peloponnészoszra. 44
Heinz Guderian vezérezredes, 1943. február 20. óta a német páncélos
csapatok szemlélője, 45 „furcsa ötlet"-nek tartotta az 1. páncéloshad
osztály, a német vezetés „legerősebb tartaléka" Görögországba szállí
tását. Ezért azt javasolta, hogy a görögországi terep jellege folytán al
kalmasabb lenne oda egy hegyivadász hadosztály. Keitel erre azt vá
laszolta, hogy ilyen hadosztálynak nagy mennyiségű nyerstakarmány
kell (ti. a málhásállatoknak), és ez túlságosan sok szállítóteret venne
igénybe. „Ezzel szemben tehetetlen voltam . . . — írja Guderian . . . Az
1. páncéloshadosztály nemsokára keservesen hiányzott nekünk Orosz
országban. " 4,i
Csapatoknak a Balkánra irányítása mellett a német vezetés szüksé
gesnek látta külön utasítással szabályozni „a parancsnoklást és a vé
delmet a délkeleti térségben". Ilyen címmel adta ki az OKW Hitler
aláírásával 1943. július 26-án a 48. sz. utasítást. Ennek I. pontja hely
zetelemzés :
„Az ellenséges rendszabályok
a Keleti-Földközi-tengeren,
összefüg
gésben a Szicília elleni támadással, várhatóvá teszik partraszálló had
műveletek közeli kezdetét az Égei-tenger záróarcvonala ellen a Peloponnészosz—Kréta—Rodosz vonalban, továbbá a görög nyugati ten
gerpart és az előtte levő szigetek ellen.
Az ellenséges hadműveleteknek Szicíliáról a dél-olasz szárazföldre
való átterjedése esetén is számolni kell az Adriai-tenger keleti partja
elleni előretöréssel az Otrantói-szorostól északra.
Az ellenséges vezetés terveit ezenkívül az általa a délkeleti térség
belsejében növekvő mértékben tervszerűen irányított bandamozgalom
ra alapozza.
Törökország semleges magatartása jelenleg kétségen kívül áll, de
továbbra is megköveteli a szükséges figyelmet. . ."
Az utasítás a továbbiakban a parancsnoklási viszonyokat, az aláren
delést, az egyes csapatok elhelyezését és feladatát szabályozza. Nem
sokkal később, augusztus 3-án és 8-án Keitel eláírásával ezt az utasítást
két rendelkezés egészítette ki. Az egyik az eddig olasz erők által meg
szállt területek átvételének esetére intézkedett, a másik az ,,F" had
seregcsoport Belgrádban székelő főparancsnokát, Maximilian Freiherr
v. Weichs vezértábornagyot bízta meg az egész délkeleti térség had
műveleti vezetésével. Az ,,E" hadseregcsoportot alárendelték az ,,F"
hadseregcsoportnak és jelezték, hogy hamarosan a Balkánra szállítják
a szovjet arcvonalról a 2. Német Páncéloshadsereget. 4 7
Vi A h e l y z e t m e g b e s z é l é s szövege a n n y i r a t ö r e d é k e s e n m a r a d t fenn, h o g y k e l e t k e z é s é n e k
időpontja sem á l l a p í t h a t ó m e g teljes p o n t o s s á g g a l . Heiber: 238. s k ö v . o.; W a r l i m o n t j e l e n 
tése 243. o.
45 G u d e r i a n k i n e v e z é s é r e 1. Hubatsch
idézett összefoglalóját a n é m e t h a d v e z e t é s r ő l a
KTB/OKW III. k ö t e t é b e n , 1577/1578. o. és Heinz Guderian:
E r i n n e r u n g e n eines Soldaten.
N e c k a r g e m ü n d , K u r t Vowinckel Verlag, 1960. 4. k i a d . 259. s k ö v . o.
48 Guderian:
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47 Az u t a s í t á s szövegét 1. Hubasch:
Hitlers W e i s u n g e n 218. s k ö v . o.; a kiegészítések
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Lothar Rendulic osztrák származású gyalogsági tábornok — a kursz
ki csatában a XXXV. német hadtest parancsnoka — augusztus 5-én
parancsot kapott, hogy jelentkezzék Hitler rastenburgi főhadiszállá
sén. Itt Hitler közölte vele, hogy a 2. páncéloshaclsereg átkerül a keleti
arcvonalról a Balkánra, és hadseregparancsnokká őt nevezte ki. 48
Ezt követően Rendulic
Bécsen és Zágrábon át augusztus 24-én
Belgrádba érkezett és megkezdte a hadseregparancsnokság átvételét,
továbbá terveinek kidolgozását. Saját ismeretei és a különféle tájékoz
tatás alapján úgy látta, hogy a Balkánon az első problémát a partizá
nok, a másodikat pedig az ottani olasz csapatok jelentik, ez utóbbiak
Olaszország háborúból való kilépésének pillanatától. A Balkánon az
olasz „Kelet" hadseregcsoport csapatai tartózkodtak, a hadseregcsoport
főparancsnoka Tiranában székelt. Az olasz kiugrás esetén e csapatokat
le kellett fegyverezni, ami nagyon nehéz vállalkozás volt, mivel Ren
dulic szerint — mint emlékirataiban rendkívül erős túlzással állítja —
a németekkel szemben harminc-, sőt helyenként negyvenszeres túlerő
ben voltak!
Külön kitér Rendulic egy esetleges brit—amerikai partraszállás le
hetőségére is. A jugoszláv tengerparton könnyen lehetett volna nagy
hídfőket létrehozni és megtartani. „Pusztán egy ilyen, hídfő létrehozá
sának is, további partraszállási szándék nélkül, a legnagyobb hordere
jűnek kellett lennie a balkáni helyzetre és a német hadvezetésre. Tud
tuk, hogy Winston Churchill a Casablancái konferencián 1943 j a n u á r 
jában nagy temperamentummal képviselte a balkáni partraszállás kö
vetelését. Csak a háború után vált ismertté, hogy ettől a tervtől Mar
shall amerikai tábornok tudta, nagy erőfeszítéssel, eltávolítani."
Rendulic szerint nem lehetett megérteni, miért választották a szö
vetségesek a Balkánon át való előretörés helyett a hónapokon át tartó,
veszteségteli harcokat a keskeny olasz félszigeten, és végül a partra
szállást a döntő térségektől távoleső francia tengerparton. 4 9
Rendulic tehát katonai okokkal indokolja, hogy szerinte Szicília el
foglalása után a szövetségesek támadása főirányának a Balkánon ke
resztül kellett volna Németország ellen irányulnia. Hasonló következ
tetésre jut, de politikai indoklással az OKW hadműveleti naplójának
1943. évi anyagát összeállító és magyarázó Walter Hubatsch is. Hubatsch abból indul ki, hogy a háborúban a fordulatot valamennyi arc
vonalon az 1943-as év hozta meg. Ebben az évben vált Anglia olyan
tényezővé, mellyel a német hadvezetésnek számolnia kellett. A néme
tek előtt akkor még rejtve maradt, milyen mértékben kötődött NagyBritannia az Amerikai Egyesült Államokhoz, és mennyire kellett t e 
kintettel lennie szovjet szövetségesére. „Churchill ismert, antibolsevista
beállítottságának megfelelően el lehetett volna várni, hogy Anglia
Szovjet-Oroszországgal szemben biztosítani fogja befolyását a Balká
non, ahol Jugoszláviában, Görögországban, Romániában és Magyar
os Lothar Rendulic: Gekämpt, gesiegt, geschlagen. Wels-München, Verlag „Welsermühl",.
1957. 148., 151., 155. S köv. o.
19 Rendulic:
157. s k ö v . ; 167—168. o.
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országon nem csekély szimpátiával rendelkezett. A támadás a Balká
non, amely Németországot nagyon érzékenyen érte volna, elmaradt —
Anglia következményekben egyik leggazdagabb hibás döntése a máso
dik világháborúban." 5 0
Rendulic katonai, Hubatsch pedig politikai meggondolások alapján
nem kevesebbet állít, mint azt, hogy ha Nagy-Britannia valamikor
1943 nyarának második felében, vagy őszének elején partraszállt volna
a Balkánon, akkor
1. ez a partraszállás feltétlenül sikeres lett volna;
2. a sikeres partraszállás után minden további nélkül lehetett volna
folytatni a támadást, közvetlenül Németország ellen.
A harmadik, Hubatschnál szereplő következtetést, hogy ti. ilyen tá
madással Anglia a háború utáni népi demokratikus fejlődést az emlí
tett országok többségében legalábbis befolyásolhatta volna, mostani
vizsgálódásunkban nyugodtan figyelmen kívül hagyhatjuk, mert egy
ilyen fejlődésnek a háború utáni bekövetkeztét legkevésbé Churchill
látta előre.
Ezt az utolsó mondatot eredetileg így akartam befejezni: döntésének
meghozatalakor. Másképpen fogalmazva: Churchill olyan döntést ho
zott, hogy 1943-ban nem szállnak partra a Balkánon. Mint láttuk, ő egy
esetleges balkáni partraszállás tervével csak májusban, a washingtoni
értekezleten hozakodott elő, de ebben saját vezérkari főnökei sem tá
mogatták, az amerikaiak pedig kimondottan ellenezték a tervet. így
aztán Algírban már nem említette újra; egyenesen tiltakozott az el
len, hogy ő hadsereget akarna partra tenni a Balkánon.
Végeredményben tehát nem Churchill, még csak nem is a brit kor
mány vagy vezérkar döntött úgy, hogy elmarad a balkáni partraszál
lás, hanem ilyen terv komoly formában nem is merült fel az 1943.
július 10-én megkezdődött szicíliai partraszállás előtt.
Szicíliától Teheránig
A Szicília elleni brit—amerikai támadás megtervezése, előkészítése
és végrehajtása nagyszabású vállalkozás volt. A hadművelet több mint
2000 szállítóhajót követelt, ezeket 1200 hadihajó, köztük nyolc csata
hajó és két repülőgéphordozó biztosította. A csapatok létszáma 160 000
főre rúgott, 1800 löveggel, 600 harckocsival és 14 000 egyéb járművel.
Még egy adat: az előkészítés időszakában a szövetségesek légierejének
267 százada — ebből 146 amerikai és 121 angol — szüntelenül bom
bázta a katonai létesítményeket, repülőtereket és közlekedési eszkö
zöket, mégpedig nemcsak Szicílián és Olaszországban, hanem a Föld
közi-tenger egész német—olasz megszállta térségében. 5 1
60 KTB/OKW III. 1511. o.
51 Winston S. Churchill: Der Zweite Weltkrieg. V. köt. Der Ring schliesst sich. l. könyv.
Italien kapituliert. Bern, Alfred Scherz Verlag, 1952. 33. s köv. o.; Bryant: 627. s köv. o.
(Bryant szövege); Montgomery: Memoiren 198. s köv. o.; Patton: Krieg 37. s kov. o.
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A partraszállást igen heves harcok követték, az olasz csapatok gyen
gébben, a németek keményebben ellenálltak, de az örökké tevékeny
Churchillt már a további tervek foglalkoztatták. Július 16-án hosszabb
táviratban fejtette ki J a n Christian Smuts tábornagynak, Dél-Afrika
miniszterelnökének a helyzetet és főleg elképzeléseit. Szerinte Roose
velt ugyanúgy gondolkodik, mint ő, és Eisenhower szintén, majd így
folytatja: ,,. . . Semmilyen körülmények között nem fogom tűrni, hogy
a hatalmas brit és brit ellenőrzés alatt álló hadseregek a Földközi
tenger térségében tétlenül maradjanak . . .
A Balkánon a helyzet ugyancsak nagy reményekre jogosít; küldöm
Önnek a közel-keleti főhadiszállás jelentését, mely szerint az olasz
fegyveres erők az összeomlás szélén állnak. Nekünk nemcsak el kell
foglalnunk Rómát és előnyomulnunk Olaszországban ameddig csak
lehet, jobb kezünket nyújtanunk kell a Balkánon a hazafiaknak is.
Mindez a legszebb reményeket ébreszti, feltéve, hogy az alkalomnak
megfelelően nagyvonalúan cselekszünk. Meg vagyok győződve a jó
eredményről és semmitől sem fogok visszariadni, hogy elnyerjem szö
vetségeseink hozzájárulását. Ha nem, van elegendő erőnk, hogy egye
dül cselekedjünk." 52
Július 10-én kezdődött Szicília meghódítása, július 25-én megbu
kott Benito Mussolini és Pietro Badoglio tábornagy kapott megbízást
új kormány megalakítására. Az így előállott helyzetet Brooke a gyü
mölcsszedés időszakához hasonlította életrajzi jegyzeteiben, és elkép
zelései helyességének igazolását látta az olaszországi fejleményekben.
Olaszország kiutat keresett a háborúból, a Balkánon a partizánok a si
kerek folytán fokozták tevékenységüket. Európa egyetlen nagy straté
giai arcvonal volt, a németek csapataikat a veszély nagysága szerint
kényszerültek elosztani. Franciaországban a Csatorna partját kellett
őrizniük, Norvégiában és Dániában féken tartani a lakosságot, keleten
fékezni a szovjet hadseregek rohamát, lefogni a nyugtalan Balkánt,
végül tartani Olaszországot és védeni Dél-Franciaországot.
Brooke szerint a szövetségesek olaszországi tevékenységének növe
lése német csapatokat von el a francia tengerpartról; csökkenése vi
szont lehetővé teszi a németeknek, hogy erősítést szállítsanak a Csa- "
tornához.
„Vitáimban Marshallal sohasem tudtam őt rábírni annak belátására,
milyen szoros volt a kapcsolat a különböző német arcvonalak között.
Szemében minden egyes arcvonal inkább külön háború volt: egy orosz
háború, egy földközi-tengeri háború és egy minél gyorsabban megindí
tandó háború a Csatornánál. . . Egyébként meg kell vallanom, hogy
Winstonban nem rendelkeztem nagy támasszal Marshallal szemben.
Ellenkezőleg. Marshallnak páni félelme volt Winston Balkán- és Dardanella-kalandjaitól, és állandóan tartott ilyen veszélyektől, akkor is,
ha fenn sem álltak." 5 3
52 Montgomery:
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Roosevelt és Churchill jelentős reményeket fűzött Mussolini buká
sához. Július 26-án a brit miniszterelnöknek küldött táviratában az
amerikai elnök egy esetleges olasz fegyverszüneti kérésre adandó vá
laszt körvonalazta. Ragaszkodnunk kell ahhoz, közölte Roosevelt, hogy
„Olaszország egész területét és közlekedési eszközeit felhasználhassuk
a németek ellen északon és az egész Balkánon, valamint mindenfajta
repülőteret".
Churchill még aznap este megfogalmazta a választ amerikai kollé
gájának. Hivatkozva Roosevelt táviratának fenti részére, kifejtette;
az olaszoknak feltétlenül át kell adniuk Szardíniát, Dódekanészoszt,
Korfut és minden flotta- és légi támaszpontot az olasz szárazföldön.
A Korzikán, a francia Riviérán és a Balkánon (Jugoszláviában, Albá
niában és Görögországban) levő olasz fegyveres erőket ki kell onnan
vonni, vagy ezeknek le kell tenniük a fegyvert.
Olaszország birtokbavétele — hangsúlyozza Churchill — azért is
szükséges, mert területéről légitámadásokat lehet intézi Dél- és K ö 
zép-Németország ellen. Ily módon meg lehet kerülni a nyugaton kiépí
tett német légelhárító rendszert, és a hadianyaggyártás olyan bázi
sait is el lehet érni, ahová Nagy-Britanniából eddig a bombázók nem
jutottak el. „Sürgőssé válik, hogy az Adrián át tengeri úton ügynökö
ket, commandókat
és utánpótlást vigyünk Görögországba, Albániába
és Jugoszláviába. Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a Balká
non 15 német hadosztály van, köztük 10 motorizált. Ennek ellenére
egyáltalán nem valószínűtlen, hogy a németeknek vissza kell vonul
niuk északra a Szávához és a Dunához, és ezzel szabadjára engedni
Görögországot és más megkínzott országokat, ha mi uraljuk az Appennin-félszigetet és az Adriát, és az olasz hadseregek a Balkánon vagy
megkezdték a visszavonulást, vagy letették a fegyvert."
Mussolini bukásának és Olaszország fegyverletételének hatását Bul
gáriára, Romániára és Magyarországra még nem lehet felbecsülni.
Törökországra a legerősebb nyomást lehet gyakorolni. 5 ' 1
Churchillnek a Balkánra vonatkozó reményei, legalábbis az ottani
olasz csapatokat illetően, nem voltak alaptalanok. Brooke naplójának
augusztus 2-i bejegyzése szerint jelentések érkeztek, hogy az olaszok a
görög szigeteken, Krétán és a Balkánon készek letenni a fegyvert.
Ugyanezen híreket Churchill már úgy értelmezte, hogy az olaszok
Krétán és Rodoszon ellenállhatnak a németeknek, így erőegyensúly
alakulhat ki. Ez esetben feltétlenül segíteni kell nekik, és biztosítani
kell a lakosság támogatását is. 55
1943. augusztus 5-én Rooseveltnek küldött, az olaszok iránti eljárást
részletező táviratában Churchill számos lehetőséget vetett fel. Egyebek
között :
„Ha mi Németországot n e m tudjuk a Balkánon keresztül azonnal
megtámadni, és ezzel a németek kivonulását Olaszországból elérni,
54 Roosevelt t á v i r a t á t közli Churchill:

V / l . 70. o.; a válasz u o . 71. s k o v . o.

55 Bryant: 652. o.; Churchill 1943. augusztus 2-i utasítása Ismay tábornoknak, a vezér
kari főnökök bizottsága részére Churchill: V/l. 238. o.
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partra kell ott [ti. Olaszországban — B. J.] szállnunk, minél korábban,
annál jobb . . ," 56
Egy későbbi — augusztus 16-i — táviratában javasolta Roosevelt
nek: tekintsék potenciális szövetségesnek azokat az olasz csapatokat,
amelyek együttműködnek a Balkánon „harcoló különféle partizáncso
portokkal", ha ellenállnak a németeknek és vérüket ontják.
Két nappal később, augusztus 18-án Roosevelt és Churchill megküld
te Eisenhowernek az olaszokkal való tárgyalás feltételeit tartalmazó
utasítást. Ennek egyik pontja szerint elő kell készíteni a balkáni olasz
csapatoknak a tengerpartra vonulását, ahonnan a szövetségesek — ha
lehetséges — majd Olaszországba szállítják őket. 57
Az 1943 augusztusára kialakult helyzetben tehát lehetőség és tenni
való akadt bőven, ezért elhatározták egy újabb, ebben az évben m á r
harmadik brit—amerikai konferencia megtartását, Roosevelt javasla
tára a kanadai Quebecben. Churchill és több mint 200 főnyi kísérete
ismét a Queen Maryn hajózott át az Atlanti-óceánon. A főként politi
kusokból és katonákból álló nagyszámú kíséretre szükség volt, mivel
a konferencia tárgyköre magában foglalta a földközi-tengeri hadjáratot,
a Csatornán 1944-re tervezett átkelés előkészületeit, továbbá a távol
keleti hadszíntér problémáit, ezen belül Nagy-Britannia részvételét a
Japán elleni háborúban.
Az óceánjáró augusztus 5-én indult, s a Halifaxba 9-én történt befu
tásáig tartó időt most is munka töltötte ki. A brit vezérkari főnökök
nek a hajón tartott egyik legelső ülésén az a téma szerepelt, hogyan
tudnák elfogadtatni a Földközi-tengerre vonatkozó terveiket amerikai
kollégáikkal. Brooke álláspontja: „Maradéktalanul ki kell kapcsolnunk
Olaszországot, kihasználni a jelenlegi helyzetet, Olaszországból meg
szállni annyit, hogy bombázni tudjuk Dél-Németországot és Olaszor
szág leverésével kényszerítsük a németeket, hogy csapatokat vonjanak
el Oroszországból, Franciaországból és a Balkánról. Ha Olaszországhoz
szögezzük a németeket, nem lesz elegendő erejük többi arcvonalukra."
Brooke bizonyosra vette, hogy ez így egyszerű és érthető lesz az
amerikaiaknak is. Ezek azonban másként gondolkodtak, mint az az
augusztus 8-án a washingtoni brit missziótól a Queen Maryra Brookenak érkezett táviratából kitűnt. A britek értesülése szerint az ameri
kaiak elhatározták, hogy „a franciaországi partraszállás és a burmai
hadjárat előkészületeit Olaszország kikapcsolásának terhére gyorsít
ják m e g . . . "
Emögött az elképzelés mögött, mint Brooke a brit katonai misszió
tagjaival augusztus 11-én Quebecben folytatott beszélgetés alapján
megállapította, elsősorban King tengernagy állott. Az amerikai flotta
vezérkari főnöke a csendes-óceáni beállítottsága miatt ellenez szinte
minden európai hadműveletet. „Ezenkívül Marshall még mindig meg
56 A távirat szövegét 1. Churchill: V/l. 117. s köv. o.
57 Az augusztus 36-i távirat Churchill: V/l. 122/123. o.; utasítás
124/125. o.
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van sértve, mert elutasítottuk tervét a Csatornán 1942-ben való átke
lésre." 5 8
Érdekesen tükröződik az amerikai álláspont abban az emlékiratban,
amelyet augusztus 10-én, éppen Churchillék Quebecbe érkezésének
napján nyújtott át Henry L. Stimson amerikai hadügyminiszter Roose
veltnek. Stimson júliusban Angliában járt, és a brit politikai és katonai
vezetőkkel folytatott megbeszélései és személyes tapasztalatai alapján
nagyfokú bizalmatlanság alakult ki benne azok hadászati elképzelései
vel szemben. 59
Stimson szerint remélni sem lehetett a Csatornán való átkelést és a
németekkel való szembekrülést, ha a főparancsnok angol lesz. „Chur
chill miniszterelnök és birodalmi vezérkarának főnöke nyíltan szembenáll ezzel a t e r v v e l . . . "
Az amerikai vezérkari főnökök úgy vélik, hogy Németországot csak
akkor lehet tényleg megverni, ha az amerikai és az angol nemzet hatal
mas erőforrásait, az óriási légi fölény kihasználásával tömegesen be
vetik. Az angolok véleménye ezzel szemben az, hogy „Németországot
csak Észak-Olaszországban, a Földközi-tenger keleti részében, Görög
országban, a Balkánon, Romániában és más csatlós országokban végre
hajtott felmorzsoló akciók sorával lehet l e g y ő z n i . . . "
Ideje, hogy Amerika átvegye a vezetést az európai háborúnak e
küszöbönálló szakaszában. — A hadművelet vezetését Marshall tábor
nokra kell bízni. 00
A két vezérkar első közös ülésén, augusztus 14-ének délelőttjén,
az amerikaiak — írja Bryant —, ,,bár barátságosak voltak, de mere
vebbek, mint valaha". Az amerikai vezérkari főnökök bizottsága elnö
kének, Leahy flottatengernagynak emlékiratai szerint „Marshall t á 
bornok egész határozottan nyilatkozott az ellen, hogy lekössük magun
kat a Földközi-tenger térségében. King tengernagy elhatározta, hogy
a Csendes-óceánon olyan sürgősen szükséges hadihajókból egyetlen
egyet sem enged át semmiféle, brit szövetségeseinktől előnyben része
sített területre. Az angolok ragaszkodása a hadműveletek kiterjeszté
séhez, enyhén szólva, nagyon undiplomatikus kijelentésekre ingerelte
Kinget." 6 1
Brooke naplójából és jegyzeteiből, nemkülönben Bryant összekötő
és magyarázó szövegéből eléggé kitűnik, mennyire heves légkörben
folyt a vita Quebecben a két vezérkar tanácskozásain. Ez még akkor
is nyilvánvaló, ha tekintetbe vesszük, hogy Bryant, elismerve a két
féle felfogás homlokegyenest ellenkező voltát, kommentárjaiban in
kább tompította, mintsem kiemelte az ellentéteket. Bryant elismeri:
Marshall és King hallani sem akart arról a brit javaslatról, hogy a
Földközi-tenger térségében álló csapatokat a német tartalékok F r a n 
ks Churchill: V/l. 82. s köv. o.; Bryant: 653. s köv. o.; Brooke 1943. augusztus 6., 8. és 11-i
naplórészletei Bryant: 656., 658. és 660. o.
59 Stimson látogatására 1. Bryant: 638. s köv. o.; az emlékirat szövegét ugyancsak Bryant
közli 663. s köv. o.
60 Bryant: 663. é s 664. o.
61 Uo. 66. o. ; ugyanő idézi Leányt is, 666/667. o.
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ciaországból Olaszországba és a Balkánra való átkényszerítesére kell
felhasználni. 62
1943. augusztus 15-ét Brooke „sötét és kellemetlen nap"-nak nevezi
naplójában. A brit vezérkari főnökök ülése után Churchill közölte vele,
hogy Roosevelt kívánságára az invázió főparancsnoka Marshall tábor
nok lesz, holott előzőleg ezt a tisztséget Churchill ismételten is neki
ígérte. 14.30-kor kezdődött meg az amerikaiakkal „egy rendkívül kel
lemetlen ülés, amelyen semmi sem született. Egyszerűen nem sikerült
világossá tennem Marshall előtt a Csatornán való átkelés és az olasz
országi hadműveletek kapcsolatát és kölcsönhatását. Teljesen lehetet
len érvelni előtte, mivel hadászati problémát egyáltalán nem tud fel
fogni. Még . . . a Csatornán át tervezett invázióra kidolgozott hadászati
terveket sem tanulmányozta, és ezért nincs abban a helyzetben, hogy
a nehézségeket és követelményeket egyáltalán felmérje. Az egyetlen,
amivel elő tudott hozakodni, az a fenyegetés volt, hogy az amerikai
csapatlétszámot Angliában egy kis hadtestre csökkenti, ha kitartunk
álláspontunk mellett és az egész hadviselést átirányítja J a p á n r a . . ."
Brooke e soraiban több dolog tükröződik. A brit vezérkari főnökök
bizottságának elnöke pályafutása megkoronázásának tekintette, hogy
az Európában partraszálló brit—amerikai csapatok főparancsnokaként
térhet vissza abba a Franciaországba, ahonnan az 1940-es vereség al
kalmával hadtestparancsnokként kellett elmenekülnie. Ez a lehetőség
esett most kútba, mert Churchill politikai okokból beleegyezett abba,
hogy az invázió főparancsnoka amerikai legyen. Miniszterelnöke érve
lését Brooke kénytelenségből elfogadta ugyan, de nem értett vele
egyet. Azt azonban neki is látnia kellett, hogy az amerikaiak nemcsak
anyagi-technikai eszközökben vannak fölényben velük szemben, hanem
Európában (és másutt) bevethető fegyveres erőik létszáma is állandóan
növekszik, míg az övéké csökken.
Külön vizsgálatot érdemelne Brooke és általában a brit katonai v e 
zetés, kiszélesítve : a brit tisztek véleménye az amerikai parancsnokok
ról. Brooke naplójának egy későbbi, 1945-tel foglalkozó részéből kitű
nik, hogy ő egyetlenegy amerikairól volt, mint katonáról jó vélemény
nyel: MacArthur tábornokról. Marshallt, Eisenhowert és beosztott
jaikat Brooke-ék lenézték, katonailag nem sokra értékelték őket. K ü 
lönösen sérelmesnek találták, hogy ezek az amerikai tábornokok, akik
többségükben még századot sem igen vezényeltek háborús viszonyok
között, most — kizárólag Amerika helyzete és ereje folytán — meg
előzik őket, sőt föléjük kerülnek, holott ők az évszázados brit katonai
tradíciók és két világháború katonai-vezetési tapasztalatainak birto
kában messze fölöttük állnak.
A konferencián a változást végül külső ok idézte elő: augusztus 16-án
megérkezett az olasz kormány közlésének híre, hogy hajlandók a szö
vetségesek oldalán Németország ellen harcolni; 17-én pedig befejező
dött Szicília elfoglalása. 63 Az augusztus 16-i délutáni ülésen Brooke szót
62 Uo. 668. O.
63 u o . 670. és 669/670. o.; az a u g u s z t u s 16-i h í r Churchill:
V / l . 122. o.; Szicília elfoglalásá
n a k befejezéséről A l e x a n d e r a u g u s z t u s 17-i t á v i r a t a C h u r c h i l l n e k u o . 53. o. ; 1. m é g
Mont
El Á l a m é i n 146. o.
gomery:
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emelt a kölcsönös bizalmatlanság ellen, majd még egyszer megmagya
rázta elképzeléseit az amerikaiaknak a földközi-tengeri hadszíntérről.
24 órával később, az augusztus 17-i délutáni ülésen, amelyen csak a
három brit és a négy amerikai vett részt, ez utóbbiak elfogadták a brit
javaslatokat az európai hadszíntérre vonatkozóan.
A javaslatok elfogadása azonban nem jelentette Brooke teljes győ
zelmét. Megegyeztek abban, hogy partraszállnak Olaszországban, el
foglalják Nápoly t és Rómát, birtokukba veszik Szardínia és Korzika
szigetét, lehetőség szerint a Dódekanészoszt is. Foggiában és Campagnában légi támaszpontokat építenek ki Közép-Európa bombázásá
hoz; végül az Adrián keresztül ellátják a balkáni partizánokat.
A többi tervezett kérdés, ezek között a csendes-óceáni hadszíntér
problémáinak részletes megvitatása és több fontos, idevonatkozó hatá
rozat meghozatala után a québeci konferencia augusztus 24-én befe
jezte munkáját. 0 4 Brooke néhány napos pihenő után augusztus 29-én
érkezett haza és másnap már a hadügyminisztériumban dolgozott. E
napon, augusztus 30-án írt naplójegyzeteiben, Quebecre visszapillant
va, mindenekelőtt Churchillre panaszkodik, aki „mindent rendkívül
megnehezített". Brooke hosszan és találóan jellemzi a miniszterelnö
köt, kitérve zsenialitására és gyengéire.
,,Talán legfigyelemreméltóbb gyengéje, hogy sohasem tud egy ha
dászati problémát mint egészet felismerni. Pillantása állandóan meg
határozott pontra szegeződik, közben eltűnik előle az összkép többi r é 
sze. Nehéz neki megmagyarázni, milyen kölcsönhatásban állnak egy
mással a hadszínterek. Sohasem fogja fel teljesen, hogy a lényeg:
kényszert gyakorolni a német tartalékok mozgására. Ez a gyengeség
gyakran még külön súlyt kap azon tény révén, hogy az egészet egyál
talán nem akarja látni, különösen akkor nem, ha az összhelyzet vala
milyen módon kérdésessé teszi azt a hadműveletet, amelyet pillanat
nyilag a szívébe zárt." 6 5
Ilyen ,,szívébe zárt" hadművelet volt Churchill számára a Földközi
tenger keleti részében, a török partok előtt fekvő Rodosz és a Dódekanészosz többi szigetének elfoglalása. Churchillnek e szigetek birtokba
vételére vonatkozó javaslatát a brit—amerikai vezérkari főnökök bi
zottsága még a washingtoni konferencián elfogadta. Szeptember 3-án
Montgomery csapatai átkeltek a messinai szoroson; szeptember 8-án
bejelentették az olasz fegyverszünetet, utána Churchill már 13-án táv
iratban sürgette Henry Maitland Wilson tábornokot, a brit közel-keleti
főparancsnokot Rodosz szigetének olasz segítséggel történő birtokba
vételére. 66
Churchill emlékiratai szerint a szóban forgó szigeteken, elsősorban
Rodosz, Lerósz és Kósz-szigetén az olaszoknál számbelileg gyengébb,
de az olasz kiugrásra már előre felkészült német erők is állomásoztak,
64 Bryant:

671. és 674. o.; Churchill:

V / l . 103 s k ö v . o.; a k o n f e r e n c i a befejezése u o . 139.

o. — a döntésekről Bryant összefoglalója Bryant: 679. s köv. o.
65 Brooke naplója a hazatérésről Bryant: 684. s köv. o.; Churchillről 686/687. o.
66 A washingtoni határozatot közli Churchill: V/l. 135. o.; átkelés a messinai szoroson
Montgomery: El Álaméin 162. o.; az olasz fegyverszünet Churchill: V/l. 132/133. o.; távirat
Wilsonnak uo. 134/135. o.
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az olaszokon kívül. A szigetcsoport kulcsa Rodosz volt, jó repülőterei
vel, ahonnan brit—amerikai légierő védeni tudta volna a többi szige
tet és hadihajókat. „Csak a kezünket kellett kinyújtanunk, hogy az
Égei-tengert a vizén és a levegőből uraljuk. Ez azután döntő vissza
hatást váltott volna ki Törökországban, ahol Olaszország összeomlása
mélyen hatott a kedélyekre. Az Égei-szigetek és a Dardanellák birtoka
megnyitotta volna Oroszországba a rövid tengeri utat. A veszélyes és
költséges sarki hajókaravánokra és a hosszú, fáradságos ellátási vo
nalra a Perzsa-öblön keresztül nem lett volna többé szükség."
Wilson tábornok megkapta Churchill utasításait, de nem a végrehaj
táshoz szükséges erőket és eszközöket. Wilsonnak erre a célra csupán
egy dandárja volt Egyiptomban és 4 vadászrepülőezrede. Szeptember
9-én este Earl of Jellicoe őrnagy, John Rusworth Jellicoe tengernagy
fia, a brit különleges ejtőernyős ezred néhány tisztjével leugrott Rodo
szon, hogy megkísérelje a sziget megszerzését. Ha sikerült volna egy
kikötőt és egy repülőteret birtokukba venni, hogy oda gyorsan brit
csapatokat küldjenek, akkor az olaszok rákényszeríthették volna aka
ratukat a számbelileg jóval gyengébb németekre. A németek mégis
felülkerekedtek, és Jellicoe őrnagy csoportjának sürgősen el kellett
tűnnie. 6 7
Az OKW hadműveleti naplója szerint Rodosz 8000 főnyi német
helyőrségét az olasz kiugrás esetén megvalósítani tervezett rendsza
bályok keretében eredetileg Krétára akarták szállítani, Karpathosz
mintegy 700 főnyi helyőrségével egyetemben. A német hadműveleti
napló szeptember 11-i bejegyzése szerint Rodoszon 1 brit romboló
és 2 gyorsnaszád csapatokat tett partra. A harcok folytatódtak. A 12-i
bejegyzés:
„Rodoszon 40 000 fő erejű olasz csapat letette a fegyvert. Krétán
a németbarát olaszokat német alakulatokba osztották be . . ."
A szeptember 13-i hadműveleti napló részletesen foglalkozik az
égei-tengeri helyzettel: „Az Égei-szigetek védelme kérdésének megíté
léséhez az a felismerés a mérvadó, hogy a szigetek feladása esetén
ott az angolszászok vetik meg a lábukat, ami nemcsak előkészület
ként szolgálhat egy további támadáshoz, h a n e m közvetlen politikai
nyomásként is Törökország ellen. Törökország átállása és az Égei-átjáró
megnyitása egyidejűleg nagy segítséget jelentene Oroszországnak, m i 
vel most m á r a szállítmányokat a legrövidebb útvonalon lehetne vinni.
A Führer ezért elhatározta, hogy a
Peloponnészosz—Kythéra—Kar
pathosz—Rodosz
nagy záróvonalat meg kell védeni.." 6 8
Az OKW hadműveleti naplója szerint ugyan felvetődik a kérdés,
milyen további erőkre van ehhez szükség, és honnan veszik ezeket, de
ugyanez a probléma a britek oldalán is fennállt. Wilson tábornok szep
tember 14-én jelentette Brooke-nak, hogy Rodosz német kézre került,
67 Churchill:
V / l . 237—238. o. ; Wilson e r ő i r e B r y a n t a d a t a , 1. Arthur
Bryant:
Sieg i m
W e s t e n (1943—1946). A u s d e n K r i e g s t a g e b ü c h e r n des F e l d m a r s c h a l l s L o r d A l a n b r o o k e , Chef
des E m p i r e G e n e r a l s t a b s . Düsseldorf, D r o s t e V e r l a g i960, ( t o v á b b i a k b a n Bryant:
Sieg) 55. o.;
Jellicoe k ü l d e t é s e Churchill:
V/1. 240. o.
08 K T B / O K W III. 1064., 1095., 1098. és 1101. O.
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az ottani olaszok harcértéke „nulla alatt áll". Sikerült megszállni Kasztelorizon szigetét, küldöttségek vannak Kosz, Lerósz-és Szamosz szi
getén. A nap folyamán egy Spitfire-csoport repül Koszra, éjjel pedig
ejtőernyőkkel gyalogságot tesznek le. Leroszra is útban van egy gya
logos különítmény. Az Égei-tengeren kalózháborút akar folytatni a
német összeköttetési vonalak ellen, és bár erők hiányában nem tud
rohamot intézni Rodosz ellen, mégis reméli a sziget közeli birtokbavé
telét.
Emlékirataiban — szószerint közölve Wilson jelentését — Churchill
rezignáltán hozzáteszi: Rodosz elvesztésével kérdésessé vált az Égeitengeren elért többi siker is. A légierő erőteljes bevetésére lett volna
szükség, de Eisenhower tábornokban és törzsében hiányzott ennek be
látása. Churchill szerint ez annál inkább is helytelen volt, mert a n é 
met vezetésnek nagy aggodalmat okozott a délkeleti szárnyon jelent
kező „halálos fenyegetés". Churchill hivatkozik egy szeptember 24-i
Hitlernél tartott helyzetmegbeszélésre, amelyen a német szárazföldi
erők és a haditengerészet képviselői sürgették Kréta és más égei-szigetek kiürítését, amíg ez lehetséges. Korábban az előretolt támaszpontok
birtokbavétele a támadó hadműveletek vezetését szolgálta, most azon
ban más a helyzet. Megtartásuk csak ember- és hadianyag-veszteséget
eredményez — ezek hiányoznak majd a szárazföldi védelménél. Hitler
túltette magát ezeken a tanácsokon, és kijelentette, hogy a kiürítést
— elsősorban Krétára és a Dódekanészoszra vonatkozóan — az ebből
adódó politikai következmények miatt nem rendelheti el. „Törökor
szág és délkeleti szövetségeseink magatartását egyedül erőnkbe vetett
bizalmunk határozza meg. A szigetek feladása rendkívül kedvezőtlen
benyomást váltana ki." 6 8
Churchill, hivatkozva erre a szeptember 24-i német helyzetmegbe
szélésre, és idézve Hitler szavait, hozzáteszi: „A későbbi események
igazolták ezt az elhatározását, hogy harcol az Égei-szigetekért. Ezen
a mellékhadszíntéren Hitler nagy költségek nélkül gazdag aratást zse
belt be stratégiai főhelyzete számára. A Balkán vonatkozásában téve
dett. Ami az Égei-tengert illeti, igaza volt." 70
A brit vezetés eleve meg sem próbálkozott Kréta birtokba vételével,
mivel a szigeten levő német erők gyorsan lefegyverezték az olaszokat,
s így ők lettek a sziget egyedüli urai. A többi kisebb szigeten azonban
szeptember 15-én, amikor a brit mozdulatok vizén és levegőben elkez
dődtek, kedvezőbbnek látszott a helyzet. A szállítmányokat a királyi
flotta rombolói és tengeralattjárói kísérték, az áthajózás igénybe vett
kis partmenti hajókon, vitorlásokon, gőzbárkákon és hasonlókon tör
tént. Szeptember végéig sikerült így Kosz, Lerósz és Szamosz szige
tére egy-egy zászlóaljat átvinni, a többi szigeten kisebb csoportok száll
tak partra. Az olaszok előzékenyen fogadták a brit csapatokat, de parti
09 Wilson jelentését közli Churchill: V/l. 241. o.; Churchill megjegyzései 241/242. o. —
Az 1943. szeptember 24-i német helyzetmegbeszélés anyagát Heiber nem ismeri, de nem sze
repel Hitler e napi tevékenysége Domarusnál sem. Erre a helyzetmegbeszélésre egyedül
Churchill hivatkozik, V/l. 242. o. — forrásmegjelölés nélkül.
70 Churchill V/l. 242. o.
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és légelhárító tüzérségük Churchill szerint nyomorúságos volt. A bir
tokba vett szigetek megfelelő tengeri és légi biztosítása így megoldat
lan maradt, mivel nehezebb fegyvereket és járműveket a rendelkezésre
álló hajótérrel nem tudtak szállítani.
Az elsőként német birtokba került Rodosz mellett Kosz volt a másik
legfontosabb sziget, elsősorban azért, mert egyedül ez rendelkezett
vadászrepülőknek alkalmas repülőtérrel. Ezt a britek nyomban üzembe
helyezték, és védelmére 24 légelhárító ágyút vittek oda. A németek
minderről nyilván tudomást szereztek, mert szeptember 18-tól egyre
hevesebb légitámadásokat intéztek a repülőtér ellen. Hajóval a n é 
metek még kevésbé rendelkeztek, mint a britek, ezért, mint az OKW
hadműveleti naplójának szeptember 19-i bejegyzéséből kitűnik, a Dódekanészoszban szállítóhajóik csak éjjel közlekedhettek. 7 1
A szeptember 23-i német hadműveleti napló délkelettel foglalkozó r é 
szében szó esik a britek tevékenységéről: ,, . . . 9. 18. óta brit légitá
maszpont van Koszon; Szamoszon és Leroszon gyengébb brit biztosí
tások szálltak le. Ellenrendszabályok szükségesek. Erőhiány miatt a
hadműveleteket egymásután kell megvalósítani. Terv:
1. Kefalonia megtisztítása,
2. a banditacsoport megsemmisítése Splitnél és Sinjnél,
3. Korfu, aztán Kosz, Lerósz, Szamosz megszállása."
A továbbiakban a napló hangsúlyozza, hogy a szigetek további tar
tásának ügyében később kell dönteni. A lényeg az erők szétaprózásá
nak megakadályozása és az, hogy csak légi támaszpontként szóba j ö 
hető szigeteket kell megtartani. A szigeten levő ellenséges támasz
pontokat a légierőnek kell kikapcsolnia. 72
A németek szeptember 24-ével hozzáfogtak a terv megvalósításához;
a fontosabb mozzanatokat az OKW hadműveleti naplójának délkelettel
foglalkozó része tartalmazza. Október 3-án reggel 6 és 7 óra között 3
német harccsoport szállt, illetve ugrott le Kósz-szigetén, egy közülük
ejtőernyővel a repülőtérre, kettő pedig a tengerről a partra. A britek
nek az 50 km hosszú szigeten egyetlen zászlóaljuk volt, így vesztet
tek. A patraszállás pillanatát a németek jól választották meg, mivel
az október 3-ára forduló éjszakán a brit rombolók többsége Máltára
kísért két brit csatahajót. 73
Wilson tábornok- közel-keleti brit főparancsnok szeptember 22-én
terjesztette elő tervét a Rodosz ellen október 20. tájára tervezett t á 
madáshoz. Ezt a támadást Wilson az indiai 10. hadosztállyal és egy
páncélosdandár részeivel akarta végrehajtani; szükség lett volna
néhány kísérő hadihajóra, bombázókra, három partraszálló páncélos
hajóra, néhány szállítóhajóra, egy kórházhajóra és szállító repülőgé
pekre egy ejtőernyős-zászlóaljnak.
Szeptember 25-én Churchill Eisenhowerhez fordult a Rodosz ellen
tervezett hadművelet ügyében. A remélt, szerinte jogos segítséget
71 UO. V / l . 242/243. O. ; K T B / O K W III. 1122. O.
72 K T B / O K W I I I . 1134. O.
73 u o . I I I . 1138., 1152., 1164., 1168. é s 1172. o . ; Churchill:
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V / l . 243. o .

azonban nem kapta meg, és emlékirataiban panaszkodik, hogy csupán
egyetlen hadosztályt kellett volna odaszállítani, továbbá a szövetséges
légierő zömét néhány napra Rodosz térségében bevetni. Brooke októ
ber 4-én Kosz elvesztése miatt „nagyon izgatott" állapotban találta a
miniszterelnököt. Este minisztertanács foglalkozott a helyzettel. 7 4
A brit vezérkari főnökök október 6-i ülésének Churchill utasítására
meg kellett vizsgálni a Kosz elvesztésével kialakult helyzetet. Chur
chill heves óhaja volt, visszaszerezni ezt a „csodálatos trófeát", melynek
elvesztése a Rodosz ellen tervezett hadműveletekre is kihat. „Szá
momra teljesen világos — írja naplójába Brooke —, hogy olaszorszá
gi kötöttségeink mellett, az Égei-tengeren nem vállalkozhatunk komo
lyabb hadműveletekre." — A nap folyamán és másnap Brooke kény
telen volt hevesen és hosszan vitatkozni Churchillel, aki elhatározta,
hogy megszerzi Rodoszt, tekintet nélkül ennek hatására Olaszországra
vagy a következményekre.
Október 7-én, csütörtökön éjjel 23 órakor Churchill közölte a biro
dalmi vezérkar főnökével, hogy vasárnap Tuniszba repülnek, a Rodosz
elleni támadásról tartandó konferenciára. — Ugyanennek a napnak
a folyamán Churchill hosszabb táviratot intézett Roosevelthez is.
amelyben ismerteti a Rodosz és Kosz elvesztése folytán előállott hely
zetet, és azt állítja, hogy Olaszországban nem lesz győzelmes hadjárat,
„ha figyelmen kívül hagyjuk az égei-tengeri eseményeket". A néme
tek mindent elkövetnek ottani pozícióik tartására, különben Magyar
ország és Románia kiugrásával kell számolniuk, Bulgáriában pedig h e 
ves belső feszültséggel. Törökország minden pillanatban ellenük for
dulhat; nehéz a helyzetük Görögországban és Jugoszláviában. Ezek
ben az említett országokban fennáll az Olaszországhoz hasonló politi
kai fordulat lehetősége, rövidlátás lenne ezt elhanyagolni.
„Sohasem óhajtottam a Balkánra egész hadsereget küldeni, csupán
az ottani intenzív guerillaháborút élénkíteni ügynökök, anyag és comtnandók útján. Ebből — a fő hadműveletek befolyásolása nélkül —
hatásukban felmérhetetlen eredmények adódhatnak." Ő csupán Rodosz
és a többi sziget megszállását kéri. Rodosz mindennek a kulcsa, Lerósz
fontos tengeri erőd. Egy pillanatnyi, de rendkívül fontos lehetőségről
van szó, amit nem szabad félredobni. Partraszálló és egyéb járműve
ket a Csatornán tervezett átkelés időpontjának veszélyeztetése nélkül
ide lehetne átcsoportosítani. 7 5
Roosevelt már másnap válaszolt, elutasítóan: „Az a véleményem, hogy
semmiféle erőt vagy felszerelést nem szabad máshová irányítani, ami
ből az »Overlord^-terv veszélyeztetettsége következhetnék."
Churchillt azonban nem lehetett meggyőzni. Visszagondolva a Mar
shallal együtt Algírban a washingtoni konferencia után tett látogatá
sának eredményére, október 8-án, tehát rögtön Roosevelt válaszának
elolvasása után küldött táviratában kérte az elnököt álláspontjának
felülvizsgálására. Szerinte Rodosz elfoglalásának elmulasztása alapvető
74 Churchill:
V / l . 244. o.; Bryant:
Sieg 55. o.
75 Bryant:
Sieg 55/56. o.; C h u r c h i l l t á v i r a t a Churchill:
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stratégiai hiba lenne. Éppen ezért hajlandó a brit vezérkari főnökök
kel azonnal Eisenhower főhadiszállására utazni, ha Roosevelt Marshall
tábornokot, vagy személyes megbízottját odaküldi.
A n a p folyamán a brit miniszterelnök még egy második táviratot
is küldött Washingtonba, az előző kiegészítésére. Szerinte a partra
szálló járművek csak hat héttel később érkeznének meg az észak
franciaországi invázióhoz, addig viszont még hat hónapnyi idő van. 7tí
Erről a lázas igyekezetről írja Brooke október 8-án:
„Nem tudom többé korlátok között tartani. A Rodosz-hadművelet
miatt őrült felindulásba lovalta bele magát, jelentőségét annyira fel
nagyította, hogy többé semmi mást n e m lát, és ennek az egy szigetnek
a meghódítását még azon az áron is a fejébe vette, hogy veszélyezteti
az elnökhöz és az amerikaiakhoz való viszonyát, továbbá az olasz had
járat jövőjét."
„ . . . Teljesen szükségtelenül ferde helyzetbe hozza önmagát. Az
amerikaiak máris szörnyen bizalmatlanok iránta, és ez még rosszabbá
teszi a dolgokat." 77
Egy nappal ezután megérkezett Roosevelt „minden reményt meg
semmisítő" válasza. Az elnök, egyetértve az amerikai vezérkari fő
nökökkel, kudarctól tartott. Szerinte többről van szó, mint csupán
Rodosz meghódításáról, olyan hadműveletről, amelyet aztán folytatni
kellene. Erről a folytatásáról Roosevelt elutasítóan vélekedett: „Bele
bocsátkozzunk egy balkáni hadjáratba a déli csúcstól felfelé, vagy b i 
zonyossággal többet lehet nyerni, ha Rómától északra elfoglaljuk a
megbeszélt pozíciót? Szerintem ez erősebb szövetséges fenyegetés a
Balkánnal szemben, mint egy szükségszerűen kockázatos partraszálló
hadművelet Rodosz ellen. Ennél, ami az ellenfél előtt sem maradhat
rejtve, hiányoznak az eszközök a következetes továbbfolytatáshoz.
Előttem hadászatilag így áll a kérdés: merre megyünk az Égei-szigetek
meghódítása után? És megfordítva, merre mennek a németek, ha egy
ideig m é g megtartják a szigeteket?"
Távirata végén Roosevelt szükségtelennek tartja a vasárnapra ter
vezett összejövetelt, mivel a vezérkari főnökökön keresztül mindent
el lehet intézni. 7 8
Ebben a helyzetben még Churchill sem tehetett többé egyebet, mint
Wilsonnak küldött táviratában felszólította a tábornokot, hogy az ok
tóber 10-i tuniszi konferencián, amelyet Eisenhowerrel és több más
amerikai és brit katonai vezetővel tartanak, erélyesen követelje a r o 
doszi hadművelet támogatását. Erre azonban nem kerülhetett sor, mert
a támadáshoz szükséges erőket és eszközöket Wilson véleménye sze
rint is csak az „Overlord", illetve az olaszországi hadműveletek rová
sára lehetett volna biztosítani. í g y tudósította Wilson Churchillt nyom
ban a tuniszi konferenciáról küldött táviratában, hozzátéve, hogy Leroszt és Szamoszt tartani tudják. 79
76
77
78
79
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Nemsokára kiderült, hogy ez a remény is csalóka volt. Október
8-án a német légierő megkezdte Lerósz bombázását, és ezt a következő
napokban is folytatta. Ugyanebben a térségben természetesen a szö
vetségesek légiereje is tevékenykedett, október első felében két cso
port távolsági vadászgéppel megerősítve. A brit—amerikai gépek októ
ber 8-tól görögországi, krétai és rodoszi német repülőtereket, külön
féle katonai berendezéseket bombáztak. A brit admiralitás flottaerő
sítést küldött az Égei-tengerre, köztük 5 cirkálót. Október 7-én a flot
ta és a légierő közös akciójának egy Kosz szigetére tartó német hajó
karaván esett áldozatul. Két nappal később a brit hadihajók újabb 2
német csapatszállító hajót süllyesztettek el. Minderről, továbbá a brit
tengeralattjárók tevékenységéről az OKW hadműveleti naplója is be
számol. 80
A szövetséges légierő és flotta sikerei ugyan komoly gondot okoztak
a német vezetésnek, Lerósz, Szamosz és a többi, ezeknél kisebb sziget
brit helyőrsége mégis kilátástalan helyzetben volt. Olaszországban
a hadműveletek a tervezettnél jóval lassabban haladtak, és mivel még
ide sem tudtak elegendő brit—amerikai erősítést és utánpótlást kül
deni — szó sem lehetett arról, hogy az Égei-tengerre bármit is áldoz
zanak.
Október 27-én Churchill hírt kapott arról, hogy 4000 német hegyi
vadász érkezett Görögországba, és sok partraszálló hajót is észleltek,
feltehetően a Lerósz elleni támadáshoz. Másnap, október 28-án a brit
vezérkari főnökök megvitatták, hogy kiürítsék-e a szigetet. Brooke
naplójegyzetei szerint „közép-kelet maga hozta önmagát abba a súlyos
helyzetbe, hogy Leroszt sem tartani, sem kiüríteni nem tudja. Egyet
len r e m é n y ü n k lenne Törökország támogatása, és repülőterek, ame
lyekről a szükséges fedezetről a levegőből lehetne gondoskodni". 81
November 12-én azután megkezdődött Leroszon a német partraszál
lás, és bár az utolsó pillanatban a britek Szamoszról átdobtak ide egy
zászlóaljat, ellenlökésekre is sor került, sőt az OKW hadműveleti
naplója szerint a németeknél válság állott be — november 16-án a
védők mégis letették a fegyvert. 200 brit és 350 olasz tiszt, 3000 brit
és 5000 olasz katona került fogságba, ezenkívül a németek jelentős ha
dianyagot, elsősorban ágyúkat és légelhárító ágyúkat zsákmányoltak. 82
Lerósz elvesztése gyakorlatilag az Égei-tengerhez fűződő brit lehe
tőségek és remények végét jelentette. A brit vezetés ezt fel is ismerte,
és haladéktalanul elrendelte Szamosz és a többi sziget kiürítését. Sike
rült több mint ezer brit és görög katonát, sok olaszt, végül a német ha
difoglyokat is elszállítani, nem csekély flottaveszteség árán. Hat rom
boló és két tengeralattjáró elsüllyedt, négy cirkáló és négy romboló
megsérült, részben a repülők bombáitól, részben tengeri aknáktól. 8 3
80 KTB/OKW III. 1184., 1191., 1193., 1198., 1203. s köv. o.; Churchill: V/l. 257. o.; a német
hajóveszteségekre KTB/OKW III. 1181., 1188—1189., 1204. s köv. o. — Churchill: V/l. 340. o.
szerint Leroszra olasz tengeralattjárók is szállítottak utánpótlást.
81 Churchill: V/l. 257. o.; Bryant: Sieg 61. és 63. o.
82 K T B / O K W III. 1275., 1277—1278., 1281., 1282., 1286. és 1289. o.; Churchill:
83 Churchill: V / l . 259. o.
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November 22-én délelőtt a Szamoszon maradt olasz erők letették a
fegyvert. A németek itt 2500 foglyot ejtettek, ágyúkat és más fegy
verzetet zsákmányoltak. Az OKW hadműveleti naplója szerint a britek
megkezdték a felszíni hajók kivonását ezekről a vizekről, tengeralatt
járóik azonban ottmaradtak, és továbbra is pusztították a német szál
lítóhajókat. 84
Az 1943 szeptember—novemberi égei-tengeri események fenti, ta
lán túlzottan részletesnek tűnő leírása alapján nyilvánvaló, hogy a brit
—amerikai szövetségesek sem a szigeteket nem tudták megszerezni,
illetve megtartani, sem a németeket nem tudták erőik Brooke által ter
vezett szétforgácsolására kényszeríteni. A szövetségesek a Földközi
tenger egész térségében abszolút tengeri és jelentős légi fölényben
voltak a németekkel szemben. A németeknek gyorsnaszádnál és akna
szedőnél nagyobb felszíni hadihajójuk sohasem jelent meg ezen a ten
geren; néhány búvárhajójuk pedig már 1942 decemberében is „alig
tudott élni". Hasonló helyzet állt fenn a légierő vonatkozásában is,
bár itt a németek a szigetek elleni támadások időszakában, ha nem
is kerültek fölénybe, alul sem maradtak a szövetségesek légierejével
szemben, különösen azok távolsági vadászgépeinek október 11-i vissza
rendelése után. Mindenképpen nehézkesnek bizonyult a brit katonai
vezetés, méginkább az amerikai. A vezetésben és a végrehajtásban a
németek mindenképpen jobbnak bizonyultak; kislétszámú erőkkel,
nagyobb hadihajók nélkül hajtottak végre bonyolult partraszállásokat.
Az igazsághoz tartozik továbbá, hogy a német hegyivadászok jobban
harcoltak a brit katonáknál. Leroszon a német összveszteség 1109 em
ber volt, de ez a bevetett erő 41 százalékát tette ki. 85
Visszatérve most magára a Balkán-félszigetre vonatkozó brit hely
zetmegítélésre és tervekre, érdekesen tükröződnek ezek Smuts tábor
nagy, dél-afrikai miniszterelnök és Churchill 1943. augusztus—szep
temberi táviratváltásában. Smuts augusztus 31-én küldött táviratá
ban elégedetlenségét fejezte ki a háború menete miatt. Szerinte Tu
niszig „csodálatraméltó energiával" mentek a dolgok, utána viszont
több hónapra volt szükség a szicíliai partraszálláshoz, és most még
inkább akadozik minden. A német főerővel még mindig csak az oroszok
harcolnak, nekik jut csaknem minden babér, „és ez joggal, ha figye
lembe vesszük hadviselésük méretét és ütemét, továbbá a nagyszerű
hadászatot irtózatos kiterjedésű arcvonalukon".
E távirat elküldése után kapta meg Smuts a québeci konferenciáról
szóló tájékoztatást, és szeptember 3-án már reagált is erre. Szerinte
az ott elfogadott program teljesen elégtelen a háború ötödik évére. A
bombázással, a tengeralattjárók elleni háborúval és a Csatornán való
tömeges átkeléssel egyetért. Szerinte azonban el kell foglalni Szardí
niát és Korzikát, azonnal megtámadni Észak-Olaszországot. „Haladék
talanul meg kell szállnunk Dél-Olaszországot, előnyomulni az Adriáig,
8í K T B / O K W III. 1299. és 1310. o. ; a h a j ó k k i v o n á s a 1304. o. ; a (tengeralattjárók t e v é k e n y 
sége 1317. o.
85 K T B / O K W III. 1299. o. — A n é m e t b ú v á r h a j ó k f ö l d k ö z i - t e n g e r i h e l y z e t é r e 1. K a r i D ö nitz t e n g e r n a g y 1942. d e c e m b e r 19-i h e l y z e t m e g í t é l é s é t . K T B / O K W II. 1313. o.
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létrehozni alkalmas kiindulási bázist a Balkán elleni valóságos t á m a 
dáshoz, és sorakoztatni az ottani felkelő erőket. Ez a színre hívja Tö
rökországot, és megnyitja flottánknak az utat a Fekete-tengerre, ahol
kezet nyújthatunk az oroszoknak, elláthatjuk őket és ezáltal olyan hely
zetbe kerülnek, hogy Hitler erődjét keletről és délkeletről rohamozhat
ják. Az orosz arcvonalon bekövetkezett hatalmas fordulat figyelembe
vételével nem tartom ezt a programot annyira feszítettnek, hogy ne
lehetne erre törekedni. . . "
Churchill szeptember 5-én válaszolt „bizalmas baráť'-jának. Ismer
tetve az olaszországi helyzetet, így folytatta:
„Mindig arra törekedtem, hogy a Balkánra menjünk, ahol most
olyan szívós az ellenállás." Emlékirataiban Churchill szükségesnek
tartotta ide beiktatni a következő lábjegyzetet: „Úgy tűnik, hogy ez a
mondat nem áll összhangban az e kötetekben oly gyakran kifejezésre
juttatott összstrategiával. Nem gondoltam azonban akkor egy egész
hadseregre."
„Előbb azonban látnunk kell — folytatódik Churchill szeptember
5-i válasza —, hogy alakulnak a harcok Olaszországban, mielőtt többe
bocsátkozhatunk, mint commandók,
ügynökök és anyag. De az egész
félsziget lángokban áll, és az egész félszigeten szétszórt 24 olasz had
osztály kiesése után, amelyek beszüntették a harcot, és csak haza sze
retnének jutni, lehetséges, hogy a németek mégis visszavonulásra
kényszerülnek a Száva—Duna-vonalra . . . "
Távirata további részében a brit miniszterelnök ismerteti a Csator
nán tervezett átkelés előkészületeit, kitér a Szovjetunióval való össze
hasonlításra, a háború utáni elképzelésekre, végül a távol-keleti hábo
rúra.
Smuts szeptember 8-án „megkönnyebbülés"-éről tudósította Chur
chillt, 9-én azonban már javasolta, hogy a Csatornán való átkelés terve
zése helyett „földközi-tengeri győzelmeinket kell kiaknázni Olaszor
szágban és a Balkánon". Az invázió előkészületeit lassítani kell, vagy
„átmenetileg jégre tenni".
Ez már Churchillnek is túlságosan sok volt, ezért „ezt a legújabb
javaslatot azonnal vissza kellett utasítani". Szeptember l l - é n m e n t
Smutsnak az újabb válasz:
„Szóba sem kerülhet, hogy az »Overlord«-ról az Egyesült Államok
kal kötött megállapodásokat felborítsuk . . ," 86
Igaz, a Csatornán 1944-ben való átkelésről a megállapodás a brit
és az amerikai vezetők között született meg, de ennek tényleges meg
valósulásában a nagy szövetség harmadik tagja., a Szovjetunió volt
legjobban érdekelve. Churchill 1942. augusztusi moszkvai, jelen dol
gozat elején ismertetett látogatása óta a szovjet és a brit miniszter
elnök között csak írásbeli kapcsolat állott fenn, ugyanilyen Roosevelt
tel is. 87 A tengelyhatalmakkal szemben elért sikerek és a további prob86 A táviratváltás 1. Churchill: V/l, 148. s köv. o.; Churchill szeptember 11-i távirata uo.
153. O.
87 L. az id. Sztálin üzenetváltása . . . c. kétkötetes művet.
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lémák azonban szükségessé tették a három államférfi személyes össze
jövetelét.
Ennek a hármas konferenciának az ügyében Churchill, Roosevelt és
Sztálin 1943 augusztusában és szeptemberében több táviratot váltott
egymással. Sztálin közölte, hogy nem tudja elhagyni a Szovjetunió
területét, ezért elfogadta Churchill javaslatát, hogy előbb a három kül
ügyminiszter találkozzék. így jött létre a külügyminiszterek konferen
ciája, mely Moszkvában 1943. október 19-tól november l-ig ülésezett. 88
A konferencián a Szovjetuniót Vjacseszláv Mihajlovics Molotov kül
ügyi népbiztos, Andrej J a n u a r j evics Visinszkij helyettes népbiztos,
Maxim Makszimovics Litvinov, Kiiment Jefremovics Vorosilov marsall
és Anatolij Alekszej evics Grizlov altábornagy képviselte. Nagy-Britan
nia delegációját Anthony Eden külügyminiszter vezette, a küldöttség
tagjai voltak Archibald Clark-Kerr moszkvai brit nagykövet, Hastings
Ismay tábornok, Churchill személyes képviselője a vezérkari főnökök
bizottságában és William Strang. Az USA delegáció élén Cordell Hull
külügyminiszter állott, tagjai voltak Averell William Harriman újon
nan kinevezett moszkvai nagykövet, Green Hackwort, James Dunn és
John Rüssel Deane tábornok, a moszkvai amerikai katonai misszió
vezetője. Az amerikaiak tanácsadójának és tolmácsának tisztét Charles
Eustis Bohlen látta el. 89
Az első, nem hivatalos összejövetelt október 18-án délután tartot
ták, Molotov dolgozószobájában, a napirend megállapítására. A szov
jet küldöttség egyetlen témát javasolt: „A Németország és európai
szövetségesei elleni háború lerövidítésére szolgáló intézkedések meg
vizsgálása". A konferencia hivatalos kezdetén, október 19-én délután
a konferencia elnökéül választott Molotov írásban osztotta ki a Szov
jetunió javaslatait. Ezek első pontja az 1944 tavaszára ígért invázióra
vonatkozott, a második Törökország hadbalépésére, a harmadik köve
telés volt Svédországgal szemben, hogy bocsásson repülőtámaszpon
tokat a szövetségesek rendelkezésére a Németország elleni háború
hoz.9»
A szovjet javaslatok érdemei megvitatására október 21-én került
sor. Hastings Ismay a brit, John Deane pedig az amerikai delegáció
nevében megerősítette a québeci határozat érvényességét, hogy ti.
1944 tavaszán a Csatornán átkelve, partraszállnak Észak-Franciaor
szágban — bizonyos feltételek mellett. E feltételek között a nyugati
német légierő előzetes meggyengítése szerepelt, továbbá az, hogy a
partraszállás napján a németeknek Franciaországban elsőosztályú
hadosztályuk ne legyen több tizenkettőnél, végül az első két hónapban
ne szállíthassanak oda 13 elsőosztályú hadosztálynál többet.
Deane emlékiratai szerint e feltételek létrejöttében a légitámadá
sokra számítottak, a nyomás fenntartására Olaszországban, kisebb
88 Sztálin üzenetváltása I. köt. 170. s köv. o.; Churchill: V/l. 320. s köv. o.; 1. még John
R. Deane: Ein seltsames Bündnis. Amerikas Bemühungen während des Krieges mit Russ
land zusammenzuarbeiten. Wien, Verlag Neue Welt, én. 9. és köv. o.
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partraszállásokra Dél-Franciaországban, a partizánháborúra a Balká
non, és a szovjet nyomásra a keleti fronton.
A szovjet delegáció megköszönte a kapott tájékoztatást. „Biztosítot
tak bennünket, hogy az orosz arcvonalon a nyomás változatlanul és
szívósan tart, és hogy részükről mindent megtesznek, ami hatalmuk
ban áll, az invázióhoz szükséges előfeltételek megteremtésére." 9 1
Molotov megkérdezte Hullt és Edent Törökországgal és Svédország
gal kapcsolatban. Eden elmondta, hogy annakidején a britek Törökor
szágba csapatokat és anyagot küldtek, hogy az bekapcsolódhassék a
Németország elleni háborúba. Megígértek a törököknek 25 repülőezre
det is; ezeket az olasz arcvonalról vagy a nagy-britanniai bombázó
erőktől kellett volna elvonni. A britek véleménye szerint: török ve
reség esetén angol vagy amerikai csapatok beavatkozására lenne szük
ség, ez viszont csak az olasz hadműveletek vagy az invázió tervei ro
vására történhetnék. A török légi támaszpontok egyébként elvesztették
jelentőségüket, mivel a balkáni olajmezőket a már elfoglalt olasz r e 
pülőterekről bombázni lehet. Nagy-Britannia továbbra is kész komo
lyan mérlegelni Törökország hadba lépését, ha a konferencia ezt kívá
natosnak tartja. — Hull külügyminiszter csatlakozott Eden véleményé
hez.
Hasonlóan foglalt állást a két nyugati diplomata a svéd repülőterek
átengedését illetően is. Mindkettő úgy látta, hogy ez esetben a szövet
ségeseknek kell vállalni Svédország védelmét, ami viszont csak más
kötelezettségek rovására lehetséges. Végül mindkét ügyben elnapolták
a döntést.• rl
Deane tábornok már a konferencia kezdetén előterjesztette Amerika
három javaslatát a háború befejezésének meggyorsítására. Az „inga
repülés-bombázás" megvalósításához repülőtereket kért a Szovjetunió
területén, amelyeken a német ipari központokat nappal bombázó ame
rikai gépek leszállhatnak, elvégezhetnek kisebb javításokat, majd
üzemanyag és lőszer felvételezése után visszarepülhetnek, újra Né
metországon át. Javasolta továbbá az időjárás jelentések kölcsönös ki
cserélését, végül jobb légi összeköttetés létrehozását az USA és a SZU
között.
A részletek megbeszélésére a szovjet delegáció képviseletében Vi
sinszkij ült le Deannel. A több órás megbeszélés során Visinszkij kö
zölte az amerikai tábornokkal, hogy helytelenítik álláspontjukat a tö
rök hadba lépés ügyében. Deane szerint Visinszkij kijelentette, hogy
„Törökország azonnali hadba lépése 15 német hadosztályt vonna el az
orosz arcvonalról és ha ez lehetővé válnék, az oroszok két hónap alatt
Berlinben lehetnének."
Deane azzal válaszolt, hogy Törökország hadba lépése új kötelezett
ségeket róna az Egyesült Államokra, amelyeket csak a már fennállók
rovására tudna teljesíteni. Visinszkij erre azt mondta, hogy „Török
országnak nem szükséges segítséget nyújtani; mert Törökország, ha a
91 Deane:
92 Deane:
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béketárgyalásokon részt akar venni, éppen úgy köteles áldozatokat
hozni, mint Oroszország. Az volt a véleménye, hogy Törökországnak
a rendelkezésére álló eszközökkel és esetleg azzal a kiegészítő támoga
tással kell harcolnia, amelyet egyéb kötelezettségeink veszélyeztetése
nélkül j u t t a t h a t u n k neki." 9 3
*
A három nagyhatalom külügyminisztereinek 1943. őszi moszkvai kon
ferenciája fontos állomás volt a hitleri Németország legyőzéséért ví
vott közös erőfeszítések sorában. így értékeli ezt a konferenciát a szov
jet történetírás, 9 4 és így vélekedik róla Churchill is emlékirataiban. 9 5
A konferencia határozatban szállt síkra a katonai együttműködés, a vi
lág két kapitalista nagyhatalma és a Szovjetunió Hitler-ellenes fegy
veres harca mellett. Erről, a Szovjetunióval való katonai együttműkö
désről a Vörös Hadsereg helytállásának jelentőségéről írta az egyik
legilletékesebb, Alán Brooke tábornok, a brit vezérkari főnökök bi
zottságának elnöke, éppen a moszkvai külügyminiszteri konferencia
idején, október 28-án:
„Az Oroszországból érkező hírek voltak továbbra is az a döntő pont,
amely körül egész stratégiánk mozgott. Ha Oroszország összeomlott,
akkor vége volt minden stratégiai tervünknek. Az Oroszországban fel
szabaduló haderők lehetetlenné tették volna a Csatorna-hadműveletet
és veszélyt jelentettek volna helyzetünkre Olaszországban és KözépKeleten. Szerencsére a fordulat jelei egyre nyilvánvalóbbakká vál
tak." 9 6
A fordulat eredményeinek kihasználása, a három nagyhatalom további
teendőinek meghatározása, a tervek szükséges egyeztetése, a leg
főbb nemzetközi és katonai kérdések eldöntése — ezek a feladatok
vártak a „három nagy" első közös konferenciájára, melynek színhelyéül
Teheránt, kezdetének időpontjául pedig 1943. november 28-át válasz
tották.
ЙОЖЕФ

БОРУШ:

ЧЕРЧИЛЬ И Б А Л К А Н С К И Е П Л А Н Ы Г Е Н Е Р А Л Ь Н О Г О
ВЕЛИКОБРИТАНИИ

ШТАБА

(1942—1945)
Часть I.
Резюме
Планы В. Черчиля — премьер-министра Великобритании и комитета начальников
Генерального штаба относительно Балкан находились в тесной взаимосвязи с проб
лемами открытия второго фронта в Европе. Начальник генерального штаба сухопут
ных войск Ален Брукк — председатель комитета начальников генеральных штабов
исходя из военных соображений так считал, что втарой фронт может быть открыт
93 U o . 23. é s 25/26. O.
94 A Szovjetunió Nagy Honvédő Háborújának története H. Budapest, Zrínyi Katonai Ki
adó, 1965. 418. o.
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только в 1944 году. Брукк сначала хотел завоевать Северную Африку с тем, чтобы
открыть путь в Средиземное море, а затем покончить с Италией, убедить Тирцию
вступить в войну, оказать давление на Балканы и в качестве последнего этапа осво
бодить Францию.
Успешное осуществление планов Брукка прежде всего зависело от стойкости Крас
ной Армии. Красная Армия в 1941 и 1942 годах сдержала натиск немецко-фашист
ских войск, а победа Советской Армии, одержанная под Сталинградом доказала
всему миру, и не в последнюю очередь британским руководителем, что немцы не
смогут победить Советский Союз.
После победы 8-ой британской армии под командованием Монтгомери под Эль
Аламейном немецкое военное командование предпологало, что англосаксы произве
дут высадку своих войск на Балканах. В западной военно-исторической литературе
отражается такое мнение, что высадка союзных войск в этом районе обязательно
имела бы успех и можно было бы вести дальнейшее наступление.
Между двумя западными союзниками — Великобританией и Соединенными
Штатами Америки уже в 1942 году и особенно в 1943 году на этот счет имелись
крупные разногласия. Так например, генерал Г. Маршалл — начальник генераль
ного штаба американских сухопутных войск хотел осуществить высадку войск во
Франции еще в 1942 году. Н о англичане не были согласны ни с этим планом, ни с
планом, предусматривающего высадку войск в 1943 году. Со своей же стороны
американцы не были согласны с ведением военных операций в районе Средиземно
го моря так, как считали, что они служат империалистическим целям англичан.
Поэтому, когда в мае 1943 года Черчиль внес на рассмотрение свой план по вы
садке войск на Балканах, его даже не поддержали свои начальники генеральных
штабов, а американцы полностью отвергли.
В мае 1943 года полностью были уничтожены войска оси в Северной Африке.
В июле 1943 года на остров Сицилия были высажены войска Великобритании и
С Ш А . Через две недели после высадки на острове союзнических войск свергли
Бенито Муссолини, а Черчиль торопил союзников с высадкой в самой Италии, и с
другой стороны, хотел прибрать к рукам острова, расположенные в Эгейском море.
З а овладение этими островами разразилась битва, длившаяся несколько недель, в
конечнем итоге остроова один за другим были заняты немецкими войсками, а анг
личане остались ни с чем. Это поражение привело к двум серьезным последствиям:
не удалось вовлечь Турцию в войну на стороне союзников, а с другой — не уда
лось открыть морской путь в Черное море, который создал бы непосредственную
связь с СССР, в деле оказания помощи это имело бы большое значение.
В результате успехов, достигнутыми союзниками в войне встала необходимость
личной встречи руководителей трех стран — Черчиля Рузвельта и Сталина.
Этой встрече предшевствовало совещание министров иностранных дел Англии,
Соединенных Штатов Америки и С С С Р в Москве 19 октября и 1 ноября 1943
года. На этом совещании приняли решение о военном сотрудничестве и совместной
вооруженной борьбе трех держав против фашистской Германии. Великобритания
и С Ш А обязались весною 1944 года открыть долгожданный второй фронт и вы
садить свои войска во Франции.

JÖZSEF BORUS:
DIE BALKANPLÄNE CHURCHILLS UND DES BRITISCHEN GENERALSTABS
1942—1945
I. TEIL

Resümee
Die Balkanpläne
mierministers W.
des Komitees der
stabschefs standen

des britischen PreS. Churchills und
britischen Generalmit dem Problem

der zweiten Front in Europa in engem
Zusammenhang. General Alan Brooke,
der Generalstabschef des britischen
Heeres der Vorsitzende des Komi-
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tees der Generalstabchefs war auf
Grund militärischer Überlegungen der
Ansicht, die zweite Front könne erst
im Jahre 1944 geschaffen werden.
Brooke wollte vorerst Nordafrika erobern, um das Mittelmeer öffnen zu
können, dann Italien erledigen und die
Türkei zum Kriegseintritt bewegen,
einen Druck auf den Balkan ausüben
und schließlich Frankreich befreien.
Der Erfolg des Brookeschen Planes
hing vor allem vom Durchhalten der
Roten Armee ab. Die Rote Armee hat
1941 und 1942 den Angriffen der
Deutschen stand gehalten, mit ihrem
Sieg bei Stalingrad aber der ganzen
Welt, nicht zuletzt auch den britischen
führenden Persönlichkeiten bewiesen,
daß die Deutschen die Sowjetunion
nicht bezwingen können.
Nach dem Sieg der 8. Armee B. L.
Montgomerys bei El Alamein befürchteten die Deutschen eine Invasion der
Angelsachsen auf dem Balkan. In der
westlichen Kriegsliteratur finden sich
auch Ansichten, daß eine solche Invasion unbedingt erfolgreich gewesen
wäre, und daß man den Angriff von
hier aus ohne weiteres weiterführen
hätte können.
Zwischen den beiden westlichen Alliierten, Großbritannien und den Vereinigten Staaten von Amerika bestanden 1942, und noch mehr 1943 in der
Frage der Weiterführung des Krieges
ernste Meinungsunterschiede. General
G. C. Marshall, der Chef des Generalstabes des Heeres wäre gern bereits 1942 in Frankreich ans Land gegangen, die Engländer waren jedoch
weder mit dieser Invasion, noch mit
dem Plan einer Invasion im Jahre
1943 einverstanden. Die Amerikaner
wiederum konnten sich für Operationen im Gebiet des Mittelmeeres nicht
begeistern, weil sie der Ansicht waren,
daß diese den Zielen des britischen
Imperialismus dienen würden. Als nun
Churchill im Mai 1943 den Plan einer

6*

eventuellen Invasion auf dem Balkan
vorbrachte, unterstützten ihn nicht
einmal seine eigenen Generalstabschefs,
die Amerikaner aber waren ausgesprochen gegen seinen Plan.
Die Truppen der Achsenmächte wurden in Nordafrika im Mai 1943 vernichtet. Im Juli 1943 sind britische
und amerikanische Truppen in Sizilien ans Land gegangen. Zwei Wochen
darauf wurde Mussolini gestürzt, worauf Churchill eine je ehere Invasion
in Italien urgierte, anderseits wollte
er sich die Inseln im Ägäischen Meer
verschaffen. Um diese Inseln entbrannte ein mehrere Wochen dauernder
Kampf, in welchem die Briten unterlagen, die Inseln wurden der Reihe
nach von den Deutschen besetzt. Diese
lokale Niederlage hatte zwei wichtige
Folgen: einesteils gelang es nicht, die
Türkei zum Kriegseintritt an der Seite
der Alliierten zu bewegen, andernteils
gelang es nicht, den Schiffsweg ins
Schwarze Meer freizumachen, so eine
unmittelbare Verbindung mit der Sowjetunion herzustellen, was vom Gesichtspunkt der Hilfeleistung für die
Sowjetunion von Bedeutung gewesen
wäre.
Infolge der kriegerischen Erfolge der
Verbündeten ergab sich im Herbst
1943 die Notwendigkeit eines persönlichen Treffens der Führer der drei
Staaten, Churchills, Roosevelts und
Stalins. Vorher trafen sich in der Zeit
vom 19. Oktober und 1. November
1943 der amerikanische, der britische
und der sowjetische Außenminister in
Moskau. Auf dieser Konferenz wurden
über die militärische Zusammenarbeit
der drei Mächte, über den bewaffneten Kampf gegen Hitler-Deutschland
Beschlüsse gefaßt. Großbritannien und
die USA gaben das Versprechen, im
Frühjahr 1944 die bereits längst fällige zweite Front zu schaffen, in
Frankreich zu landen.
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KÖZLEMÉNYEK

A LEGITIMISTA — SZABAD KIRÁLYVÁLASZTÓ HARC
ÉS A „NEMZETI HADSEREG"
(1919—1921)
Speidl

Zoltán

A Tanácsköztársaság leverését követően hatalomra került ellenfor
radalmi rendszer vezetői, Horthy és csoportja számára alapvető fon
tosságú volt egy olyan hadsereg létrehozása, mely ingadozástól men
tesen sorakozik fel a rezsim mögött, gondolkodás nélkül követi a fő
vezérség parancsait, kritika nélkül teszi magáévá a hatalom birtoklói
nak elképzeléseit, terveit. így a fővezérség szándékaival szembehe
lyezkedő nézeteknek a hadseregen, de főleg a tisztikaron belül, a dik
tatórikus törekvéseket megtestesítő felső vezetés semmiképp sem ad
hatott teret.
A proletárforradalom után az adott gazdasági és politikai körül
mények között a fehér hadsereg, amely mindössze a belső rendfenn
tartó funkció ellátása szempontjából lehetett számottevő — hiszen a
fennálló helyzetben a határokon túli alkalmazásra, a revíziós tervek
megvalósítására, vagy egy esetleges külső támadás elhárítására egy
értelműen alkalmatlan volt —, feladatát csak akkor láthatta el, ha
többé-kevésbé sikerül soraiban az erkölcsi-politikai egységet bizto
sítani.
Ennek a viszonylagos egységnek a megvalósítására azonban meglehe
tősen hosszú idő kellett, mivel a hadsereget, miként a politikai életet
is, számos ellentét osztotta meg. Kezdetben a „nagy" közös cél, a
Tanácsköztársaság megdöntése bizonyos mértékig háttérbe szorította a
magán- és csoportérdekeket, és az ellenforradalmi hadsereg nagyjából
egységes egészként kezelhető, a tanácshatalom veresége után azonban
viharos gyorsasággal törtek felszínre a tisztikart megosztó nézetkü
lönbségek. Az ellentétes érdekeltségek képviselői a trón betöltése körül
vívott küzdelmekben mérték össze erőiket.
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IV. Károly 1918. november 13-i eckartsaui lemondó nyilatkozata 1
az elmúlt évszázadok egyik döntő befolyással rendelkező, Európa, sőt
időnként a világ sorsának alakulását meghatározó uralkodó házának
gyászjelentése volt. Ám a kísértetjárás még csak ekkor kezdődött: a
temetés időpontja ugyanis egyúttal a dinasztia új életre keltésén, az
Osztrák—Magyar Monarchia feltámasztásán munkálkodó erők színre
lépésének kezdetét is jelentette.
Magyarországon a Habsburg-ház restaurálásának hívei, a legitimis
ták (karlisták) és a restauráció ellenzői, a szabad királyválasztók (ki
rályválasztók, antilegitimjsták, antikarlisták) közötti harc az ellenfor
radalmi korszak első éveinek fontos politika-formáló tényezője lett.
Súlyát — külpolitikai szempontból — elsősorban a kisantant létrejöt
tében játszott jelentős szerepe bizonyítja, hiszen az utódállamok szö
vetségi rendszerének egyik fő összetartó ereje a szovjet- és magyarellenességen kívül a Habsburgok ellenzése volt. 2 Míg a nagyhatalmak
— elsősorban Franciaország — magatartását a Habsburg-kérdésben
bizonyos „Janus-arcúság" jellemezte, addig az utódállamok — külö
nösen Csehszlovákia, Jugoszlávia, kisebb mértékben Románia — el
utasító állásfoglalása szinte egyértelműnek mondható. Az 1920. augusz
tus 11-én Belgrádban Jugoszlávia és Csehszlovákia között, valamint
1920. november 12-én Rapallóban Olaszország és Jugoszlávia között
megkötött egyezmények, 3 amelyekhez Románia csak az első restau
rációs kísérlet után csatlakozott, megteremtették az Ausztria és Ma
gyarország elleni közös fellépés alapjait. Kétségtelen, a Habsburg
királyság új életre keltésének lehetősége érzékenyen érintette az utód
államokat, hiszen ez jórészt a dualista monarchia helyreállítására irá
nyuló törekvésekkel lett volna egyenlő, és az is tény, hogy a horthysta
Magyarország, az ellenforradalom hatalomra jutásának első percétől
kezdve, minden ésszerűséget félre téve hirdette a revíziót.
Csehszlovákia és — kisebb mértékben — Jugoszlávia a királykérdés
előtérbe kerülésének első pillanatától kezdve fenyegető magatartást
tanúsított. Ez nem csupán az esetleges Habsburg-restauráció követ
kezményeitől való félelemből fakadt, hanem részben abból a szükség
szerűségből táplálkozott, hogy az egységesnek nem mondható külpoli
tikát folytató, egymással is torzsalkodó, még a Magyarországhoz való
viszony kérdésében sem minden téren azonos álláspontot elfoglaló
utódállamok részére egy szilárd azonossági pontot biztosítson. Ezt
maga Beneš így fogalmazta meg: ,, . . .a magyar revizionizmustól és a
Habsburg-restaurációtól való félelem tartotta úgy ahogy együtt a
kisantant szövetséget." 4
1 Szövegét lásd: IV. Károly visszatérési kísérletei. Kiadja az M. kir. Ministerium, Buda
pest, I. füzet. én. 63. o.
2 A kérdéssel bővebben foglalkozik Ádám Magda: Magyarország és a kisantant a har
mincas években. Budapest, Akadémiai Kiadó, 3968. 10. és köv. o.
3 A rapallói szerződés pontjai között a Habsburg-kérdés is helyet kapott: „1. a két szer
ződő kormány kölcsönösen kötelezi magát, hogy őrködni fog a szt-germaini és trianoni
békeszerződések pontos betartása felett. Különösen pedig közös egyetértéssel alkalmazni
fog minden politikai eszközt, mely alkalmas a Habsburg-ház Ausztria és Magyarország trón
jára való visszahelyezésének megakadályozására." (IV. Károly visszatérési kísérletei. I. fü
zet. 83. o.)
4 Idézi Ádám Magda: I. m. 11. o.
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A magyar politikai élet vezető vagy vezetésre aspiráló faktorai az
államforma kérdésében szinte teljesen egyetértettek, majd mindnyájan
azt vallották, hogy Magyarország államformája csak királyság lehet.
Ennek oka abban rejlett, hogy a királyság, mint a történelmi Ma
gyarország megtestesítője, az irredenta, revizionista eszmék, a biro
dalmi vágyak éltetője, nagy vonzóerőt gyakorolt a megszállt, majd a
békekötés után „megcsonkított" ország vezető rétegeire. A királyság
híveinek érvelése kettős fundamentumon nyugodott. Az egyik a „Szent
Koronában" testet öltő területi integritás eszméje, a másik pedig a
forradalmakkal, a forradalmak köztársaságával való szembenállás volt.
A királyságot támogatóknak az ellenforradalom hatalomra jutása
után legitimista-antilegitimista szárnyra történő szakadását a hatalom
megragadására, illetve megtartására törekvő csoportok specifikus ér
dekeinek összeütközése okozta. A királykérdés belpolitikai súlyát tehát
az növelte, hogy az ellenforradalom győzelmével előtérbe került, s az
állam vezetéséből mind nagyobb részt követelő középrétegeknek, vala
mint a hatalom hagyományos birtokosainak harcában a királyság kér
dése a társadalmi-politikai átrendeződési folyamat kísérőjelenségévé
lett, amely módot adott a kormányrúd megragadásáért való marako
dás leplezésére.
A középrétegeknek szinte az ismeretlenség homályából felszínre tört
és hatalomhoz jutott képviselői szükségszerűen kerültek szembe a p r i 
vilégiumaikhoz görcsösen ragaszkodó régi vezető garnitúrával. A vi
szálykodás bizonyos fokú elvi-ideológiai jellege mögött jobban meg
bújhatott a nyers valóság, a kormánykerék körüli tülekedés. Ha az
ellentétes nézetek mögött álló társadalmi bázist meglehetősen általá
nosítva vizsgáljuk, az alábbi megállapításra j u t h a t u n k : a legitimisták
hoz a nagybirtokos arisztokrácia túlnyomó többsége, a katolikus klé
rus, a katonatisztek egy része, a katolikus kispolgárság és a burzsoázia
jelentős csoportjai tartoztak. A nagybirtokosságra a monarchia szét
hullása érzékeny csapást mért. hiszen az elcsatolt országrészeken j e 
lentős birtokokat vesztettek és Ausztria, mint a magyar mezőgazdaság
egyik legbiztosabb piaca, legalábbis egy időre, nagyrészt elveszett. A
katolikus klérus pedig mindig is a Habsburg-ház egyik leglojálisabb
támasza volt. A legitimisták a különféle keresztény pártokban, első
sorban a KNEP-ben (Keresztény Nemzeti Egység Pártja) tömörültek.
A szabad királyválasztók csoportját Gömbösek, a különféle titkos és
nem titkos szélsőjobboldali szervezetek — az Ex (Etelközi Szövetség).
a MOVE (Magyar Országos Véderő Egylet), az ÉME (Ébredő Magya
rok Egyesülete) —, a különítmények többsége és jelentős párterőként
a kisgazdák alkották. A kisgazdáknak a szélsőségesen terrorisztikus
eszközöket alkalmazó szabad királyválasztó jobboldalhoz való csatla
kozását az teszi érthetővé, hogy egyrészt alapvető érdekeik (a latifun
diumok felszámolása, a földosztás — bármily megalkuvó is volt állás
pontjuk ebben a kérdésben) szembeállították őket a legitimisták tá
borában tömörült egyházi és világi nagybirtokosokkal, másrészt poli
tikai tradícióik is a Habsburg-ellenesség felé hajtották őket.
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Az ellentétes csoportok a Tanácsköztársaság idején még együtt ha
ladtak, hiszen az első magyar proletárdiktatúra megdöntése mindkét
későbbi csoportnak egyaránt fő célkitűzése volt. A trónkérdés körül ki
bontakozó harc csírái ugyan már ekkor is megvoltak, de kirobbanásá
hoz a kedvező feltételeket az ellenforradalom győzelme teremtette meg.
Az igazi kérdés tehát nem az volt, hogy Magyarország államformája
királyság, avagy köztársaság legyen-e; a szembenálló felek ugyanis
kivétel nélkül a monarchikus államforma hívei voltak, hanem az, hogy
a trón betöltését milyen módon szabályozzák: Magyarország a Habs
burgokkal (IV. Károllyal, vagy egyeneságú leszármazottaival), vagy
nélkülük legyen-e királyság. A Habsburg-család egyéb tagjainak (Jó
zsef főherceg, Albrecht főherceg stb.) trónaspirációit támogatók ter
mészetszerűleg szembekerültek a legitimistákkal. 5 Az elsődleges kér
dés — a hatalom kérdése — tehát egy látszólag kevésbé fontos prob
lémának, a trón betöltése kérdésének fátylába burkolva azt a képzetet
keltette, mintha az egymással hadakozó csoportok összecsapására csu
pán másodlagos ellentétek miatt került volna sor.
Az uralkodó körök politikai életét és a hadsereg tisztikarát is meg
osztó ellentétes érdekeltségek tehát a legitimista—királyválasztó harc
ban polarizálódtak. A legitimista—antilegitimista politikai küzdelmek
mögött egyéb ellentétek is meghúzódtak, főként a szegedi és nyugat
magyarországi ; a volt honvéd és volt közös hadseregbeli; a Vörös
Hadseregben szolgálatot teljesítő és az egyértelműen az ellenforrada
lomhoz csatlakozó tisztek közötti különböző előjelű érdekeltségek. A
volt honvédek — a monarchia mostohagyermekei —• inkább az anti
legitimisták, a volt k. u. k. tisztek pedig főleg a legitimisták táborá
hoz csatlakoztak. A szegediek elsősorban Horthy köré tömörültek, míg
a nyugat-magyarországiak IV. Károly trónaspirációit támogatták. Bi
zonyos fokig megosztó erőként hatott a protestáns—katolikus különb
ség is. A protestánsok általában Károly-ellenesek voltak, míg a kato
likusok többsége a „felkapaszkodott" protestáns Horthy személyét fo
gadta ellenérzésekkel. Természetesen a fent elmondottakat nem lehet
abszolutizálni, hiszen az egyes csoportok között számos érintkezési
pont volt.
*
Az Osztrák—Magyar Monarchia megszűnésével kialakult új helyzet
súlyos probléma elé állította — a társadalom egyéb rétegei mellett —
a tisztikar jelentős részét is. Az új hadsereg (1750 tiszt és 35 ezer főnyi
legénység) maximált létszáma ugyanis csak a világháború által fel5 A szélsőségesen legitimista (Friedrich, Lehár stb.) és szélsőségesen királyválasztó (Proliay, Gömbös és a kisgazdák egy jelentős része) csoportok között a közbülső álláspontot, az
ún. mérsékelt, elvi legitimista nézetet vallók foglalták el. Míg Friedrich és hívei azonnali,
minden eszközzel megvalósítandó puccs mellett törtek lándzsát, addig a mérsékelt legiti
misták (Apponyi, Gratz, Andrássy, Lingauer stb.) megelégedtek volna IV. Károly uralko
dói jogainak majdani érvényesítésével. Ezek álláspontja közeledett a mérsékelt királyválasz
tók egy részének ahhoz a nézetéhez, amely a trón királyválasztás útján történő esetleges
betöltésekor nem zárkózott volna el IV. Károly — ebben az esetben mint ,,nemzeti király"
— megválasztása elől sem. Ezek legfőbb feltétele az volt, hogy a régi Osztrák—Magyar Mo
narchia helyreállítása nem kerülhet szóba, tehát IV. Károly csak a magyar trónt foglal
hatja el.
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duzzasztott tisztikar elenyésző hányadának biztosíthatott további élet
lehetőségeket. A pénzügyőrség, a csendőrség, a rendőrség stb. köte
lékében való bújtatás is csak egy kis töredékre terjedhetett ki. A civil
életben való elhelyezkedést, egzisztenciájuk további biztosítását a
tisztek többségének a polgári pályákra való alkalmatlansága és az
ugyancsak kenyérre váró menekültek tömegei gátolták. Magyarorszá
gon 1919. november végén a hat katonai körletparancsnokság, a k a r 
hatalmi és csendőrtartalék alakulatok élelmezési állományába 6576
tiszt tartozott. E kimutatásban a központi szervek tiszti állománya
nincs feltüntetve. Az egyetemi karhatalmi zászlóaljak tiszti állományát
is tartalmazó, 1919. december 5-i összesítés szerint — ebből a köz
ponti szervek létszáma szintén hiányzik — a 14 598 tiszt teljesített
szolgálatot. 0
A tisztikaron belül a további érvényesülésért folytatott harcot élezte
az a vitathatatlan tény, hogy az új hadsereg vezetéséből a nagyobbik
részt a Szegeden Horthy köré tömörült ellenforradalmárok kapták.
Ennek következményeként az ország egyéb részein, illetve Ausztriá
ban szervezkedő ellenforradalmi katonatisztek közötti ellentétek h a 
mar kiéleződtek. A Horthy és Prónay nevével összeforrott, többségében
antikarlista szegedi, valamint a bécsi és nyugat-magyarországi, Lehár
vezette Habsburg-hű csoport egyenetlenségeire utalt a legitimista Sigray Antalnak 1919. decebber 15-én elmondott beszéde, melyben az
ellenforradalom hatalomra jutásáért a nagyobb elismerést — Szeged
del szemben — a dunántúliaknak és br. Lehár Antalnak adta. Miként
beszédében mondotta, ő (ti. Sigray) már a Tanácsköztársaság idején ki
fejtette, ,, . . . hogy a bolsevizmus letörése, a polgári rend helyreállí
tása és az ország újjáépítése csakis Nyugat-Magyarországról indulhat
ki". Majd így folytatta: „Amidőn később a szegedi ellenkormány létre
jött és sokan azon a véleményen voltak, hogy minden erőt Szegeden
kell összpontosítani és a dunántúli akció tervét el kell ejteni, én ezzel
szemben határozottan állást foglaltam . . . hogy a Dunántúl és Szom
bathely lesz olyan fontos bázis, mint Szeged." Véleménye szerint —
és ez mondhatni sértés számba ment a szegediek szemében — csak
Nyugat-Magyarországon
sikerült ütőképes csapatokat
felállítani,
„ . . . így Nyugat-Magyarország adta majdnem kizárólag azon csapa
tokat, amelyekkel és néhány kitűnő szeged—siófoki tiszti századdal és
önkéntes alakulattal a fővezérlet november 16-án Budapestre bevo
nult." A dunántúli alakulatok nélkül ,, . . . a nemzeti hadsereg — dicső
6 Hadtörténelmi Levéltár, (továbbiakban HL.) VKF. 1919. 2225—3093. 2. d. Létszám jelentés
1919. november 30., december 5. — Ez a megállapítás nem csupán Magyarországra érvényes.
Ezt igazolja egy, Ausztria 1919. őszi állapotát bemutató jelentés, amely többek között leszö
gezi: „Tekintettel arra, hogy egyrészt a békeszerződés az osztrák hadseregnek csak 1500
tisztet engedélyez (a jelenlegi kb. 15 000 tényleges tiszttel szemben) és a polgári pályán ta
lán csak 3500 tiszt tud elhelyezkedni, másrészt a tisztek fizetésükből alig tudnak megélni,
az osztrák tisztek hangulata igen nyomott." (HL. HM. ein. 1919. 5/b. 930/28—1212/55, 100 1/26.)
Az osztrák és magyar tisztikar helyzete tehát hasonló volt s ezért a következmények is
azonosak: a tisztikar Ausztriában éppúgy a politika területére való benyomulással kereste
a megoldást, mint a magyar tisztikar; a trónkérdés körül kibontakozó harc is ikertestvére
volt a magyarországinak. Egyebek mellett ennek tudható be, hogy szoros kapcsolatok ala
kultak ki a legitimista osztrák, magyar, sőt a bajor tiszti csoportok között. Ausztriában leg
feljebb az tette bonyolultabbá a helyzetet, hogy a királyság hívei ott a szociáldemokrata
kormányzatban és a baloldali, köztársasági párti tömegekben erős ellenfélre leltek.
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vezérének, Horthy Miklósnak parancsnoksága alatt — csak hetekkel
később vonulhatott volna be Budapestre." 7 A Sigray által exponált
ellentéteket tette plasztikusabbá a szombathelyi legitimista képviselő
és lapszerkesztő, Lingauer Albin felszólalása: „Látom és hónapok óta
hallom emlegetni az erők egyesítésének kérdését. Rendkívül tetszetős
dolog ez, szívvel-lélekkel támogatnók, de kezdettől fogva egy sajátos
tünet kapcsolódott ehhez . . . én úgy veszem észre, hogy itt csak egy
féle erőket egyesítettek; a szegedi e r ő k e t . . . Tagadhatatlan, hogy itt
egy szegedi monomania lett a politikában úrrá, mindenki, aki nem
szegedi és a politikában valamely szerephez közel mer szagolni, az a
legrövidebb időn belül orron üttetik úgy, hogy az egységhez csatla
kozni túlságosan nagy kedve szubjektív okokból nincs." 8 A szegediek
Habsburg-ellenességére utal egy volt Prónay-tiszt kijelentése, mely
szerint a Prónay-zászlóaljnál „kifejezetten zsidó- és Habsburg-ellenes
szellem uralkodott. A zászlóalj legénysége, nemkülönben tisztikara
ilyen nevelést kapott." 9
Tovább bonyolította és még sokrétűbbé tette a küzdelmet a nézet
különbségek felekezeti jellege, a katolikus—protestáns szembenállás,,
amelytől a hadsereg sem maradt mentes. Erre utalt Zadravecznek,
a szegediek tábori papjának kissé elragadtatott hangú, de való mozza
natokat tartalmazó megjegyzése: „Két szempontból vették szemügyre
a tiszteket, s irgalmatlanul elüldözték őket, ha a két szempont vala
melyike ellen vétettek. A Nagy Pál-féle nagy üldözés a királypárti
szellemet (első szempont) fojtogatta tűzzel-vassal. Százával irtották ki
kíméletlenül a hadseregből a királyhűeket. Ezt követte a katolikus
szellem elfojtása (második szempont). Ugyanis a katolikusokat csak
másodrendű hazafiaknak tekintették, akik nem jó katonák, pláne nem
jók a vezető helyre, m e r t előítéletek kormányozzák lelküket." 1 0
Amikor a nemzetközi elismertetés érdekében a konszolidációért har
coló kormányzat megkezdte a számára 1920—21-től immár terhessé
váló különítmények félretételét, az „eltanácsoltak" — itt elsősorban
az akkor még „bősz" királyválasztó Prónayra kell gondolnunk — e
politikát a legitimisták növekvő befolyásának tulajdonították. Erről
vall Prónay dühtől, sértettségtől és féltékenységtől inspirált, a leg
főbb katonai vezetésnek és általában ellenfeleinek címzett megjegy
zése, mely szerint „ . . . tömegesen kerültek felszínre olyanok, akik
ugyan az ellenforradalmi munkában sem nem exponálták, de meg sem
erőltették magukat, koruknál és vagyonuknál fogva azonban elfoglal
ták úgy a hivatalokban, mint a csapatoknál a vezető helyeket. Ezek
természetesen létük érdekében karlistáknak vallották m a g u k a t . . ." 14
Ugyancsak Prónay írta az ellenlábas Ostenburg-zászlóaljról: „Ostenburg zászlóaljának tisztikarát inkább a régi k. u. k., illetve osztrák
7 Országos Levéltár (továbbiakban OL.). K. 429. I. Kozma Miklós iratai. Katonai vonat
kozású adatgyűjtemény. 11. cs. 1919—1926. 10—12. fol.
8 Nemzetgyűlési Napló (továbbiakban N. N.), 1921. december 16.
9 Prónay—Ranzenberger-per. 1931. november 26. Falböck Zoltán százados vallomása. Fő
városi Levéltár. Budapesti Királyi Büntető Törvényszék. Büntetőperes iratok. 1928. 629. 7735 B r
jegyzőkönyv.
10 Páter Zadravecz titkos naplója. Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1967. 123. o.
11 Az MSZMP Párttörténeti Intézetének Archívuma. Prónay Pál naplója I. 316. o.
— 297 —

szellem uralta. Nála sok menekült erdélyi szász és más németajkú is,
akik rosszul tudnak magyarul, szolgáltak." 12 (Ebben a rövid idézetben
Prónay sem a magyar nyelv tökéletes ismeretéről tesz tanúságot.)
Prónay gyűlöletének legfőbb oka az volt, hogy a rendszer — tekin
tet nélkül Prónaynak a királykérdésben elfoglalt álláspontjára, „új
aulikusságára" (hiszen Horthynak is megvoltak a maga udvarhű em
berei) — tisztakezűnek, szalonképesnek nem mondható, de főleg a
kül- és belpolitikai helyzet szempontjából időszerűtlenné vált tevé
kenysége miatt őt is fokozatosan megfosztotta kiváltságos helyzetétől.
Prónay meglehetősen igazságtalanul nyilatkozott konkurrenseiről,
főleg Ostenburgról, amikor az ellenforradalomban való lagymatag
részvétellel vádolta őket. (Gondoljunk a Somogyi-Bacsó gyilkosságra,
mely az Ostenburg-alakulat nevéhez fűződik.) Mindennek talán annyi
a valóságértéke, hogy a későbbi legitimista különítményesek mintha
néhány marék babérral kevesebbet arattak volna, mint Prónay, H é j jas, illetve az alvezéri szerepet betöltő Francia Kis Mihály. Ehhez
közbevetett gondolatként csak annyit, hogy a legitimista politikusok
— Beniczky, Lingauer, Apponyi, Andrássy stb. — noha tudták, hogy
a fehérterrorra szükség van, politikai megfontolásokból, pozícióféltés
ből és a politikai „stílus" különbözőségeiből adódóan általában elítél
ték, támadták a fehér terror embertelen módszereit. (Ezek a politiku
sok csupán taktikai okokból helyezkedtek ilyen álláspontra. Ezt bizo
nyítja, hogy a terror kérdése volt az a pont, ahol politikai ellenfeleik
kel, az antikarlista kisgazdákkal összetalálkoztak.)
Az a régi monarchista tiszti csoport azonban, amelyről Prónay írt,
egyre nagyobb mértékben szorult ki a hadsereg vezetéséből. Az anti
legitimista katonai és politikai körök támadásai ugyanis ezek pozícióit
ingatták meg elsősorban.
A katonatisztek legitimista és antikarlista csoportjának félelme —
az egzisztencia nélkül maradás — azonos talajból táplálkozott, csupán
a kivezető ú t mikéntjében volt közöttük eltérés. Míg a legitimisták a
restaurációtól várták sorsuk jóra fordulását (álmuk a régi közös h a d 
sereg életre keltése volt), addig a különítményes királyválasztók, nél
külözhetetlenségüket bizonyítandó, a nyílt terror további fenntartá
sára törekedve újabb és újabb működési területeket kerestek, és a
rendszer mikéntjéből fakadóan egy ideig találtak is. A „mórok" m e g 
kísérelték a távozás időpontját valameddig még kitolni.
A tisztikar egzisztenciális válságáról és annak következményeiről
mondottakat igazolja Rupert Rezsőnek 1921. november 4-én, a m á 
sodik restaurációs kísérlet után a parlamentben elhangzott felszólalása
is, amelyben többek között megállapítja: „Abban, hogy itt egyes k a 
tonai különítmények, valóságos j u n t á k uralkodtak, nagy része volt a
nyomornak; nagy része volt annak, hogy a hivatásos katonatisztek egy
jó része kenyér nélkül maradván, féltette jövőjét, hogy a kormány n e m
tudott velük boldogulni." (Tegyük hozzá, hogy egy ideig nem is akart
boldogulni — S. Z.) „Mondom, láttunk itt ilyen fegyveres csoporto12 U o . 269. O.
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kat, melyeknél nem a haza megmentése, a haza védelme, hanem egy
szerűen a kenyérkérdés volt az irányadó." 1 3 Rupert — antikarlista,
kisgazda-álláspontjának megfelelően és a második fegyveres király
puccs hatása alatt — példaképp a legitimista Ostenburgot említette,
de ez a megállapítás általában a különítményesekre, és így a ki
rályválasztókra is érvényes volt. Javaslatot tett, hogy a hivatásos
katonák kapják meg illetményeiket, mert akkor „nem lesz okuk arra,
hogy kenyérkereseti forrásként ilyen vállalkozásokban részt vegye
nek." 1 4 Rupert javaslata egyéb okok mellett már azért sem lehetett
a megoldás forrása, mert a különítményesek tisztikarának jelentős r é 
sze olyan tartalékos tisztekből állott, akik vagy nem tudtak, vagy
nem akartak civil foglalkozásukhoz visszatérni. 1 5
A katonai csoportok állásfoglalását tehát az egzisztenciális okok
döntően befolyásolták. Az egyik legjobb példát erre Prónay pálfor
dulása szolgáltatja, azé a Prónayé, aki minden jel szerint harcos anti
karlistából legitimista, de mindenképpen karlista szimpatizáns lett.
Ennek oka a Bethlen-kormányzatnak a különítmények felszámolására
— így a leghírhedtebb Prónay-alakulat megszüntetésére is — 1921
nyarán és őszén tett sikerrel végződő kísérlete volt. Nem elhanya
golható szempont azonban gr. Pálffy-Daun Aimée-vel ekkoriban kö
tött házassága sem. A grófnő ugyanis Zita királyné udvarhölgye volt,
és miként erről Prónay is megemlékezik, a grófnő megpróbálta P r ó 
nay t a legitimistákhoz való csatlakozásra bírni. 1 6
13 N. N. 1921. november 4.
14 Uo. — Kádár Gyula volt vezérkari ezredes így jellemezte — tegyük hozzá igen Jól,
lényeglátóan — a tiszti századok, a későbbi különítmények személyi állományát: ,, . . . m á r
az eredetileg Szegeden levő nagyszámú tiszt sem kaphatott tiszti beosztást csapatnál, a
tisztek száma pedig folytonosan nőtt, mert a Tanácsköztársaság magyarországi részéből na
gyon sokan szöktek át. Ezekből tiszti századokat alakítottak — a későbbi különítményesek
tragikus csürhéjét.
A világháború alatt a tiszti vagy tiszti jellegű (zászlós, hadapród) rendfokozatok elérése
sokkal könnyebben ment, mint az 1914 előtti években. A főként fiatalabb tisztekben való
hiányt a katonaiskolák pótolni nem tudták, így rövidített kiképzési idő után nevezték ki
a hallgatókat... és nagymértékben enyhítették a tartalékos tiszti rendfokozatok eléréséhez
szükséges követelményeket. Ahelyett azonban, hogy kitűnő szakismeretekkel rendelkező . . .
altiszteket és legénységet vettek volna igénybe, mereven ragaszkodtak a középiskolai vég
zettséghez, de már az érettségi meglétét sem kívánták meg, elég volt 6 középiskola és egy
úgynevezett intelligencia-vizsga is ahhoz, hogy valaki önkéntes, majd . . . tart. tiszt lehes
sen. Ezek az éretlen fiatalemberek 17—18 éves korukban frontot jártak, belesodródtak a
háborús időkkel velejáró könnyelműbb életbe . . . minden mélyebb erkölcsi alap nélkül, fel
színes vagy semmi műveltséggel, a tiszti hivatás követelményeinek még ismeretét is nél
külözve, a helytelen és káros úrhatnám külsőségeket azonban azonnal átvéve a legsemmirevalóbb elemei voltak a hadseregnek, nem volt ezeknek semmiféle meggyőződése, sem fe
hér, sem vörös — egyszerűen mai szóval élve huligánok voltak. Ilyenek tömegével kerül
tek a tiszti századokba, de nemcsak ezek, hanem nag5'on sok szélhámos, kalandor, munka
kerülő . . . A tiszti századokba válogatás nélkül, felületes egymás igazolásával jutottak be."
(HL. Kéziratok és tanulmányok gyűjteménye. Kádár Gyula visszaemlékezése 1918—1944. 1961
28. 18—19. o.)
iS Az Ostenburg-zászlóalj 142 tisztjéből 76, tehát több mint 53% volt tartalékos. Ugyan
csak az Ostenburg-zászlóaljat vizsgálva kitűnik, hogy a 142 tisztből 56-nak volt állandó
lakóhelye az ország megszállt területein. Nyilvánvaló, hogy ezek számára végképp nem
maradt más megoldás, mint a katonáskodás, hiszen vagyonuk (ha volt) és civil hivatásuk
gyakorlása állandó lakóhelyükhöz kötötte volna őket. (HL. 1921—8. Ostenburg-zászlóalj. Tiszti
névsor.)
16 Prónay ugyan tagadta, hogy felesége kísérlete sikerrel járt volna, ismerve azonban
Prónaynak a nőkhöz s így feleségéhez való vonzalmát, tagadó kijelentését némi kétkedés
sel kell fogadnunk. Prónay a következőket írta naplójába ezzel kapcsolatban: „Egyben fel
világosítottam a grófnőt, ne gondolja áztat (sic!) rólam, hogy ha hivatalosan a többség a
Kormányzóval egyetemben vissza akarják trónjára a királyt helyezni, hogy én ez ellen cse
lekedni fogok, mert ez távol áll tőlem." (Prónay Pál naplója I. 376. o.) — Taby Arpád sze
rint a második királypuccs előtt jelenlétében, a „gr. Erdődy kastélyban Prónay azt a kije
lentést tette, hogy arra a meggyőződésre jutott, miszerint most már nem lehet más király
Magyarországon, csak K á r o l y . . . " (Prónay—Ranzenberger-per. 1930. november 15. Taby Ár
pád vallomása.)
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A burgenlandi kérdés kissé elodázta a végleges megoldást, de a
második királypuccs után a menesztés lett a sorsa minden olyan külö
nítményes vezérnek és tisztnek, legitimistának és antikarlistának egy
aránt, aki képtelen volt belátni, hogy az új körülmények — Magyar
ország nemzetközi elismertetésének követelményei — a hatalom gya
korlásának finomabb formáit írják elő. Ezek útja (kivételek t e r m é 
szetesen akadtak) hosszú időre a süllyesztőbe vezetett, és csak a
szélsőjobboldali tendenciák erősödése, az ország fasizálódása, Gömbösés Szálasi uralma idején kerültek ismét rövidebb-hosszabb időre a
rivaldafénybe.
Bár az első helyet egzisztenciális érdekek foglalták el, bizonyos fo
kig családi hagyományok, eszmei alapok is befolyásolták, hogy ki-ki
a lehetséges utak közül melyiket választja problémái megoldására.
Az antilegitimistáknál ez a 48-asság torz, szociális és nemzeti dema
gógiával keveredett továbbélésében jelentkezett. Habsburg-ellenességük részben családi örökségként is kezelhető. Bizonyítékként hadd
álljon itt néhány név. Prónay Pál apját, Prónay Istvánt, a szabad
ságharcban betöltött szerepéért halálra ítélték, a Görgey-család 48-as
hagyományai pedig önmagukért beszélnek. (Ebből a szempontból t e r 
mészetesen nem eshet latba a híres előd, Görgei Arthur történelmi
megítélése.) Kozma Miklós nagyapja Madarász László munkatársa,
Toókos Gyula nagyapja pedig nemzetőr kapitány volt. Marton Béla
dédapja, Kossuth rokonaként, a világosi katasztrófa után a szabadság
harc vezérének fiait bújtatta. Kétségtelen azonban, hogy az utódokat
elsősorban vérségi és nem eszmei rokonság kötötte a kiváló elődökhöz.
A másik oldalon — a legitimistáknál — a 67-es alap, a néppárti
hagyományok, a magyar vezetésű dualizmus gondolata volt a meg
váltáshoz vezérlő betlehemi csillag. 17
A királykérdés látszólagos politikán felül helyezésének, a „nemzeti
hadsereg" életéből való kikapcsolásának — tehát az egység megóvá
sának — célját szolgálták azok a felső utasítások, parancsok, amelyek
megtiltották a hadsereg tagjainak, elsősorban tisztikarának a politi
zálást, így a királykérdésben való állásfoglalást.
Ez azonban csak szerény óhaj lehetett, ami a tisztikar már vázolt
helyzetéből eredően nem volt megvalósítható. A hadsereg tagjai nem17 Azt, hogy a tisztikar elveinek, magatartásának, a honvéd—k. u. k. ellentétnek gyöke
rei mennyire a dualizmus korába nyúltak vissza, jól motiválja Kádár Gyula visszaemléke
zésének alábbi részlete: „A magyar tisztikar — értve alatta a magyar származásúakat — egy
részt a k. u. k. hadsereg részeinél, másrészt a m. kir. honvédségnél szolgált. A k. u. k.
hadsereg magyar tisztjei ismét két csoportra oszthatók. Voltak, akik teljesen felolvadtak a
k. u. k. szellemben, és a magyar mivoltukat — elsősorban jobb érvényesülésük érdekében —
szinte teljesen feladva az összmonarchia szolgálatába állították személyüket, sokszor még
anyanyelvüket is megtagadva. Ezzel az aránylag kis, inkább csak az idősebb generációhoz
tartozó réteggel szemben állott azonban a másik nagyobb létszámú rész, amelyik már ma
gyarságának tudatára ébredve, korántsem volt közömbös a nagy parlamenti vitákkal szem
ben, ahol magyar vezényszót, önálló magyar hadsereget, magyar zászlót stb. követeltek a
magyarság számára. Le nem tagadhatóan lépten-nyomon érezte magyarsága miatti mellő
zését, ami csak erősítette benne nemzeti hovatartozandóságának öntudatát. Voltak olyan
k. u. k. ezredek, amelyeknél — tisztikaruk túlnyomóan magyar származású lévén — a pa
rancsnokok nem voltak képesek a k. u. k. összmonarchia szellemét életre hívni. Különösen
a lovasságnál és az alföldi magyar ezredeknél. A m. kir. honvédség soraiban magyar szem
pontból lényegesen jobb volt a helyzet. A honvéd már eleve szembekerült a k. u. k.-val,
mert az utóbbiak őt nem tartották igazi katonának . . . általában magán viselte a megbíz
hatatlanság bélyegét, amire a legfelsőbb vezetés mindig sandán tekintett, tisztjeit maga
sabb pozíciókba nem szívesen engedte." (Kádár: I. m. 4—5. o.)
— 300 —

csak politizáltak, hanem mind a legitimista, mind a szabad király
választó szervezkedések aktív részesei voltak.
A legitimisták és királyválasztók közötti ellentétek korai fel
színre kerülését jól dokumentálja az az 1919. október 27-én kelt és
Horthy fővezér által szignált hadparancs, amelyben a következőket
olvashatjuk: „Több oldalról beérkező jelentésekből kitűnik, hogy a
királyság eszméje már nagyban foglalkoztatja a legszélesebb népré
tegeket. Már kérdések is intéztettek a fővezérséghez. az egyes aláren
delt kötelékek által, hogy milyen álláspontra helyezkedjenek. A ki
rályság kérdésének eldöntését természetszerűleg csak a nemzet egé
szében foganatosíthatja, bizonyára híven ezeréves hagyatékához, a
személyeskedés annál inkább is tárgytalanabb és veszedelmesebb,
mivel a béke nincs megkötve, az ország még nem konszolidálódott
eléggé, s így egy idő előtt felvetett személykérdés nemcsak az antant
tal szemben nehezíti meg helyzetünket, hanen a nemzetet is méginkább szétszakítaná. Hozzá jön, hogy nyugodt jövőnk megköveteli
egyrészt a legitimitást szigorúan törvényes úton megoldani, másrészt
egy olyan hivatottnak a szent koronát felajánlani, aki magyar hazánk
nak egyszersmind legerősebb támasza is lesz. A nemzeti hadsereg,
mint minden politikától mentes támasza a magyarságnak, a kérdés el
döntésénél tehát csak arra lehet és lesz hivatva, hogy egy ilyen tör
vényhozás szentségét bárki ellen megvédelmezze. Óvakodjon tehát a
nemzeti hadsereg minden egyes tagja attól, hogy egy az egész jövőnkre
kiható kérdésben a magyar katona hivatásának és kötelességének
h a t á r á t túllépje, óvakodjon azon szent tudatban, hogy minden túl
lépés előre nem látható veszedelmeket és károkat zúdíthat hazájára.
Különben biztos vagyok abban, hogy a nemzeti gyűlésnek ebbeli b e folyásolatlan határozatát éppoly erősen fogja támogatni, s ha kell
keresztülhajtani, mint annak előtte törvénytelen puccsokat vagy la
zításokat meggátolni." 1 8
Horthy hadparancsában — bár a ,,maj dan összeülő" nemzetgyűlés
határozatának tiszteletben tartását ígérte — félreérthetetlenül szögezte
le a fővezérség álláspontját, amely a nemzet érdekeire hivatkozva, a
bíró szerepét magának tartotta fenn, s nem kötelezte el magát —
legalábbis nyíltan nem — sem a legitimizmus, sem a királyválasztás
mellett. 1919 őszén, amikor a hadsereg politikai hatalma a legnagyobb
volt, ,,természetes"-nek tűnt, hogy egyetlen kérdésben, így a trónkér
désben sem történhet nagyobb horderejű döntés a hadsereg (a fő
vezérség), tehát Horthy és közvetlen környezetének áldása nélkül. Az
volt a céljuk, hogy a fővezérség elképzeléseit ráoktrojálják az egész
hadseregre, sőt az egész országra, és egyedül érvényes, egységes állás
pontként tüntessék fel.
A hadparancsban megfogalmazást nyert a királykérdés látszólagos
politika fölé emelése, a pártérdekektől való függetlenítése és az el
képzelt megoldási formának mindenkire egyaránt érvényes, közös
célként való feltüntetése.
tôHL.. Szegedi vadászzászlóalj. 1919. június-december. Kt. 1—259. 4. dob.; HL. VKF.
1919. 7. sz. irat.
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A hadparancs és az egyéb rendelkezések azonban gyengének bizo
nyulták. Erre utal a kaposvári körletparancsnokság 1920. május 8-án
kelt jelentése, mely a következőkben tér ki e problémára: „A király
ság kérdése a tisztikart újabban igen erősen foglalkoztatja, a kérdés
feszegetői eddig még ismeretlenek. Fő oka egyrészt az is, hogy Zadravecz István táb. püspök és Gömbös Gyula vkt. szds., a MOVE elnök
országos körútjaikon, illetve a MOVE szervezet útján a Királyság kér
désében olyan álláspontot foglalnak el és propagálnak, mely nem áll
teljesen összhangban a Honvédelmi Minister Ür ezirányban kiadott
rendeleteivel. Arra való tekintettel, hogy a Király személyét illető ál
lásfoglalás nemcsak időszerűtlen, hanem a tisztikar egységére nézve
egyenesen bomlasztó, szükséges és kívánatos volna az, hogy a Honvé
delmi Minister Űr rendeleteiben nyomatékosan kifejezett elvi állás
ponttal a két vezető férfiúnak ezirányban kifejtett működése össz
hangba hozassék." 19 A rendelet, amelyre a jelentés hivatkozik, 1920.
május 6-án látott napvilágot és a „Tényleges állományba tartozó egyé
nek politikától való eltiltása" címet kapta. Ez az alábbiakat tartal
mazza: „Noha a fegyveres erő állományába tartozó egyének szigorú
kötelességévé tétetett, magukat mindennemű politikai ténykedéstől
távoltartani, mégis a beérkező jelentések arról adnak számot, hogy a
hadsereg tagjai — főleg a tisztek — még mindig foglalkoznak külö
nösen a jövendő államfő személyének kérdésével.
A tényleges állományba tartozó egyének (ideértve a karhatalmi ala
kulatba tartozókat is) részére szigorúan eltiltom:
1. Bármely titkos, vagy nyilvános politikai egyesület tagjává lenni,
vagy ilyen egyesületben tagként megmaradni.
Tájékoztatásul közlöm, hogy az Ébredő Magyarok Egyesülete, Anti
szemita Liga, Antiszemita Párt, Magyar Nemzeti Liga, Magyar Király
ság Pártja, Magyar Nemzeti Királyság Pártja is politikai egyesületnek
tekintendők.
2. Bármely politikai agitáció kifejtését.
A nemzeti és keresztény eszme hangsúlyozása, az irredenta szítása
nem politikai agitáció.
Nagysúlyú politikai agitáció azonban a jövendő államfő személyére
vonatkozó mindennemű befolyásolás, vagy propaganda, annál is in
kább, mert Magyarországnak a Kormányzó Űr Ö főméltósága szemé
mélyében államfeje már van, és ö főméltósága vezetése alatt kell azt
a Magyarországot megteremtenünk, mely Szent István koronája jö
vendő örökösének megfelel. Akkor lesz a király személyének kér
dése aktuális.
3. . . . A jövendő államfő személyére vonatkozó bármely discustiótól
19 HL. HM. eln/c. 1920. 1. tétel. 62814—100071. 771. cs. 868. f. Kaposvári körletparancsnok
ság jelentése. 375/véd. oszt.; lásd még: HL. Szegedi vadászzászlóalj 1920. sz. n. 696. f.;
Baky László fhdgy. jelentése 1920. szeptember 26. Kaposvár, 6. dob.; HL. VKF. 1920. 21.
dob. „T" helyzetjelentés. — A jelentés szerint a tisztek társaságban egyre gyakrabban fog
lalnak állást politikai kérdésekben. Az ilyen jelenségeket célszerű lenne szigorúan meg
tiltani és büntetni.
— 302 —

katona állományú egyének még társaságban is okvetlenül tartózkod
janak." 2 0
A parancsból világosan kiderül, hogy minden személyi kérdés, ki
véve Horthy államfőségének igenlését, tabu volt és politikának minő
sült. Politizálni azonban végül is lehetett, hiszen a „nemzeti és k e 
resztény eszme hangsúlyozása, az irredenta szítása" — habár nem
minősítették politikai tevékenységnek — végeredményben az volt. Az
állásfoglalások irányát a legfelsőbb vezetés a lehető legszűkebb hatá
rok közé igyekezett szorítani. Nem véletlen, hogy ilyen rendelet n a p 
világot látott, mert a már idézett kaposvárin kívül mind több jelentés
adott számot a tisztikar politizálásáról. 21 Ennél is fontosabbak voltak
azok a hírek, amelyek szerint a tisztek egy része — a legitimista poli
tikusokkal egyetértésben — Horthy személyét is kritikával illették.
Az idézett rendelet 3. pontjának megfogalmazását jórészt e hírek ih
lették. Horthy bírálata pedig, ha csak nem baloldalról, köztársasági
álláspontról történt, szinte egyenlővé lett a legitimista álláspont el
fogadásával.
Az Ostenburg-zászlóalj közismerten legitimista volt, de még a ki
rályválasztóként elkönyvelt Prónay-zászlóalj sem maradt mentes kar
lista beütésektől. Ezt bizonyítják Fáber Rudolf volt Prónay-tisztnek
és Ranzenberger Győzőnek a Prónay—Ranzenberger-perben elhang
zott vallomásai. Salm Hermann és Szentmiklóssy főhadnagynak lesze
reléséről egybehangzóan azt nyilatkozták, hogy — Ranzenberger szavait
idézve — „Szeged óta tudtuk mindkettőről, hogy legitimisták . . . T u 
domásunkra jutott, hogy e két tiszt a (Bicskén állomásozó — S. Z.)
lovas félszázad legénysége között karlista propagandát fejt ki." Meg
állapították: „ . . . a lovas félszázad legénységének zsoldkönyvébe K á 
roly képe és 100 Korona volt mellékelve." 2 2
A trianoni békeszerződés által véglegesen megszabott katonai k e r e 
tek ismerete, a tisztikar kiút-keresése, a nagy részük számára bizony
talan jövő előli menekülés egyre intenzívebb politizálás felé hajtotta
a tiszteket.
A legitimista eszme terjedése, a tisztikarnak a királykérdésben való
egyre nyíltabb állásfoglalásai sugalmazták Sréter István honvédelmi
miniszternek e kérdéssel kapcsolatos rendeletét, amely 1920. szep
tember 15-én jelent meg. „Szükségesnek tartom — olvashatjuk a ren
deletben —, hogy a nemzeti hadsereget, különösen annak tisztikarát
egyszer s mindenkorra a királykérdést illetően felvilágosítsam és az
egyedül helyes felfogást végérvényesen leszögezzem." Az 1920. évi I.
20 HL. HM. 1920. eln/c. 1. tétel. 508—624. 770. cs.

21 Lásd a 19. jegyzetet. — 1920 augusztusában a HM kénytelen volt a körletparancsnoksá
gokat figyelmeztetni, hogy a királykérdéssel ne foglalkozzanak. (HL. HM. eln/a. 1.477/478.)
— A tilalmak, figyelmeztetések gyenge hatásfokát bizonyítja többek között az a debreceni
körletről szóló jelentés, amely arról adott hírt, hogy a királykérdés a kiadott parancsok
ellenére is állásfoglalásra készteti a tisztikart. A jelentés szerint a tisztikar idősebb része
Habsburg-párti, a többiek Habsburg-ellenesek, de ezeknek királyjelöltjük nincs (HL. HM.
eln/c. 1920. D23. 181—182.).
22 Prónay—Ranzenberger-per. 1931. január 10. 221. o.; lásd még Fáber Rudolf vallomása,
uo. 1930. szeptember 25. 65—66. o.
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te. első és második bekezdésére 2 3 hivatkozva kijelentette: a te. „ . . . nem
jelenti IV. Károly király őfelségének detronizálását — elvileg nem
érinti a legitimista álláspontot, de kizár minden olyan törekvést, tár
sulást vagy egyesülést, melynek célja IV. Károly király őfelségének
puccs-szerű visszahozása és kizár minden mozgalmat, társulást vagy
egyesülést, bármely királyjelölt érdekében.
Megállapítom azt, hogy a (április — S. Z.) 11-én vagy azután letett
eskü jogérvényes és feltétlenül kötelező. Aki tehát azt az esküt le
tette, és ennek ellenére az 1920. I. törvénycikk értelmében a béke
kötés után alkotmányos úton bekövetkező megoldást be nem várva,
IV. Károly király és bármelyik király j elölt érdekében agitál, toboroz,
vagy ily célú tevékenységet fejt ki, a legszigorúbb eljárásra számíthat.
Ezek után különösen hangsúlyozni kívánom, hogy IV. Károly őfel
ségének visszahívása és visszajövetelének előmozdítása is tekintettel
az 1920. I. és II. 24 törvénycikkre kizárólag és egyedül alkotmányos
módon történhetik, minden egyéb kísérlet tehát puccs — lázadás — a
nemzet ellen és ellentétben áll a Főméltóságú Kormányzó Űrnak tett
esküvel, amely eskü mindaddig érvényes, amíg az alól a tisztikart fel
nem oldják: ez pedig csak akkor fog bekövetkezni, amikor az alkot
mányunk értelmében erre hivatott szerv az 1918. november 13-án
megszűnt királyi hatalom gyakorlásának mikéntjét véglegesen ren
dezte.
Végül figyelmeztetem a tisztikart és a hadsereget, hogy a király
személye kérdésének megoldása a legkényesebb kérdés: ma, midőn
Közép-Európa helyzete chaotikus, a külpolitikai helyzet pillanatnyilag
változó a közép-európai erőviszonyok még ki nem alakultak, és a bel
politikai helyzet sem elég szilárd — az 1920. I. és II. törvénycikk erő
szakos puccs-szerű megváltoztatása a nemzet bukását és szomszédjaink
erélyes katonai fellépését fogja maga után vonni." 2 5
Sréter rendelkezésére reflektálva Brezeviczy vezérkari főnök —
1920. október 19-i keltezéssel — beadványt juttatott el Horthyhoz.
Az okmány betekintést enged abba a zűrzavarba, melyet a hadsereg
ben ez a kérdés váltott ki. Berzeviczy a hadügyminiszter politizálást
tiltó kijelentésével kapcsolatban ama nézetének adott hangot, hogy
tilalmakkal a kérdést megoldani nem lehet. „Elvileg a legitimizmus
elvén állva" szükségesnek látta a kérdés tisztázását magával a volt
23 Magyar Törvénytár. Budapest, 1921. 3—12. o. — Az I. te. 1920. február 27-én lépett életbe.
A te. bevezetőjében kimondja: „A nemzetgyűlés, mint a nemzeti szuverenitás törvényes
képviselete, megállapítja, hogy a királyi hatalom gyakorlása 1918. november 13. napján meg
szűnt. Megállapítja továbbá, hogy Magyarországnak és társországainak a volt osztrák biro
dalmi tanácsban képviselt királyságokkal és országokkal fennállott felbonthatatlan és el
választhatatlan együtt birtoklása a bekövetkezett események folytán megszűnt. A nemzet
gyűlés mindezekből a tényekből folyó következmények megállapítását a békekötés utáni
időre tartja fenn."
24 U o . 3—14. o.
25 HL. V K F . V. oszt. 1920.; 78701/eln./a. 33. dob.

— A Minisztertanács 1920. szeptember 7-i ülésén jelentette be Sréter, hogy ilyen értelmű
parancs kiadására készül. (OL. K 27. Miniszterelnökségi Levéltár. Min. tan. jegyzőkönyv
(továbbiakban OL. K. 27. Mtjkv/68. es. 1920. szeptember 7.) Sréter elődje, Soós Károly
is hasonló szellemben óhajtott eljárni. A Minisztertanács 1920. március 30-i ülésén bejelen
tette: „Bizalmas tiszti parancsot szándékszik kiadni a hadsereg tagjai részére, melyben sze
mélyt nem említve és érintve a tiszteknek meghagyja: „hogy a királykérdést ne tárgyal
j á k " . (OL. K. 27. Mtjkv/68. es. 1920. március 30.)
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királlyal, „vajon hajlandó-e ő a magyar trónt, mint nemzeti király
elfoglalni?" — természetesen a nemzeti függetlenség teljes elismerése
mellett. Szerinte a teendőket Károly válaszától kell függővé tenni.
Célszerűnek látta volna, ha a kormány leszögezné ezzel kapcsolatos
álláspontját és azt közölné a hadsereggel is.26 Ez utóbbi óhaj nagyon
is reális volt, mivel a kormány az egyértelmű állásfoglalástól megle
hetősen óvakodott és nyilatkozataiban „a legitimizmus álláspontján
állva, de" nemcsak két, hanem több vasat igyekezett tűzben tartani.
Az állásfoglalást tiltó rendelkezéseknek túl sok eredménye nem volt.
Bár a Honvédelmi Minisztérium 1920 őszén a helyzet pozitív irányban
történt változásáról adott hírt, 27 a tisztikar érdeklődése nem csök
kent: a trón betöltésére felmerült minden variációnak a tisztek köré
ben is voltak hívei, propagálói. Ha nem is egyenlő súllyal, de többek
között állást foglaltak József főherceg, Albrecht, IV. Károly és ter
mészetesen Horthy államfősége mellett.
A József főherceg érdekében folyó szervezkedések szálai a fővezérségig vezettek, amelynek vezetője Vértessy Károly főhadnagy volt,
akit ezzel Álgya Papp Sándor vkt. ezredes bízott meg. Ugyancsak
Vértessy volt az irányítója a Fejér megyében megindult József-párti
mozgalomnak is. Ezt egy, 1920. január 24-ről keltezett, Kozma Miklós
hoz befutott jelentés is tanúsítja. A híradás szerint Vértessy vezeté
sével Fejér megyében agitáció, aláírásgyűjtés folyik József főherceg
királlyá koronázása érdekében. Vértessy „eljárásának igazolására mu
tatott felső helyről — nem a f. v.-től (fővezérség — S. Z.) kapott meg
bízást, valamint az előzőleg már József főherceg mellett megnyilatkozottak részére Álgya vkt. ezredestől a köszönő levelet József fő
herceg nevében." 28 A József főherceg mellett indított kampány irá
nyítója egyébként Friedrich István volt.
Prónay egy ideig Gömbös védencét, Albrechtet támogatta. A Prónay
által Albrecht érdekében lefolytatott propagandahadjárat egyik állo
mása az úgynevezett Albrecht-vacsora volt, amely 1920—21 folya
mán (pontos idejét nem ismerjük) a Prónay-zászlóalj hírhedt reziden
ciáján, a Nádor-laktanyában zajlott le. Prónay Gyula a vacsoráról
úgy nyilatkozott, hogy Albrechtet úgy fogadták, „ahogyan egy főher
cegi vendéget illik fogadni". Kijelentette: „ . . .a vacsorára történt
meghívásnak semmiféle politikai indítéka nem volt. Ugyanis Albrecht
főherceg abban az időben jött haza Sweizből és meg akarta ismerni
az országot s intézményeit." 29 Egy másik résztvevő szerint a főher
ceget „kitörő lelkesedéssel és nagy tisztelettel fogadták."30
Legjelentősebb a IV. Károly vlsszahozatalára irányuló mozgalom
26 OL. K. 589. I—A. A kormányzó iratai.
27 HL. HM. eln/c. 1920. D. 23.247—248. — A budapesti körletparancsnokság 1920. november
29-i jelentése a tisztikar egysége iránt táplált illúzióknak ad hangot: „ . . . a királykérdés a
két nagy tábor, a legitimista és antilegitimista nagyarányú szervezkedésében kulminál. Ez
dominálja a nemzetgyűlés pártalakítási mozgalmát. A hadsereg és a tisztikar a kérdéstől
meglehetősen távol tartja magát és majdnem kivétel nélkül azon az egyedül helyes állás
ponton van, hogy rendületlenül... az ország kormányzója mögött áll." (HL. HM. eln/a. 1920.
!.. 5-6.)
28 OL. K. 427. Kozma Miklós iratai. I. Politikai vonatkozású iratok. 1916—1925. I. cs. .
29 Prónay—Ranzenberger-per. 1930. szeptember 23. 19. o.
30 u o . 34. o. Németh Miklós vallomása.
7 Hadtörténelmi közlemények
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volt. „A karlisták erősebb szervezkedése . . . megindult — írta Prónay
naplójában —, úgy politikailag, valamint fegyveresen, illetve a had
seregben." 3 1 Az ekkor még egyértelműen antikarlista Prónay — több
egybehangzó vallomás alapján — 1920 tavaszán egy, a Vérmezőn t a r 
tott beszédében tartalmilag a következőket mondotta: „ . . . f ü g g e t l e n
Magyarország volt a célom, mindig ezt tartsátok emlékezetetekben,
nem akarok osztrák vörös lampaszos generálisokat a nyakatokba en
gedni és nem akarom, hogy osztrák főhercegek pereputtyaikkal kiszi
polyozzák a népet." 3 2
Sokak szerint Prónay ennél lényegesen drasztikusabb, mondhatni
alpári módon adott hangot Habsburg-ellenes érzelmeinek. Prónaynak
a főhercegek iránti gyűlölete, amely azonban csak Horthyval való
szembekerüléséig tartott, nem lehetett akadálya az Albrecht főherceg
érdekében kifejtett tevékenységének.
Míg Zadravecz a hadseregben a monarchista szellem (helyesebben
a legitimista szellem) felszámolására irányuló törekvésekről beszélt,
addig a kisgazda királyválasztó Rubinek Gyula a hadsereget vádolta
királyhűséggel. A katonaság terrorjával kapcsolatban kijelentette: a
visszaélések és kegyetlenkedések oka az, „ . . . hogy a hadsereg és a
tisztikar egy része erősen Habsburg-párti és miután a kisgazdapárt
határozottan Habsburg-ellenes, ezért fejtenek ki terrort a kisgazdák
ellen." 33
A tisztikarral erősen összefonódott MOVE, ha nem is teljes egészé
ben, de túlnyomó többségében antilegitimista volt.
Az 1920. március 15-i ünnepség előkészítésével kapcsolatban Zad
ravecz erre utalva a következőket írja: „Gömbös állította össze az
ünnepélyt és nekem az ünnepi beszéd témájául a pragmatica sanctió
felbomlását adta. Szelíd ellenvetésemre ezeket mondotta: ne ellenkezz
a MOVE szellemével." 34 Az EX-el és MOVE-val kapcsolatban meg
jegyzi: „elég gyorsan észrevettem, hogy mindkét egyesület erősen
Károly király ellenes." 3 5
Az antilegitimista katonai alakulatok megfigyelés alatt tartották a
legitimizmussal gyanúsítható politikusokat és tiszteket. Egy, a Prónayzászlóaljhoz befutott jelentés például a legitimisták egyik fő központ
járól, Székesfehárvárról számolt be. A jelentés — meglehetős részle
tességgel — személyekre lebontva elevenítette meg az egyes városok
ban a katonai alakultoknál uralkodó hangulatot. A székesfehérvári
helyzetet vázoló jelentésben a következőket olvashatjuk: „Fő Karlista
Székesfehérváron a körletparancsnok, Manillard tábornok". Szintén IV.
Károly hívei közé sorolható a huszárezred parancsnoka, Abonyi ezre
des és Tüköry huszár főhadnagy. (Ez utóbbi Kozma Miklós sógora
volt.) A jelentés megjegyzi: „Maga Horthy Pista (a kormányzó bátyja
31 Prónay Pál n a p l ó j a . I. 412. o.
32 P r ó n a y — R a n z e n b e r g e r - p e r . 1931. j a n u á r 10. 219. o. Ranzenberger
33 OL. K. 27. Mtjkv. 67. e s . 1920. április 30.
34 Zadravecz:
I. m . 219. o.
35 U o . 128. O.
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Viktor

vallomása.

— S. Z.) sem a mi emberünk." 3 6 Egy másik összefoglaló az Ostenburgkülönítmény Szolnokon állomásozó részéről adott hangulatelemzést. 3 7
Az eljövendő, de nem meghatározott időpontban bekövetkező legi
timista puccskísérlet kisebb viharrá erősödő előszele volt a Miniszter
tanács 1920. november 19-i ülésén kirobbant összecsapás, amely Sigray
Antalnak nyugat-magyarországi kormánybiztossá és Lehár Antalnak
katonai körletparancsnokká való kinevezése körül dúlt. A kisgazda
miniszterek tiltakoztak az esetleges puccskísérlet szempontjából fontos
terület legitimista vezetés alá helyezése ellen, de a mérsékelt legiti
mista miniszterelnök, Teleki Pál, sőt Horthy is Sigray és Lehár sze
mélyét tartották e posztok betöltésére a legalkalmasabbnak. 3 8 Horthy
állásfoglalásában feltehetően nem kis szerep jutott annak, hogy a kor
mányzó ellenfeleit, Sigrayt és Lehárt, ezzel akarta magának — ko
rábbi ellentéteiket feledtetve — megnyerni. Egyúttal annak demonst
rálását is szolgálta, hogy ő, miként számtalanszor hangoztatta, meg
felelő politikai helyzetben nem zárkózik el IV. Károly újbóli trónfog
lalása elől. Ezek mellett mind nyilvánvalóbb Károly-ellenességét, a
volt királlyal szemben tanúsított kétszínű magatartását, hatalomfélté
sét óhajtotta rózsaszínűbb fénnyel megvilágítani.
A királykérdés körüli harc egyre nyíltabbá vált. A hozzávetőleg
szilárd antilegitimista alakulatok mellett egységesnek mondható kar
lista egységek is létrejöttek. Ilyen volt például a második királypuccs
idején döntő szerepet játszott Ostenburg-zászlóalj. Prónay így jelle
mezte az Ostenburg-zászlóalj 1920. végi állapotát: „Az Ostenburgzászlóaljnál szintén folytak intrikák, miután tisztjei között szintén
akadtak olyanok, akik a szabad királyválasztók befolyása alatt állot
tak, és akik Gömbösek által felpiszkálva az egyetértést a különösen
túlnyomó számban levő legitimista tisztek között megzavarta." 3 9
'
Az 1921. év húsvétján lezajlott első restaurációs kísérlet az ellen
tétes csoportok még erőteljesebb szétválásához vezetett, így a karlista
és királyválasztó irányzat szembenállása a hadseregben is egyre na
gyobb lett. Az exkirály Horthynál tett sikertelen látogatása után —
Károly Budapestre való esetleges váratlan visszatérésének megaka
dályozására — 1921. március 27-én éjjel Prónay biztonsági intézke
déseket rendelt el zászlóaljánál. Az alakulat egyik tisztje, másokkal
egybehangzóan, évek múltán így mondta el a történteket:
,,A király szombathelyi látogatása alkalmával én is ki voltam küldve
járőrbe. A várban József főherceg palotája előtt állottam két gépfegy
verrel. Éjjel két óráig állottam kint, az volt a parancs, ha a király jön,
el kell fogni és fel kell koncolni. A parancsot a zászlóalj irodában
kaptam." 4 0 Prónay óvatossága nem volt minden alap nélküli. A Szom
bathelyre visszautazott, de onnét, betegségére hivatkozva mozdulni
nem akaró Károly ugyanis — külpolitikai okok mellett — Lehárra és
36 H L . Szegedi vadászzászlóalj 1920. sz. n. 864. fol. 6. d o b . — U g y a n i t t o l v a s h a t ó a h a s o n l ó
szellemben készült, V a s m e g y é r ő l szóló j e l e n t é s is.
37 u o . 703. fol. '
38 OL. K. 27. Mtjkv. 68. es. 1920. n o v e m b e r 19.
39 Prónay Pál n a p l ó j a . I. 373. o.
40 p r ó n a y — R a n z e n b e r g e r - p e r . 1930. o k t ó b e r 14. 100. o. Vén Géza százados v a l l o m á s a .
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tisztikarára támaszkodva halogatta az ország területének elhagyását.
Lindley bécsi angol követ Londonba küldött táviratában ekképp szá
molt be Lehár magatartásáról: „Daily Chronicle angol tudósítója épp
most hívott fel telefonon. Elmúlt éjtszaka hagyta el Szombathelyt és
tegnap hosszú beszélgetést folytatott Lehár tábornokkal. (Lehár ezre
des volt, csak a második puccs idején léptette elő IV. Károly tábor
nokká — S. Z.) Utóbbi azt mondotta, szó sincs arról, hogy a volt ural
kodó elhagyja az országot. Magyar hadsereg egységesen mellette áll,
noha hűségesküt nem tett. A tábornok nem hiszi, hogy kisantant ka
tonai akcióval való fenyegetését komolyan kell venni, ő k mindenképp
figyelmen kívül hagyják." 41
Az első királypuccs sikertelensége nem zárta le a kérdést, nem tett
pontot a pozícióharcra, habár az antikarlista középrétegek, a kormány
élére került Bethlen István „jóvoltából" a bel- és külpolitikai erővi
szonyok kényszerítő hatására mindinkább hatalmi álmaik feladására
kényszerültek.
A középrétegek túlnyomó többségének az államvezetés paradicso
mából való kitaszíttatása — a Behlen és Horthy, illetve a legitimista
vezetők között 1921 nyarán lefolyt tárgyalások eredményeképp —
lehetőséget nyújtott a konzervatív-katolikus-nagybirtokos legitimista
vezető csoportoknak a rendszerhez való végleges csatlakozására. így
a második királypuccs már elsősorban a legitimistákhoz tartozó, de
társadalmilag inkább a középrétegekhez sorolható csoportok műve volt.
Ám az újabb restaurációs kísérlet sem adott lehetőséget annak a fo
lyamatnak a megakadályozására, mely a legitimisták többsége és az
uralkodó osztály egyéb csoportjai közötti kompromisszumhoz vezetett.
így ezek a középrétegek rugalmasabb, nagyobb realitásérzékkel ren
delkező antikarlista csoportjával együtt vonultak be a hatalom sáncai
mögé, szilárdan megvetve lábukat az államvezetés piramisának csú
csán.
A harc az első sikertelen restaurációs kísérlet után tovább folyta
tódott, és a szembenálló felek újabb pozíciók megszerzésére, szerveze
teik megerősítésére törekedtek. így a MOVE révén már kiépült anti
karlista nyomozó-hírszerző csoportok mellett megjelentek a legitimis
ták hasonló szervezetei is,42 mint például az Ostenburg-zászlóaljhoz
tartozó báró Obstgarten főhadnagy vezette nyomozó szervezet.43 Lé
péseket tettek annak érdekében, hogy a katonai rendőrség vezetését
'•t Karsai Elek: Szám jeltávirat valamennyi magyar királyi követségnek. Budapest, Tán
csics Könyvkiadó, 1969. 191. o.
'*- Lásd a 31. jegyzetet. — 1920, március 3-án kelt a MOVE elnökségének alábbi beadvá
nya: „Mint a Magyar Országos Véderő Egyletnek az elnöke, ki kell jelentenem, hogy ma
gam sem tudnám a hírszerző apparátust nélkülözni, mert nem bírnám az egyesületet e nél
kül vezetni, különösen most, midőn köztudomású, hogy még felelősségteljes állást betöltő
egyének is a hadsereg ellen izgatnak, a hadseregben különféle pártokat kívánnak konst
ruálni (IV. Károly, József főherceg, Friedrich), s midőn a hadsereg összetételénél fogva (kö
zös, honvéd, szegedi, vörös) még nem mutatja azt a homogenitást, amelyre hadseregünknek
szüksége van." (HL. VKF. I.a. oszt. 1920. 15. dob. MOVE Országos Elnökségének beadványa
saját hírszerző hálózatának kiépítése tárgyában. 1920. március 3.)
43 Prónay Pál naplója. I. 517. o.; Gömbös állítólagos levele Bethlennek. 1921. június 3.;
Az Ember (Wien), 1921. július 24.
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maguknak biztosítsák és több vidéki városban sikerült is a katonai
rendőrség élére legitimistákat állítani. 44
A legitimisták kénytelenek voltak a hadsereg által életbe léptetett
cenzúra-rendelet ellen tiltakozni, melynek 7. pontja a levelek király
kérdéssel kapcsolatos részleteire vonatkozott. 4 5 A karlisták a parla
mentben kirohanásokat intéztek a különítményes terrorakciók ellen,
melynek visszhangja a Rakovszkynak küldött fenyegető Prónay-levél
volt: „Nem tűrhetem, nem tűrheti a tisztikar és a zászlóalj legénysége,
hogy egy képviselő ilyen súlyos rágalmakat szórjon egy zászlóaljra,
mely köztiszteletnek örvend az intranzigens keresztény világban. Egy
Héjjas Iván . . . Francia Kis Mihály . . . önzetlen hazafiak . . . ujjukhoz
szenny, piszok nem tapad, és nem hiszem, hogy akár a Rakovszky,
akár a Beniczky család fel tudna mutatni ősei között ilyen hazafiakat,
mert különben nem süllyedtek volna az utódok annyira, az egyik aki
rágalmaz, a másik pedig aki ennek örül." Elvárja, hogy a „zászlóalj
meg legyen követve a Ház előtt és a nyilvánoság előtt." 46 Beniczkyt
Prónayék egyenesen megveretéssel fenyegették. 4 7
Alig ültek el az első királypuccs utórezgései, megindultak az újabb
restaurációs kísérlet előkészítését célzó szervezkedések. Ezek terüle
tileg két városra, Budapestre és Szombathelyre koncentrálódtak. Szom
bathelyen e]sősorban az új puccs katonai előkészítése folyt, Buda
pesten pedig a katonai és politikai előkészületek jegyében tartották
megbeszéléseiket a legitimisták.
A kulisszák mögötti karlista—antikarlista ellentétek a n y u g a t - m a 
gyarországi fegyveres harcok idején, 1921 őszén váltak láthatóbbakká.
A legitimista szervezkedésekből világossá válik, hogy az új akcióra
való felkészülés vezetői az első puccskísérletben még kevéssé kompro
mittálódott legitimista középrétegekből kerültek ki. Sigray, Andrássy,
kisebb mértékben Rakovszky és Gratz magatartása a királypuccs elő
készítését illetően — az 1921 nyarán a vezető legitimisták és Bethlen,
valamint Horthy között lefolyt tárgyalások eredményeképp — m e g 
lehetősen passzívnak mondható. A tárgyalásokon a legitimista vezetők
a Bethlen által képviselt elvi legitimizmus javára tettek engedményt,
természetesen nem önzetlenül, hiszen a középrétegek túlnyomó részé
nek és a különítményeseknek az államhatalom erődítményéből való ki
szorítása ezek után még erőteljesebb lett. E karlista vezetőcsoport
szerepvállalása a második királypuccs eseményeiben jórészt a kész
helyzetnek és természetesen az újonnan feltámadt reményeknek volt
köszönhető.
Az előkészületekben a vezetőszerep a Lehár—Ostenburg képviselte
katonai csoport kezébe csúszott át.
Egy április 23-án kelt jelentés arról számolt be Prónaynak, hogy
Szombathelyen legitimista szervezkedések céljából „Almássy László
birtokos, t. főhadnagy tart. tiszteket lajstromoz." 4 8 Beniczky Ödön, aki
44 Az E m b e r , 1921. j ú l i u s 24.
45 N. N. 1921. m á j u s 21. Szilágyi Lajos felszólalása.
4C N. N. 1921. a u g u s z t u s 2.
47 U o .
48 Prónay Pál n a p l ó j a I. 519. o. ; P r ó n a y — R a n z e n b e r g e r - p e r . B ű n j e g y z é k , ad. 68/2.
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a vezérkar és a budapesti helyőrség tisztjeivel tartotta fenn a kapcso
latot, Panos Alajos vezérkari ezredest kérte fel a vezérkarnál ural
kodó hangulat megfigyelésére. Panos a tisztikar hangulatáról pozitív
választ adott/' 9 Szintén kedvező tájékoztatást kapott Binder és Say ez
redesektől, akiket a budapesti helyőrség állásfoglalásának felderítésével
bízott meg. 50 A kedvező válaszok ellenére a hadsereg állásfoglalását
meghatározni azonban nem volt egyszerű feladat. A szilárd nézeteket
a kivárás hangulata helyettesítette, a többség várt és igyekezett magát
minden lehetőséggel szemben biztosítani. Ezt illusztrálta a Zadravecz
által megörökített eset is. „A Honvédelmi Minisztériumban széltében
mondogatták Böhm ezredes, az elnöki osztály vezetőjének feleletét a
miniszterhez. Mondd kérlek — kérdezte a miniszter —, a mai napon
sok karlista érzelmű ember van itt a minisztériumban? — Azt ke
gyelmes uram, csak akkor tudjuk meg igazán, ha a király őfelsége
bevonul a várba — volt a kétértelmű, de talpraesett válasz." 51
Június folyamán Panos Than ezredessel, a kormányzó katonai iro
dájának főnökével együtt kísérletet tett arra, hogy a „tudvalevőleg
antilegitimista férfiakkal" körülvett Horthyt rávegyék: környezetében
a karlistákat helyezze előtérbe. Hogy mi módon tették mindezt, arról
nem beszéltek. Fokozta a hadsereg bizonytalanságát Horthynak a ki
rálykérdésben elfoglalt közismerten kétszínű állásfoglalása, vagy más
ként fogalmazva: jól körülhatárolható állásfoglalásának hiánya. A kor
mányzó állítólag kijelentette, hogy ,,minden tiszt gazember, aki nem
legitimista, különösen, ha idősebb tiszt" az illető. 52 Másrészt hamar
kétségtelenné lett, hogy a kormányzó a kül- és belpolitikai helyzet
kényszerétől, de legalább ily mértékben saját ambícióitól vezettetve
rövid úton megfeledkezett volt uralkodójának tett esküjéről.
Október elején Lehár kérte Panost, hogy a vezérkari tiszteket ké
szítse elő a király esetleges Budapestre történő bevonulására, IV.
Károly ünnepélyes fogadtatására. 5 3 Miután a király októberi haza
térési terve ismertté vált, a tervvel kapcsolatosan Panos megjegyezte:
helyesebb lenne a királyt Sopron helyett Budapestre vinni, mert sze
rinte a vezérkar és a Honvédelmi Minisztérium királypárti. 5 4 Ezt a
tervet azonban Lehár nem tartotta megfelelőnek. Indítékai között nyil
ván a féltékenység is szerepet játszott, hiszen ebben az esetben —
egy sikeres puccsot feltételezve — rá és csapataira lényegesen keve
sebb szükség lett volna. A Honvédelmi Minisztériumra és a vezérkarra
vonatkozó információk — amint erről m á r szó esett — korántsem
fedték a valóságot; jórészt illúziókat takartak, de egyszersmind jelez
ték: mindkét álláspont képviselői fellelhetők voltak a hadseregben, és
reményt adtak arra, hogy egy restaurációs kísérlet esetén a kész hely
zet elé állított katonatisztek túl sok akadályt nem gördítenek a trón
49 Somogyi
István dr. : H a r t e n s t e i n t ő l — F u n c h a l i g . E g y k i r á l y d r á m a t ö r t é n e t e hiteles a d a 
t o k a l a p j á n . B u d a p e s t , 1936. 84. o. Lorenz József v a l l o m á s a .
50 OL. K. 2. O r s z á g g y ű l é s i L e v é l t á r . 494. cs. A. VIII. 3. 1921. d e c e m b e r 12. ( t o v á b b i a k b a n
OL. K. 2. Ogylt.)
51 Zadravecz:
I. m . 219. o.
52 Somogyi:
I. m . 88. o. Panos Alajos v a l l o m á s a .
53 u o . 85. o. Panos Alajos v a l l o m á s a .
54 Uo. 80. o. Lorenz v a l l o m á s a . 98. o. Binder Ferenc v a l l o m á s a .
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u t á n kapaszkodó Károly elé. Horthy pedig esetleg ugyanabba a h o 
mályba távozhatott volna, mely nem is oly rég Kenderesen még körül
vette, s amelyből jórészt csak a történelem szeszélye folytán e m e l 
kedett ki.
A szervezkedések első számú vezető embere katonai vonalon báró
Lehár Antal volt. Terveit — a helyzet irreális értékelése alapján —
egyrészt az utódállamok legitimista köreinek erejére, a cseh—szlovák
és a szerb—horvát ellentétekre, a nagyhatalmak hallgatólagos jóindu
latára, másrészt a magyarországi, elsősorban a dunántúli, karlista tö
meghangulatra alapozta. Ezeket a politikai terveket, amelyek kissé
túlozva rögeszméknek is mondhatók, ama hírek alapján alakította ki,
melyek a szerb, horvát, cseh — jórészt az Osztrák—Magyar Monarchia
volt tisztjeiből álló — katonai csoportoktól érkeztek és kilátásba h e 
lyezték, hogy restauráció esetén lehetőségük lesz az utódállamok eset
leges katonai fellépésének megakadályozására. 5 5 Legitimista katonai
csoportok természetesen voltak az utódállamokban is, terveik keresz
tülviteléhez szükséges erővel azonban nem rendelkeztek. A nagy ter
vekben és a megvalósításukhoz szükséges erő hiányában mintha a m o 
narchia politikai örökségének szelleme kísértett volna.
Lehárék 1921 októberére tervezték a puccsot; mivel október végén
kellett volna Nyugat-Magyarország katonai kiürítését végrehajtani,
ami egyúttal a királyhű csapatok kivonását, tehát a puccs katonai r é 
szének összeomlását is magával vonta. Lehár és Ostenburg szervezte
meg — a két pilóta, Fekete Őrs Oszkár és Alexái András közreműkö
désével — a IV. Károlyt hazaszállító repülőgép megvásárlását is. 56
A katonai kiürítést megelőző sietség érthető, hiszen a puccs elő
készítésével kapcsolatban az egyik legnagyobb nehézséget a bázisul
szolgáló nyugat-magyarországi területek biztosítása jelentette a kar
listáknak. A Burgenlandért folyó felkelőharcok, amelyben mind a
szabad királyválasztó (Prónay), mind a legitimista (Lehár—Ostenburg)
egységek részt vettek, a közös cél mellett állandó összetűzések forrásai
is voltak. A karlisták a terveik megvalósításához szükséges területet
igyekeztek megszerezni, az antikarlisták pedig megpróbálták ellenőr
zésüket az egész országrészre kiterjeszteni, hogy az újabb restaurációs
kísérletnek ezzel elejét vegyék.
A harc egyik jellemző epizódja Lehárnak Prónay által 1921. szep
tember közepén 57 történt letartóztatása volt. Prónay e tettét azzal igye
kezett igazolni, hogy Lehár osztrák vagy cseh kém. 5 8 Bizonyos azon
ban, hogy — talán ,,katonás szűkszavúságtól" indíttatva — nem indo
kolta meg, vajon mire alapozza ezt az állítását. Az ügy nagy port
vert fel. A Sopronban tartózkodó Szövetséges Katonai Bizottság tagjai
szerint Lehár letartóztatására annak félreérthetetlen legitimista állás
foglalása miatt került sor. Hegedűs Pál, aki az első restaurációs kísér
let után leváltott Lehár utódjaként szombathelyi körletparancsnok volt,
55 Uo.
56 u o . 64, 67—70, 82. o. Alexái András pilóta, Borovlczény és Lorenz vallomása.
57 N . N. 1921. szeptember 24. Rakovszky István felszólalása.
58 N.N. 1921. június 11. Lingauer Albin felszólalása.
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Prónay tettét igazolva a katonai bizottság tagjait arról világosította
fel, „ . . . hogy minden politikai pártállású egyén van a felkelők között
és így (ti. a legitimista állásfoglalás — S. Z.) nem lehet oka Lehár
letartóztatásának." 5 9
A királyválasztók egyik oszlopa, a nyugat-magyarországi felkelők
hivatalos vezetője, Gömbös is rendelkezett antilegitimista egységek
kel. J á r m y alezredes Hegedűshöz küldött jelentése szerint ezek az
alakulatok „Mosón, Körmend (vagy Ják) és Szt.-Gotthárd tájékán"
tartózkodnak, mégpedig „azon célból, hogy azonnal izolálja NyugatMagyarországot, ha ott függetlenség (önállóság, vagy autonómia) k i 
kiáltása alkalmával a legitimisták jutnának előtérbe s céljaikat a k a r 
nák megvalósítani. Ezek az Ostenburg-zászlóaljat is szemmel tartják." 6 0
Prónay színeváltozása októberben kezdődött. Prónay, aki zászlóalja
éléről történt leváltása miatt a „budapesti rezsimmel összekülönbö
zött", 61 felajánlotta szolgálatait Sigraynak. Sigray véleménye, mely
nek alapján Sopronba hívta Prónayt, a Prónay—Ranzenberger-perben
elhangzott vallomások szerint az volt, „ . . . hogy bár . . . nem megbízható
(ezt Lehár letartóztatása igazolta), mégis jobb . .., ha Sigrayéknál lesz
kéznél és nem Budapesten". A karlisták lépései arra irányultak, hogy
az ingatag Prónayt szem előtt tartva és eszközként felhasználva a k ö 
vetkezetesen antikarlista Gömböst félretétessék az útból. 62 Prónay
kikapcsolása nagyjából sikerült, de felhasználására lehetőség nem kí
nálkozott.
A karlista puccs előkészítésének sikeres állomása volt Lehár és Os
tenburg akciója, melyben a Nagymartontói—Kismartonig terjedő, a
királynak Magyarországra való repülése céljából fontos területet az
Ostenburg-csendőrök ellenőrzése alá helyezték. 63 Ugyancsak az elő
készületek jegyében folytak október 13-án Lehár és Asbóth között
azok a tárgyalások, amelyeken a király és az őt kísérő csapatok szál
lításához szükséges 3—4 szerelvény összeállításáról beszéltek. 64
IV. Károly 1921. október 20-án kalandos repülőút után ért földet
Dénesfánál és ezzel a második restaurációs kísérlet az előkészítés stá
diumából a megvalósítás szakaszába lépett. A másnap Sopronban tör
téntek: az ellenkormány kinevezése, a csapatok felesketése, majd az
ünnepélyes eskütételekkel, tábori misékkel, hódoló küldöttségek foga59 OL. M i n i s z t e r e l n ö k s é g i L e v é l t á r . N y u g a t - M a g y a r o r s z á g i ü g y e k . II. cs. Hegedűs Pál al
t á b o r n a g y levele B e t h l e n n e k . 1921. s z e p t e m b e r 20.
60 OL. N y u g a t - m a g y a r o r s z á g i ü g y e k . II. Jármy alezredes j e l e n t é s e H e g e d ű s n e k . 1921. szep
t e m b e r 22.

61 Prónay—Ranzenberger-per. 1931. június 31. Salm Hermann vallomása. — Salm Her
mann az alábbiakat mondotta: „1921 szeptemberében a második királylátogatás előtt egy
délelőtt Nyugat-Magyarországon Sigray általam kérette Ostenburgot egy megbeszélésre. E
megbeszélésen megjelent Ostenburg s ott Sigrai (Sic!) az én jelenlétemben felolvasott egy
levelet, amelyet Bicskéről a vádlott (Prónay — S. Z.) küldött neki a amelyben vádlott fel
ajánlotta szolgálatait azzal, hogy ő az akkori budapesti rezsimmel összekülönbözött és sze
retne Nyugat-Magyarországon Sigraynál szolgálni. Mi ezzel kapcsolatban előadtuk vélemé
nyünket, annak alapján válaszolt Sigray a vádlottnak s ezt követőleg pár nap múlva le
is jött a zászlóalj Sopronba. A vélemények lényege, amelynek alapján a vádlott NyugatMagyarországra hívatott, az volt, hogy bár a vádlott nem megbízható, mégis jobb, ha n á 
lunk lesz kéznél és nem Budapesten."
62 P r ó n a y — R a n z e n b e r g e r - p e r . 82. o. 1930. o k t ó b e r
n o v e m b e r 15. Taby Árpád
vallomása.
63 Prónay Pál n a p l ó j a II. 17., 24., 49. o.
64 OL. K. 2. Ogylt. 494. es. XVIII. 3. 3. m e l l é k l e t .
— 312 —

14. Ostenburg

v a l l o m á s a . 137. o. 1930.

dásával tarkított csigalassúságú vasúti út eseményei köztudottak. K e 
vésbé ismert viszont a Panos, Beniczky, Binder stb. részvételével ok
tóber 21-én Budapesten lefolyt értekezlet, amelynek vezérkérdései a
budapesti fegyveres alakulatok megbízhatósága és az esetleg fogana
tosítandó letartóztatások voltak. Binder véleménye szerint a budapesti
helyőrség teljesen megbízható és a fővárosban állomásozó 1. és 2.
gyalogezred a király bevonulásakor feltétlenül Károly mellé áll. Bin
der úgy értesült, hogy ellenállást a ludovikások sem fognak tanúsítani.
A Vár és a Nádor-laktanya megszállását, az előzetes megbeszélések
értelmében a bevonulás után Ostenburg vállalta volna. A letartóztatándók között szerepeltek: Nagy Pál, Sárkány és Than tábornokok,
valamint Siménfalvy ezredes nevei. Az értekezleten felvetődött még
egy katonatisztekből álló gárda megszervezésének terve is, amelynek
feladata a király őrzése lett volna. 65 Az események egyik krónikása,
Werkmann szerint a helyőrség nagy része királyhű volt. Báró Willer
ding, a honvédség főparancsnoka, például vonakodott a csapatokat a
főváros felé vonuló királyhű egységek ellen vezetni, ezért a m á r
nyugállományú Nagy Pált kellett 22-én délelőtt az ellenállás meg
szervezésével megbízni. 66
A „budaörsi csata" lefolyásának, Gömbös szerepének ismertetése a
tanulmánynak nem feladata. A karlista csapatok összeomlása, majd a
legitimizmus és általában a királykérdés ad acta tétele a bethleni
rendszer kiépülésének egyik kellemetlen akadályát takarította el az
útból. A legitimistákat ért vereség — illetve az Egységes Párt m e g 
teremtésére törekvő bethleni politika következtében a két tábor m é r 
sékeltebb rétegei között létrejött kompromisszum — végeredményben
elősegítette Horthynak és híveinek az államhatalom negyedszázados
birtoklását. Az egyértelműen, nyíltan legitimista, vagy szélsőségesen
antikarlista tiszteknek a hadseregből történt eltávolításával, a trón
kérdés végleges kikapcsolásával az egységes erkölcsi-politikai arculatú,
a rendszerhez és Horthyhoz feltétlenül h ü tisztikar kialakítása felé
tették meg az első, igen jelentős lépést.
A trón betöltése körüli nézeteltérések a király nélküli királyság t o 
vábbi élete folyamán búvópatakként időnként a felszínre törtek, de a
harcok intenzitása, a kérdés jelentősége soha nem érte el az 1919—
1921 közötti évekét.

65 Somogyi: I. m. 85., 87. o. Lorenz vallomása. 88. o. Panos Alajos vallomása.; OL. K. 2.
Ogylt. 494. es. A. VIII. 3. 1921. december 12. Beniczky Ödön vallomása.
66 Werkmann Karl: Der Tote auf Madeira. München, Verlag Kulturpolitik, 1923 281. o.
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IV. KÁROLY MÁSODIK RESTAURÁCIÓS KÍSÉRLETÉNEK
KATONAI TÖRTÉNETE. A „BUDAÖRSI CSATA"*
Fogarassy

László

Az orosz Vörös Hadsereg varsói vereségét követően a magyar ellen
forradalmi kormány külpolitikai helyzete egyre kedvezőtlenebbé vált.
A nagyhatalmak nem látták többé indokoltnak, hogy Magyarország
továbbra is a békeszerződésben maximált létszámot túlhaladó hadse
reget tartson, így az eltiltott fegyverzetet (repülőgépek, nehéztüzér
ség, páncélvonatok stb.) ki kellett szolgáltatni, illetve meg kellett sem
misíteni.
A magyar királyi honvédség 1921 januárjában még 7461 tényleges
és 3637 tartalékos tisztet, 6659 hivatásos tisztet, valamint 94 939 egyéb
altisztet és legénységi állományú katonát tartott fegyverben. 1 Az áp
rilisi első királylátogatás időszakában a hadrendben már csak 6145
hivatásos és 2754 tartalékos tiszt, 4732 hivatásos altiszt és 61 146 főnyi
egyéb altiszt és legénység szerepel. 2 Az októberi királypuccs idején a
hadsereg állománya már majdnem a békeszerződésben engedélyezett
* Az októberi királypuccsban felülmaradt Bethlen-kormány önigazolásul kiadta az ese
mények leírásával kiegészített „IV. Károly visszatérési kísérletei" című okmány gyűjteményt,
amit a legitimisták 1922 januárjában erős kritikával fogadtak. Ez volt a nagyközönség szá
mára készült „Fehér Könyv", amelynek katonai események leírásával foglalkozó része fel
tehetőleg Gömbös Gyula tollából, vagy legalábbis az ő sugalmazására készült.
Szigorúan bizalmas használatra és mindössze tíz számozott példányban jelent meg Folkusházy Lajos vkt. ezredes és Bengyel Sándor vkt. alezredes tollából Az 1921. évi októ
beri királylátogatás katonai műveleteinek leírása, továbbá a legitimista beállítottságú So
mogyi István dr.: Hartensteintől Funchalig. Egy királydráma története hiteles adatok alapján
(Budapest, 1936.) c. munkája. Ez utóbbi politikai és hadtörténeti adalékokat is tartalmaz, és
Werkmann, Boroviczény és más királypárti szerzők memoárjaihoz képest sokkal tárgyilagosabb.
A Folkusházy—Bengyel-féle titkos kiadvány megjelenése után a Honvédelmi Miniszté
rium zárolta az októberi királypuccs aktáit. Ennek következtében az ellenforradalmi rend
szer bukásáig az adatok ellenőrzésére, a téma tárgyilagosabb feldolgozására nem volt mód.
Ez a tanulmány eredeti okmányokra támaszkodva tárgyalja a második királypuccs ka
tonai történetét, felhasználva a már említett kiadványokon kívül gróf Bánffy Miklós és Pró
nay Pál kiadatlan emlékiratait (a Prónay-naplóból csak szemelvények jelentek meg.), va
lamint más forrásmunkákat is. — Hadtörténelmi Levéltár. A „Nemzeti Hadsereg" Vezérkari
Főnökségének iratai (továbbiakban HL. VKF.). 38. és 39. részben 40. doboz. — Időközben
az anyagot a 46. és 47. dobozba csoportosították át, a nevezőben feltüntetett iratszámok érvé
nyesek.
1 HL. Honvédelmi Minisztérium (továbbiakban HM) iratai. 968. csomó. 108/eln. titkos
1. sz. — 1921. januári hadrend, amely szerint a harcérték: 71924 puska, 2047 karabély, 627
szabványosított és 390 kézi géppuska, 137 löveg, 15 gyalogsági ágyú, 22 aknavető, 16 gránát
vető, 48 fényszóró. A Prónay- és Ostenburg-különítmény még a honvédség állományában
szerepel, mint szegedi és székesfehérvári vadászzászlóalj.
2 Uo. 162/eln. titkos 1. sz. — 1921. áprilisi hadrend. Harcérték: 38 527 puska, 1650 lovas,
404 szabványosított és 201 kézi géppuska, 87 löveg, 4 gyalogsági ágyú, 6 aknavető, 5 gránát
vető, 28 fényszóró. A hadsereg lóállománya 16 042-ről 13 350-re csökkent.
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létszámra csökkent: 2492 hivatásos tiszt, 110 tartalékos tiszt, 2722
rangosztályba sorolt és 3259 rangosztályba nem sorolt közigazgatási
alkalmazott, 2257 hivatásos altiszt, 36 507 egyéb altiszt és legénység.
A harcérték már a megengedett maximumot sem érte el. így például
az engedélyezett 105 löveg helyett csak 74 állt rendelkezésre, az akna
vető századoknak pedig nem voltak vetőik. 3 A tárolt, illetve az a n 
tantmissziók elől elrejtett fegyverzetről, illetve hadianyagról — főleg
a nehézlövegekről, repülőgépekről és páncélvonatokról — nem sikerült
adatokat felderíteni, de a kisantant részére, mely akkor 450 000 em
bert tartott fegyverben, semmi esetre sem jelenthettek veszélyt.
Burgenland területén 1921. augusztus 28. óta az osztrák csendőr
ség és a magyar szabadcsapatok között gerillaharcok folytak, amelyek
be belesodródtak az osztrák szövetségi haderő részei is. A kirchschlagi,
ágfalvai és királyhida-brucki ütközetek eredményeként az osztrák
fegyveres erők kiszorultak Burgenlandból, de a királyhidai, lajtaúj
falui és lajtaszentmiklósi hídfőt szívósan tartották. Próny Pál alezredes
teljesen magához ragadta a szabadcsapatok vezetését, sőt 1921. októ
ber 4-én az önálló és független Lajtabánság államot is kikiáltotta.
Ausztria a nyugat-magyarországi bandaharcok következtében majd
nem ellenséges államnak számított. E felemás helyzetnek vetett véget
az október 13-án aláírt velencei egyezmény, melynek értelmében a
magyar kormány kötelezte magát, hogy a Sopronban és környékén
tartandó népszavazás, valamint bizonyos határkorrekciók fejében Bur
genlandot Ausztriának átadja. Gróf Bethlen István miniszterelnök és
gróf Bánffy Miklós külügyminiszter Velencéből hazaérve a miniszter
elnökségre rendelték — október 16-ára — gróf Sigray Antal nyugat
magyarországi főkormánybiztost, Hegedűs Pál altábornagyot, a m a 
gyar kormány soproni antantmisszió mellett tevékenykedő delegátu
sát, Ostenburg Gyula őrnagyot és Ranzenberger Viktor századost, a
Sopronban és Toronyban (Szombathelytől nyugatra) állomásozó csend
őr tartalékzászlóaljak parancsnokait, valamint Prónay alezredest, hogy
megbeszéljék velük a népszavazás előkészítésével és a szabadcsapatok
kivonulásával kapcsolatos intézkedéseket, valamint a csendőrség alá
rendelését a soproni antantmisszió főnökének, Carlo Antonio Ferrario
olasz tábornoknak. 4
Ám időközben az Ostenburg-féle 2. országos csendőr tartalékzászló
aljat külön paranccsal Budapestre rendelték. Ez a hír a legitimisták
között nagy izgalmat keltett, mivel az Ostenburg-zászlóalj volt a leg
megbízhatóbb királypárti alakulat, és tudni vélték, hogy Gömbös Gyula
sugalmazására kiadott intézkedésről van szó, melyet aztán a zászlóalj
feloszlatása fog követni. Gömbösnek, mint a szabad királyválasztók
de facto vezérének erős befolyása volt Horthy Miklós kormányzóra.
3 A hadsereg fegyverzete: 22 600 puska, 2066 karabély, 329 géppuska, 74 löveg és 7 akna
vető. — A januári hadrendben említett két vadászzászlóalj már a csendőrség létszámában
volt nyilvántartva. (Lásd HL. HM iratai. 968. csomó, 3626/ein. titkos, l. sz. — 1921.)
4 Bánffy Miklós: Huszonöt év. 85—86. o. — A 174 oldalas kézirat a Ráday-levéltárban, a
Bánífy Miklós iratai között van. Bánffy rosszul emlékezik, mikor a meghívott résztvevők
közt báró Lehár Antalt említi. Lehár ekkor már nyugdíjban volt, nyilvánvaló, hogy He
gedűs altábornaggyal tévesztette össze. A kiürítést ellenőrző Prónayról azt írta, hogy teljesen
beleélte magát Lajtabánság szuverénjének szerepébe.
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idején

Tény, hogy a legitimisták IV. Károly visszatérését erre való hivatko
zással is sürgették, és hogy a királyi pár pontosan azon a napon érke
zett meg repülőgépen magyar területre, amikor az Ostenburg-zászlóalj Sopronban m á r készen állt a berakodásra. 5
A két ellenforradalmi tábor közötti ellenségeskedés nem Budaörsnél,
h a n e m már jóval előbb, Lajtabánság területén tört ki. Héj j as Iván
tartalékos főhadnagy, aki a szabad király választók oldalán állott, t ú l 
erőben levő felkelőivel október 14-ről 15-re virradó éjjel rajtaütött a
királypárti Friedrich-felkelőcsoport ruszti, szentmargitbányai és fertő
fehéregyházi őrsein, a szabadcsapatosokat foglyul ejtette és a tiszteket
menetlevéllel Budapestre irányította. Héjjas felkelői kivételt csak a
ruszti őrssel tettek, amely báró Cober volt osztrák százados parancs
noksága alatt kizárólag császárpárti osztrák tisztekből állott. Nekik
azt az ajánlatot tették, hogy szolgálatukat továbbra is lássák el — most
m á r Héjjas parancsnoksága alatt. Később a másik két felkelő őrs le
génységi állományú tagjai is kijelentették, hogy hajlandók Héjjas pa
rancsnoksága alatt szolgálni. (Űgy látszik, ez a nyilatkozat nem lehe
tett egyhangú, mert a soproni főkormánybiztossághoz jelentések ér
keztek arról, hogy Héjjasék az elfogott királypárti felkelőket bántal
mazták.) A Friedrichék és Héjjasék közötti összetűzések tovább foly
tatódtak: október 17-én az Ostenburg-zászlóalj egy osztaga bevonult
Rusztra és a városkát megszállva tartó Héjjas-csapatot lefegyverezte,
a zsákmányolt fegyvereket és felszerelést pedig Sopronba szállította.
Ugyanezen a napon Prónay és Héjjas is Sopronba érkezett, hogy Ostenburgot a kismartoni és nagymartom járás átadására rávegyék. Az
Ostenburg-zászlóalj nak a népszavazási zónából való kivonása már ak
tuálissá vált, érthető, hogy Prónayék ezt az alkalmat arra akarták föl
használni, hogy Burgenland területéről eltávolítsák az Ostenburg pa
rancsnoksága alatt álló legitimista szabadcsapatokat. Prónaynak az is
szándékában állt, hogy székhelyét Nagyszentmihályról Sopronba teszi
át; az osztrák Frontkämpf erekkel és más osztrák jobboldali szervezetek
kel puccsra szövetkezik az osztrák kormány ellen és ennek támogatása
végett saját szabadcsapataival is betör Ausztriába. A karlisták restau
rációs terveiről Ostenburg hallgatott. Friedrich István október 18-án
délelőtt autón visszatért Kismartonból Budapestre, kijelentve, hogy
Kismartonba többé nem megy, csak újabb nagyobb fordulat esetén.
Ottani fegyveres csoportja a Héjjas-felkelők elől másnap Nagymarton
ba vonult vissza, ahol az V. felkelő hadsereg (ez az elnevezés a Freischärlerkorps, Freikorps rossz fordítása; ereje egyenlő volt egy gyenge
békelétszámú zászlóaljéval) többi részlegei gyülekeztek. Október 20-án
este Ostenburg parancsot adott, illetve küldött Nagymartonba, hogy
az ott gyülekező felkelők éjszaka Sopronba vonuljanak be. Ez meg is
történt. 6
5 Karl Freiherr von Werkmann: Der Tote auf Madeira. München, 1923. 263—266. o.
6 Országos Levéltár (továbbiakban OL). Miniszterelnökség iratai. 1921. K 26/1388. csomó.
Prónay Pál alezredes naplója III. 108—112. o. (Kézirat az MSZMP Párttörténeti Intézetének
Archívumában — továbbiakban Prónay III.)
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A királyi pár repülőgépe ekkor már Dénesfánál magyar földön volt,
utasai pedig október 21-én hajnalban megérkeztek Sopronba. Esemé
nyekben zsúfolt négy nap következett:
Október

21

Sopronban az Ostenburg-zászlóalj és az összes közigazgatási hatósá
gok rögtön a királyhoz csatlakoztak. IV. Károly ez alkalommal báró
Lehár Antal ezredest tábornokká léptette elő, s egyúttal a királyi had
sereg vezérkari főnökévé is kinevezte. Ostenburg őrnagy ezredesi rend
fokozatot kapott. A király őrnaggyá nevezte ki Gebhardt Pál és Maderspach Viktor századosokat, és számos más tisztet is előléptetett. A
Nagymartonból Sopronba bevonult felkelők egy része belépett az Os
tenburg-zászlóalj ba, másik része pedig leszerelt. Délután a soproni
helyőrség ünnepélyesen letette az esküt a királynak a 48-as laktanya
udvarán, az Ostenburg-zászlóalj pedig királyi parancsra fölvette az 1.
magyar királyi gárda vadászezred nevet. Harcértéke az 1921. októberi
hadrend szerint 1223 puska és 6 gépfegyver, élelmezési létszáma pedig
mintegy 1500 fő volt, ami egy gyalogezred békeállományának felelt
meg.
A nyugat-magyarországi főkormánybiztos — gróf Sigray Antal —
azon célból, hogy a király megjelenésének híré idő előtt ne jusson el
Budapestre és külföldre, letiltotta Mosón, Sopron, és Vas megyékben
az interurbán telefonbeszélgetéseket, sőt a szombathelyi rendőrségnek
parancsot adott az ottani postahivatal megszállására is. 7 Egyes törté
nészek kétségbe vonják, hogy a király e napon mindjárt kormányt
alakított, illetve négy tagját ki is nevezte, mivel erre vonatkozó ok
mány nem maradt fenn. A Bethlen-kormány titkos kiadványa szerint
,, . . . Lehár ezredes közölte Hegedűs Pál altábornaggyal, hogy a király
Rakovszky, Andrássy, Gratz és Lehár személyében az új kormányt
kinevezte. Lehár ezredes a honvédelmi miniszter s egyszersmind a k i 
rály vezérkari főnöke lett." 8
A legitimista források egybevetéséből az állapítható meg, hogy IV.
Károlyi Rakovszky Istvánt — aki ebben az időben Sopronban tartózko
dott — miniszterelnöknek dezignálta. Ugyancsak a király kíséretében
volt gróf Andrássy Gyula, aki a külügyminiszteri és Gratz Gusztáv,
aki viszont a pénzügyminiszteri tárcát töltötte volna be, valamint a
hadügyminiszternek kijelölt Lehár ezredes, illetve most már tábornok.
A kormány kinevezésére, illetve hivatalba lépésére csak Budapesten
került volna sor, ahol további politikusokkal egészült volna ki.
IV. Károly elrendelte, hogy az Osztrák—Magyar Monarchia katonai
kitüntetéseit ezentúl fekete-sárga szalag helyett magyar nemzeti színű
szalagon viseljék, az osztrák császári címer pedig magyar királyi cí
merrel váltandó fel.
7 IV. Károly visszatérési kísérletei. Budapest, é. n., 1. füzet, 33. o. (továbbiakban IV.
Károly)
8 Folkusházy Lajos—Bengyel Sándor: Az 1921. évi októberi királylátogatás katonai mű
veleteinek leírása. Budapest, 1922. 4. o.
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Hegedűs Pál altábornagy, Nyugat-Magyarország karhatalmi parancs
noka, aki egyúttal a soproni antant tábornoki missziónál a magyar kor
mányt képviselte, e napon kétszer tett esküt a királynak: először a
reggeli órákban, amikor az uralkodó magához rendelte és az eskü leté
telére felszólította, másodszor pedig a 48-as laktanya udvarán tartott
ünnepélyes katonai eskütételnél. Ugyanez a Hegedűs altábornagy há
rom nappal korábban még azt jelentette Bethlen miniszterelnöknek,
hogy Ostenburgnak kalandos tervei vannak: egész zászlóaljával át akar
menni a felkelőkhöz és velük együtt betörni Ausztriába, sőt azt is gya
nítja, hogy Ostenburg királypuccsot tervez. Bethlen azonban megnyug
tatta Hegedüst, hogy semmilyen puccs nem készül. 9 Hegedűs ezt az
információt nyilvánvalóan az Ostenburg-zászlóaljba beépített bizalmi
emberének köszönhette.
Hegedűs olyan tájékoztatást kapott Lehártól, hogy a király az or
szág mintegy harminc helyőrségének támogatására számíthat, Buda
pesten pedig Beniczky Ödön mindent előkészített a puskalövés nél
küli bevonulásra. Tervbe vették a Ranzenberger (volt Prónay) —
csendőrzászlóalj Nádor-laktanyában visszamaradt századának lefegyver
zését, s állítólag az exponált királyellenes politikusok és tábornokok
őrizetbe vételét is. Ezek között volt Gömbös Gyula, Nagyatádi Szabó
István, Sréter István volt honvédelmi miniszter, mind a hárman n e m 
zetgyűlési képviselők, Berzeviczy altábornagy, a vezérkar főnöke, báró
Nagy Pál gyalogsági tábornok, Sárkány Jenő altábornagy budapesti
katonai körletparancsnok, valamint báró Than Károly, a budapesti 1.
vegyesdandár parancsnoka. A letartóztatásokat az Ostenburg-zászlóaljnak a Mária Terézia-laktanyában állomásozó Szenkovits százada
eszközölte volna. 10
Hegedűs altábornagy egyébként saját kezdeményezéséből, tehát anél
kül, hogy a király vagy Lehár vezérkari főnök utasítását kivárta, vagy
legalábbis véleményüket kikérte volna, fölkereste a soproni antant
tábornoki missziót, hogy bejelentse a királyi pár Sopronba érkezését.
Arról is tájékoztatta őket, hogy a király az Ostenburg-zászlóaljjal be
akar vonulni Budapestre. Ferrario olasz tábornok ezen a napon Buda
pesten, Hamelin francia tábornok pedig Párizsban tartózkodott, így
Hegedüst csak Reginald Gorton angol tábornok fogadta. Ostenburg
rosszallotta ezt a lépést, és az antantmisszióra is kiterjedő zárlatot ren
delt el Sopron körül. Egy olasz tisztnek autóval sikerült áttörnie a
kordont és eljutnia Bécsbe. A puccs híre köztudomású lett!
9 Hegedűs Pál altábornagy vallomását lásd Somogyi István: Hartensteintől Funchalig".
Egy királydráma története hiteles adatok alapján. Budapest, 1936. 40. o.
10 Uo. 33., 34., 91., 95. o. — Az a vélemény, hogy a tervezett letartóztatások hírét Göm
bösek költhettek, azért is valószínűnek látszik, mert pl. báró Nagy Pál gyalogsági tábornok
a kritikus időpontban rendelkezési állományban volt, nem viselt tehát olyan pozíciót, amely
ből a karlista puccs sikerének biztosítása érdekében ki kellett volna emelni. Csak a követ
kező napon hívták vissza tényleges szolgálatba, mert Willerding tábornok nem volt haj
landó a kormánycsapatokat a királyi csapatok ellen vezetni. Nagyatádi Szabó István letar
tóztatásáról Windischgraetz Lajos herceg emlékiratai szerint sem lehetett szó, mert a ki
rály Nagyatádi Szabónak is miniszteri tárcát akart juttatni. Mindenképpen tény, hogy
Nagyatádi Szabó István a királypuccs hírére szabályos pánikba esett és egy dunai francia
monitoron kért és kapott menedéket.
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Az Ostenburg-zászlóalj és a királyi kíséret október 21-én nem tu
dott elindulni Budapest felé, mert a cukorrépa-betakarítás miatt nem
állott rendelkezésre elegendő vasúti kocsi, és egész napon át tartott,
amíg a szükséges vasúti szerelvényeket összeállították.
Október 22
A budapesti kormány ezen a napon értesült arról, hogy király Sop
ronban van, mire gróf Ráday Gedeon a királyhoz csatlakozott gróf
Sigray Antal helyett Guilleaume Árpád tábornok szombathelyi kato
nai körletparancsnokot nevezte ki Nyugat-Magyarország főkormánybiztosává. E nap reggelén Sopronból futártisztek érkeztek Szombat
helyre a király, Lehár és Hegedűs parancsaival, felszólítva a helyőrsé
get, hogy a királynak tegyék le a hűségesküt. Ennek Guilleaume tá
bornok körletparancsnok és Artner tábornok dandárparancsnok ellen
szegültek, a helyőrség azonban némi tétovázás után mégis csatlako
zott a királyhoz. Horváth László szombathelyi állomásparancsnok IV.
Károly parancsára átvette a körletparancsnokságot, ennek megtör
ténte után pedig tiszti járőrt küldött ki Guilleaume és Artner tábor
nokok letartóztatására, ami meg is történt. 11
Prónay, aki feleségével együtt Szombathelyen tartózkodott, dél
előtt 11 órakor értesült Ambrózy-Migazzi István gróftól, hogy a király
megérkezett Magyarországra. Akkor érkezett vissza Cziráky József
gróf, Vas megye főispánja Dénesfáról (ott landolt a király repülőgépe).
Prónay emlékezése szerint Cziráky úgy informálta őt, hogy Budapesten
a hatalomátadás a legjobb egyetértésben folyik majd le Horthy és a
király között. Azt is elmondta, hogy a király kormányának névsorát is
közölte vele, amelyet liberálisnak tartott.
Prónay szemtanúja volt a szombathelyi eseményeknek, látta, hogy
a szombathelyi katonaság, a hivatalnokok és a közönség a „K" betűt
viselik. Lehár haragosa volt Prónaynak, mert a szabadcsapatvezér egy
hónapja Felsőőrött őrizetbe vette. Nem várta be tehát, míg Lehár
parancsot ad az ő letartóztatására, hanem Torony községen át vissza
utazott szákhelyére, a lajtabánsági Nagyszentmihályra. Horthynak
Prónayhoz küldött futárja, Ranzenberger (később Ruszkay) Jenő ve
zérkari őrnagy szintén félt attól, hogy a karlistákhoz pártolt szombat
helyi helyőrség lefogja, ezért az esti órákban polgári ruhát öltve szö
kött ki Toronyba, a Ranzenberger-csendőrzászlóalj oltalma alá.12
A „budaörsi csata" iratai közt elfekvő helyzetvázlat szerint a szom
bathelyi körletparancsnokság területén állomásozó helyőrségek, illetve
csapatok közül a következők csatlakoztak IV. Károly királyhoz:
5. gyalogezred (I. zászlóalj Hegykő—Fertőhomok körletében, ÏI.
zászlóalj Szombathelyen, ezredparancsnokság és III. zászlóalj Kősze
gen),
u IV. Károly 36—38. o.
12 Prónay III. 136—143. o. — Az 1. országos csendőr tartalékzászlóalj parancsnoka, Ranzerberger Győző, tartalékos (népfölkelő) százados volt, Jenőnek a bátyja.
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3. tüzérezred, illetve tüzérosztály (1. üteg Pinnyén, 2. üteg Nagylózson, 3. üteg Szombathelyen),
3. huszárezred (I. osztály Mosonszentjános—Mosonszentpéter, II.
osztály Fertőszentmiklós—Nemesvis körletében),
7/II. zászlólaj Oroszvárott,
6/II. zászlóalj Körmenden,
3. összekötő század Sárvárott,
3. aknavető század Ostffyasszonyfán (vetők nélkül). 13
Időközben azonban Budapestről valamennyi katonai parancsnokság
nak, helyőrségnek és polgári hatóságnak parancsot küldtek szét, hogy
csak a kormányzó és a kormány utasításait teljesíthetik, a királyra es
küt ne tegyenek, mert a kisantant katonai beavatkozását vonná magá
val, ha a király átvenné a hatalmat. Ennek az lett a következménye,
hogy Bobest Mátyás ezredes, nagykanizsai állomásparancsnok letartóz
tatta Hegedűs altábornagy futártisztjeit és megakadályozta az ottani
6/1. és III. zászlóalj csatlakozását a királyhoz. 14 Ugyanő térítette vissza
a körmendi 6/II. zászlóaljat a kormányzóhoz.
Prónay a királykérdésben eleinte felemás magatartást tanúsított.
Szombathelyen Ranzenberger őrnagynak azt mondta, hogy vele a m a 
gyar kormány nem rendelkezik, mert ő a független és-önálló Lajta
bánság államot képviseli, vele tehát a szokásos diplomáciai formák közt
tárgyaljanak. Nagyszentmihályra visszatérve a felkelő-parancsnoksá
gokkal körtáviratban közölte, hogy a király Sopronba érkezett, a ki
rálykérdésben a csapatok teljes semlegességet tanúsítsanak, parancso
kat csakis tőle fogadhatnak el, és az osztrák határt továbbra is tartsák
megszállva. 15
Október 22-ére virradó hajnalban Lehár parancsára beérkezett Sop
ronba Hegykő—Fertőhomok körletéből az 5/1. Renner-féle zászlóalj,
hogy az Ostenburg-csendőrök helyett átvegye a rendfenntartó szolgá
latot. A parancsot azonban megmásították és az Ostenburg-zászlóaljjal
együtt ez a zászlóalj is elindult Győrbe. Sopronban egy Ostenburgszázad (részben volt felkelőkből) maradt vissza.
A csapatok négy vonatszerelvénnyel a csornai vonalon indultak
Győr felé, a második szerelvényen volt a királyi pár, Lehár, Hegedűs,
Rakovszky István, gróf Andrássy Gyula, Gratz Gusztáv és Boroviczény
Aladár követségi titkár. Hegedűs altábornagy Sopronban akart marad
ni, arra hivatkozva, hogy ő ott a magyar kormányt képviseli az antant
bizottságnál, IV. Károly azonban ragaszkodott hozzá, hogy neki is fel
kell szállnia a vonatra.
Egy szerelvénnyel Maderspach őrnagyot előreküldték Győrbe, hogy
előkészítse a király fogadását. Itt állomásozott a 2. vegyesdandár pa13 Az összekötő század (Verbindungskompanie) mai terminológia szerint híradó század.
A királyhoz elsőnek csatlakozott Ostenburg-zászlóalj és a vele szembenálló Ranzenbergerzászlóalj — mint csendőrségi alakulat — a Belügyminisztérium hatáskörébe tartozott, a Hon
védelmi Minisztérium csak katonai bevetés esetén rendelkezett velük. A körmendi 6/II.
zászlóalj és Pápán a 2. dandár lovasszázada később visszapártolt Horthyhoz, utóbbi, vala
mint a királyhoz csatlakozott győri, komáromi és tatai helyőrségek már a székesfehérvári
körlet területén voltak.
M HL. VKF. 38/3240.; OL. Kozma Miklós iratai. I. csomó Adatgyűjtemény 1920—1922. 107. o.
15 Prónay III. 136—138. o.
8 Hadtörténelmi közlemények
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rancsnoksága, a 4. gyalogezred I. és II. zászlóalja, a 2. tüzérosztály 1.
és 2. ütege és egy utászzászlóalj. Lorinczy tábornok dandárparancs
nok már megkapta Budapestről az ellenállásra felszólító parancsot.
Maderspach őrnagyot a tiszti századdal együtt (volt nagymartoni fel
kelők) először le akarta fogatni, de Bozó ezredes, a 2. dandár gyalogsá
gának parancsnoka olyan határozottan kiállt az uralkodó mellett, hogy
Lorinczy tábornok a helyőrséggel együtt felesküdött a királyra. Ami
kor a király erről értesült, Bozó ezredest a győri pályaudvaron tábor
nokká léptette elő. 16 Gombos ezredest, a 4. ezred parancsnokát Bozó
elmozdította, m e r t nem akart csatlakozni a királyhoz és helyette F e renczy ezredest nevezte ki ezredparancsnokká. Magyaróváron viszont
Martini őrnagy hiába hívta föl az ottani tiszteket az eskütételre, mert
a tisztikar Bacsó őrnagy ellenagitációjára ezt megtagadta.
Budapesten a kormány reggel fél tíz órakor gyűlt össze első tanács
kozásra, ahol jelen volt a miniszterelnök, a honvédelmi miniszter, a bel
ügyminiszter, a vezérkar főnöke, a rendőrség országos főkapitánya,
Rőder vezérkari ezredes és Ottrubay vezérkari alezredes. E tanácsko
zás eredménye volt az a döntés, hogy a király hatalomra jutását meg
kell akadályozni. (A nagyhatalmak tiltakozása ekkor még nem érkezett
be, de a kormány számított rá.) Az erre vonatkozó kormányrendeletet,
mint már említettük, a körletparancsnokságoknak és hatóságoknak
szétküldötték, öt zászlóaljat Budapestre irányítottak és Nagy Pál
gyalogsági tábornok fél tizenegy órakor Horthytól megkapta a p a 
rancsot a katonai ellenállásra. Délben Siménfalvy ezredest három
tiszttel különleges megbízással Komáromba küldték. 17
Délelőtt folyamán megjelentek Bánffy Miklós külügyminiszternél
Nagy-Britannia, Franciaország és Olaszország budapesti követei és
tiltakozó jegyzéket nyújtottak át a király visszatérése ellen. Bánffy azt
válaszolta, hogy a magyar kormány álláspontja most is a régi, az ural
kodó nem veheti át a királyi jogok gyakorlását, és a kormány mindent
megtesz annak érdekében, hogy IV. Károly elhagyja az ország t e r ü 
letét. Déltájban a kisantant követei keresték fel Bánffyt — ekkor lép
tek fel első ízben együttesen —, és hasonló tiltakozó jegyzéket adtak
át. Bánffy kijelentette, hogy ebben az ügyben már fölkeresték a nagy
hatalmak követei, akiknek ebben a kérdésben már választ adott, ame
lyet ők kielégítőnek tartanak, tehát forduljanak oda. Magyarországon
a királykérdést belügynek tartják, amiről nem hajlandók mással t á r 
gyalni, mint a Nagykövetek Tanácsával, mint a békeszerződés hivatott
őrével. 18
A győri vegyesdandár vezérkari főnöke (Kiss Ernő ezredes) 13 óra
30 perckor még azt jelentette a Honvédelmi Minisztériumnak, hogy
IG Reinhold Lorenz Kaiser Karl und der Untergang der Donaumonarchie (Graz, 1959.
629—630. o.) című munkájában azt írja, hogy Lorinczy tábornokot őrizetbe vették, mert a
király Győrbe érkezését Budapestre jelentette. Nyilvánvaló, hogy ettől a király eltekintett,
hiszen a kíséretébe került és a puccs összeomlása után Lőrinczyt Nagy Pálék letartóztat
ták. Lorenz Lehár Antal tábornok kiadatlan és jelenleg Bécsben bírósági zárlat alatt levő
emlékirataira támaszkodik, amelyek e tanulmány szervezője számára még nem voltak hozzá
férhetők.
17 Folkusházy—Bengyel:
I. m. 26—30. o.
18 Bánffy: I. m. 94. o.
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Lőrinczy tábornok a kormány rendeletét megkapta, ennek értelmében
a királyt díszszázaddal fogadja, egyébként a kormányrendelet utasí
tásai szerint fog eljárni.
14 óra 10 perckor Nagy Vilmos vezérkari alezredes a Honvédelmi
Minisztérium VI. csoportjának nevében védelmi parancsot küldött
Győrbe, de már elkésett, mert 14 óra 30 perckor Kiss ezredes már azt
jelentette, hogy a dandárparancsnok a Hegedűs altábornaggyal foly
tatott tárgyalás után elhatározta: a csapatokkal a hűségesküt letéteti.
Az antant tiltakozó jegyzékének szövegét Kiss Ernő ezredes útján to
vábbították Győrbe azzal, hogy azt adja át a királynak, egyúttal a
körletparancsnokságoknak is továbbították. Kiss Ernő ezredes 15 óra
30 perckor már azt jelentette, hogy Hegedűs és Lőrinczy a király kí
séretében már elindult a csapatokkal Komárom felé.19 Budapesten a
szabad királyválasztó körökben fokozta a riadalmat az a hír is, hogy
Prónay szabadcsapatai és a Ranzenberger-csendőrzászlóalj állítólag a
karlistákhoz csatlakoztak és a nagykanizsai vonalon közelednek Buda
pest felé. Ennek tulajdonítható, hogy báró Nagy Pál gyalogsági tábor
nok nemcsak Esztergom és Győr, hanem a Nagykanizsa és Pécs felé
futó vasútvonalak megszakítását is elrendelte. E közben Prónay tele
fon-összeköttetést kapott Budapesttel és akkor kiderült, hogy Prónay
és Ranzenberger elpártolásáról szó sincs. Prónay a Nádor-laktanyával
folytatott telefonbeszélgetésben a Ranzenberger-zászlóalj Budán viszszamaradt őrszolgálatos századát kimondottan a Vár és a kormányzó
megvédelmezésére utasította, sőt Ranzenberger századost is ő bíztatta,
hogy ugyanezen célból induljon zászlóaljával Budapestre, de ne Győ
rön, hanem Nagykanizsán keresztül, mert a karlisták által ellenőrzött
területen lefegyvereznék.20
Mialatt a király a győri helyőrség esküjét fogadta^ Lehár tábornok
Karner századost és kíséretét egy szerelvénnyel előreküldte Komárom
ba, hogy készítsék elő az ottani csapatok csatlakozását. Ott állomáso
zott a 3/IIL zászlóalj, a 2/3. üteg, a 2/II. huszárosztály és egy folyam
őrségi alakulat. Perczel ezredes, Komárom állomásparancsnoka azon
ban Karner századost (egyébként kismartoni felkelővezért) fogolynak
nyilvánította, a vasúti síneket Ácsnál, a Sandberg erőd mellett fölsze
dette és csapatait a karlistákkal szemben felvonultatta. Ezért a karlis
ták előnyomulása 15 órakor elakadt és két század Ostenburg-csendőr
rajvonalban felvonult a komáromi garnizon ellen. Lehár egyúttal
Győrből Ácsra rendelte a 4/1. zászlóaljat, 2/1. és 2/2. üteget, valamint
Pinnye—Fertőhomok körletéből a 3/1. és 3/2. üteget. A szombathelyi
helyőrség útbaindítására kiadott parancsot az ottani helyzet miatt nem
hajtották végre. A másik részről Nagy Pál gyalogsági tábornok Ko
márom megerősítésére rendelte Esztergom—Kenyérmezőről a 4. ke
rékpáros zászlóaljat és Tatáról a 3/1. zászalóaljat. Perczel Komáromnál
2 gyalog-, 1 géppuskás, 1 lovasszázaddal és 1 löveggel foglalt állást.
17 órakor Lehár tábornok megüzente Perczel ezredesnek, hogy egy
19 Folkusházy—Bengyel:
I. m. 35—37. o.
20 H L . V K F . 38/3215. ; P r ó n a y III. 139—144. ; IV. K á r o l y 40—41. o.
8*
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órát vár, s ha ez idő alatt nem vonja be csapatait, akkor a szombat
helyi, soproni és győri helyőrségekkel erőszakkal nyit magának utat.
18 órakor azonban Lehár nem rendelte el a támadást, mert nem akarta,
hogy a fegyverzajra felfigyeljenek a Duna északi oldalán. 19 óra 30
perckor a tétovázó komáromi helyőrség mégis utat nyitott a királyi
csapatoknak, illetve puskalövés nélkül csatlakozott hozzájuk. 20 óra
kor a komáromi déli pályaudvaron díszszázad fogadta a királyt, az
Ostenburg-zászlóalj nyomában pedig a győri 4/1. zászlóalj szerelvé
nyei is begördültek a pályaudvarra. Perczel ezredes a pillanatnyi zűr
zavart kihasználva az esti sötétség leple alatt lóháton elmenekült, az
állomásparancsnokságot pedig de Pottere ezredes vette át. Siménfalvy
Tihamért és tiszti kíséretét, mivel nem akarták letenni az esküt, egyik
vasúti kocsiba zárva őrizetbe vették.
18 órakor Rakovszky István Ácsról felhívta telefonon Bethlen m i 
niszterelnököt és felszólította, hogy rendelje vissza a Komáromnál álló
csapatokat és nyisson szabad utat a királynak. Bethlen a felszólítást
elutasította, de egyúttal arra kérte, hogy a király fogadja Vass József
közoktatásügyi minisztert és Ottrubay alezredest, akik Horthy saját
kezű levelével autón útban vannak Komárom felé. Horthy a levélben
részletesen ismerteti a külpolitikai helyzetet, melynek folytán a hatal
mat át nem adhatja. (Másnap — a budaörsi ütközet folyamán — h a 
sonló eredménytelen telefonbeszélgetés folyt le Rakovszky és Bethlen
között. Á király tanácsadói, talán az egy Andrássy kivételével, meg
voltak róla győződve, hogy a kisantant kilátásban levő katonai inter
venciójának a hírét a kormányzói irodában találták ki.)
19 óra 30 perckor Lehár körtáviratot küldött a székesfehérvári és
pécsi körletparancsnokságnak, a nagykanizsai és zalaegerszegi állo
másparancsnokságnak, valamint a zalaegerszegi vármegyei csendőr
parancsnokságnak, amelyben közölte, hogy a király Magyarországra
érkezett, a hadsereg-főparancsnokságot átvette, az Ostenburg-zászlóalj,
Sopron és Győr helyőrsége pedig letette neki a hűségesküt. A király
elrendeli, hogy a körlet területén levő haderő és csendőrség feleske
tendő a király személyére, akinek ezentúl legfelsőbb rendelkezésére
álljanak. 21
Az említett parancsnokságok azonban — tartván magukat a Buda
pestről kapott utasításhoz — nem csatlakoztak, sőt Bobest nagykanizsai
állomásparancsnok azt a táviratot is visszatartotta, amelyben Köller
ezredes Sopronból elrendelte, hogy a keszthelyi huszárszázad helyez
kedjék készenlétbe.
Mire Horthy megbízottai megérkeztek Komáromba, a helyőrség m á r
felesküdött a királyra, Siménfalvy ezredes pedig már fogságba jutott.
Az időközben már aludni tért király helyett csak Rakovszky István és
Gratz Gusztáv tárgyalt velük. Vass és Ottrubay a hajnali órákban azzal
a jelentéssel tért vissza a Várba, hogy megbízatásuk nem járt ered
ménnyel. 2 2
21 IV. Károly 198. o., 52. sz. okmány. — A kritikus időpontban Zalaegerszegen már nem
volt helyőrség, mert az ottani 6/ni. zászlólajat közben Nagykanizsára helyezték át.
22 H L .

VKF.

38/3211—3213,

3215.;

IV.

Károly

— 324 —

43—44.

o.

A komáromi helyőrség megerősítése végett Nagy Pál gyalogsági tá
bornok menetkészültségbe helyezte a kenyérmezei 4. kerékpáros zászló
aljat és a tatai 3/1. zászlóaljat, de a csapatok már el sem indulhattak,
mert Komárom már a király mellé állt. Az esztergomi 3. kerékpáros
zászlóalj nagyrészt újoncokból álló alacsony létszáma miatt nem jött
számításba, és az esztergomi Duna-híd biztosítása végett is vissza kel
lett maradnia. A kormány arra számított, hogy a karlisták hajókon is
eljuthatnak Budapestre, ezért a folyamőrséget és a „Szeged" őrnaszá
dot is készenlétbe helyezték. 23
Ami Tata elfoglalását, illetve az ottani zászlóalj bekerítését illeti,
egyáltalán nem volt komoly dolog. A zászlóalj részben a laktanyában,
részben pedig a vasútállomáson tartózkodott. Éjfél tájban befutott a
pályaudvarra a karlisták vonata, kiszállt belőle egy főhadnagy és fi
gyelembe sem véve a vonatra szegezett puskacsöveket és géppuskákat,
egyenesen a zászlóalj parancsnokhoz fordult:
,,— Őrnagy úr, alázatosan jelentem, hogy tíz perc múlva őfelsége
vonata ideérkezik. Legfelsőbb parancsra az összes csapatok a pálya
udvaron esküre készen álljanak! — Tiszteleg és felszáll ismét a vonat
ra. Választ nem is vár. Otthagyja az elképedt zászlóalj parancsnokot. A
vonat kirobog Bia—Torbágy felé. Negyedóra múlva nyolcszáz torok
kiáltja a királyi vonat elé az eskü ünnepélyes szavát." 24
A tény tehát az volt, hogy a tatai helyőrség szinte perceken belül át
pártolt és ennek következtében az Ostenburg-elővéd a fontos biatorbágyi hidat birtokba vette, mielőtt még a kormánycsapatok felrobbant
hatták volna. Annak, hogy a tatai helyőrség „nagy lelkesedéssel" tette
le a hűségesküt, Vass miniszter és Ottrubay alezredes is szemtanúi vol
tak. Mint ismeretes, Horthy azt kívánta a királytól, hogy csapatai hát
rahagyása mellett, legszűkebb környezetével utazzék Budapestre, ahol
az antant-diplomatákkal az összeköttetést felvéve meggyőződjön a
tényleges politikai helyzetről, amely a restaurációt nem teszi lehe
tővé. Erre a király tanácsadói szóbelileg közölték, hogy király csakis
csapatai élén fog bevonulni Budapestre. 2 5
A királynak és tanácsadóinak az volt a véleménye, hogy ha a kis
antant a Habsburg-restauráció ürügyén fegyveres intervencióra szánná
magát, ezt csak a nagyhatalmak hozzájárulásával tenné meg. Ezt azon
ban nyilván megelőzné a nagyhatalmak ultimátuma. Ez esetben a ki
rálynak még mindig módjában állna önként távozni az országból.
Horthy ama levélbeli közlésének, hogy a restauráció polgárháborút is
hozna magával, Rakovszkyék egyáltalán nem akartak hitelt adni.
Lehár tábornok levelével — 22 órakor — egy alhadnagy érkezett
Székesfehérvárra Biffl tábornok körletparancsnokhoz. A levél tartalma
az volt, hogy az országba visszatért király kinevezte Rakovszky Ist
vánt miniszterelnöknek, és az őszirózsás forradalom óta különböző
23 Folkusházy—Bengyel: I. m. 39—40. o.
24 Balassa Imre: A magyar királytragédia. Budapest, 1931. 195—196. o. — A regényes for
mában írt riport szerzője elnézte, hogy a helyőrség parancsnoka, Farkas, alezredes volt és
nem őrnagy.
25 H o r t h y l e v e l e : IV. K á r o l y 207. o.; N e m z e t g y ű l é s i N a p l ó , 1922. j a n u á r 21. és 23.
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kormányoknak és kormányzóknak tett összes esküket és ígéreteket,
valamint kötelezvényeket érvénytelennek nyilvánította. Egyúttal fel
szólította, hogy csapatait a királyra eskesse föl. Biffl tábornok a futár
tisztet letartóztatta, egy másik, hasonló tartalmú levelet, amelyet a fu
tárnak Pécsre, Soós altábornagy körletparancsnoknak kellett volna
vinnie, elkobozta. Ezzel egy időben Mór és Kisbér közt a vasúti síneket
felszedette. 26
A Szombathelyen tartózkodó Horthy-párti Artner tábornok ugyan
ebben az idő tájban akarta a Sopronkövesden álló, általa megbízható
nak tartott 5/6. és 6/4. századokat Szombathelyre bevonultatni, de a
királypárti MÁV-tisztviselők a szállítást megtagadták. Ez azt jelen
tette, hogy 22 óra 30 perckor Artner még szabadlábon mozgott, de már
nem voltak emberei. 2 7
Az Ostenburg-zászlóalj Budapesten levő századát, amely az 1. gya
logezreddel együtt a Mária Terézia-laktanyában volt elszállásolva, mint
megbízhatatlant lefegyverezték. 28
Október 23-ra virradó éjjel 1 óra 45 perckor az esztergomi 3. kerék
páros zászlóaljnak is küldtek felszólítást, hogy esküdjön hűséget a
királynak. Mivel ezt megtagadta, Ostenburg ezredes a síneket Nesz
mély és Süttő között fölszedette. A már menetkész 4. kerékpáros
zászlóalj pedig hajnali 4 órakor Komárom helyett Buda felé indult el
az ottani helyőrség megerősítésére. 2 9
Az október 23-án lezajlott események ismertetése előtt röviden szól
n u n k kell a kormánycsapatok vezetéséről. Ezeket báró Willerding Rezső
táborszernagynak, a honvédség főparancsnokának kellett volna irányí
tania. Mivel Willerding (Karl Werkmann tanúsága szerint) vonakodott
királya ellen harcolni, külön csoportparancsnokságot hoztak létre a
rendelkezési állományból visszahívott báró Nagy Pál gyalogsági tábor
nok vezetése alatt. 30 Vezérkari főnökül Folkusházy Lajos ezredest vette
maga mellé, aki kompromittálta magát a Tanácsköztársaság alatti sze
replésével. Mint a 80. vörös dandár parancsnoka Zólyom elfoglalásáért
hadseregparancsnoki elismerésben részesült és így azok között volt,
akik elsősorban számíthattak rá, hogy a további létszámcsökkenés áldo
zatai lesznek. Bengyel Sándor alezredes, aki 1919 júniusában mint a
fi. hadosztály vezérkari főnöke Kassa elfoglalásáért részesült hasonló
elismerésben, labilis helyzete dacára szintén abban a kitüntetésben
részesült, hogy a Nagy Pál csoporttörzs tagjai sorába lépett. Két olyan
ember került tehát a törzsbe, akiket a megbízás visszautasítása esetén
minden bizonnyal nyugdíjaztak volna. Ennek dacára — Kozma Miklós
tanúsága szerint — a csoportparancsnokságon nem folyt valami lázas
26 V K F . H L . 38/3215 é s 3219.; I d é z e t t K o z m a - i r a t o k 107. o.
27 Folkusházy—Bengyel: I. m. 52. o.

28 Uo. 47—49. o. — Az i n d o k az volt, h o g y S z m r e c s á n y i G y ö r g y képviselő a századot a k o r 
m á n y ellen izgatta. H á r o m tiszt a lefegyverzés elől megszökött.
29 L á s d a 27. sz. iábjegyzetet.

30 Báró Nagy Pál mint altábornagy 1921 januárjában még a miskolci katonai körlet pa
rancsnoka volt és létszámcsökkentés következtében vált meg állásától. A vele gyakran össze
tévesztett Nagy Pál ezredes (nem báró), a székesfehérvári dandár parancsnoka, azonos az
1919-es székely hadosztály dandárparancsnokával. (HL. HM. iratok. 968. csomó, 108/eln. tit
kos 1. sz. — 1921. januári hadrend.)
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tevékenység, egészen addig, amíg ott meg nem jelent Gömbös Gyula
szolgálaton kívüli vezérkari százados, nemzetgyűlési képviselő, aki öszszekötőtisztnek neveztette ki magát a csoportparancsnokság és a Mi
niszterelnökség között. Lényegében a konventbiztos, illetve politikai
megbízott teendőit látta el, és nem látszik valószínűtlennek, hogy ő
beszélte rá Horthyt, lövessen a királyi csapatokra.
Október

23

Budapesten ebben az időben a következő csapatok tartózkodtak: a
teljes 1. gyalogezred a Ferenc József-laktanyában, a 2/II. zászlóalj a
Károly király-laktanyában, az 1/1. üteg az Andrássy-laktanyában, az
1. huszárezred egy osztálya a Ferenc József lovassági laktanyában, az
önálló tüzérosztály 2. ütege: összesen tehát négy zászlóalj, két üteg,
egy lovasszázad és egy lovas géppuskás század. Ezen kívül a gellért
hegyi Citadellában egy autós géppuskás és gyalogsági ágyús osztag (egy
löveggel). 31 Ennek ellenére nemcsak a nagyközönségnek szánt, h a n e m a
titkos hivatalos kiadvány állítása szerint is csak 6 század, 2 üteg, 1
lovasszázad és 600—800 önként jelentkezett egyetemi hallgató állott
rendelkezésre. (Azonkívül a MOVE, a KKV és az ÁBM szervezetek,
mintegy 1000 fővel.) A különbség talán azzal magyarázható, hogy a
helyőrség nagyobbik fele harckiképzésben még nem részesült újon
cokból állott, amely csak rendészeti szolgálatra felelt meg (pl. esetle
ges munkásmegmozdulás meggátlására). A csapatok nem voltak telje
sen megbízhatók, illetve részben a kormányzóhoz, részben a királyhoz
húztak. (A forradalmárgyanús elemeket a létszámcsökkentés kapcsán
elsősorban bocsátották el!) 32 A Vezérkari Főnökség (Berzeviczy altá
bornagy) pontosan értesült, hogy milyen csapatok csatlakoztak a ki
rályhoz és abban a feltevében, hogy valamennyi bevetésével számolnia
kell, Veszprém, Debrecen, Kaposvár, Pécs, Nagykanizsa és Szeged
helyőrségekből egy-egy zászlóaljat, Pécsről és Szegedről pedig egy-egy
üteget azonnal menetkészültségbe helyeztek és a főváros védelmére
útbaindítottak. Vidékről leghamarabb a ceglédi helyőrség (a 2/III.
zászlóalj és az 1. dandár lovasszázada) érkezhetett be, 23-án reggel 9
óráig, míg a többi csapatok legfeljebb ugyanazon nap éjfélig.
A teljesség kedvéért ki kell még emelnünk, hogy mind a reguláris
csapatokat, mind pedig a rejtett fegyverkészletekből fölszerelt polgári
személyeket (főiskolások, MOVE, ÉME tagjai és tartalékos tisztek)
azzal a koholt hírrel buzdították a harcra, hogy IV. Károly cseh és
osztrák zsoldoscsapatok élén közeledik a főváros felé. Az ilyen szöve
gű röpiratoknak azonban már akkor kétségbe vonták a hitelességét,
egyébként a titkos kiadvány maga is elismerte, hogy a puccsban csak
egy osztrák tiszt (Riedl dragonyos százados) vett részt. Ez azt jelenti,
hogy a nyugat-magyarországi felkelésben részt vett osztrák tiszti cso
port Sopronban karhatalmi szolgálatra visszamaradt.
31 HL. HM. iratok 969. csomó.'— 1921. októberi hadrend.; 3626'/eln. titkos 1. sz. — 1921.; Uo.
lásd a budaőrsi ütközet iratait.
32 Folkusházy—Bengyel:
I. m. 37. o.
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Nagy Pál gyalogsági tábornok — akinek a budapesti katonai körlet
parancsnokságot alárendelték — abból indult ki, hogy Lehár tábornok
(illetve a kormányzónak csak ezredes, mert a király kinevezését nem
ismerte el) a fővárost ugyanúgy szándékozza megszállni, mint aho
gyan azt 1919. november 14-én cselekedte. Ezért a csapatokat a budai
hídfőben félkör alakban vonultatta föl a karlisták ellen. Ezeket két
csoportba tagolta: az északi csoport élére Kruchyna Manó tábornokot
állította (az iratokban Krusina néven is szerepel), aki törzsével a h ű 
vösvölgyi főreáliskolában szállásolta el magát. A déli csoport élére
báró Than Károly altábornagyot, az 1. vegyesdandár parancsnokát n e 
vezte ki. Ez a csoport két védelmi szakaszra oszlott, éspedig: a buda
keszi szakaszon álló részlegnél Hoffmann Géza ezredes parancsnokolt,
a budaörsin pedig az eredetileg kijelölt Kurtz ezredes (az 1. dandár
vezérkari főnöke) helyett Shvoy István ezredes vette át a vezényletet.
Ennek oka az volt, hogy a királypárti Kurtz vontatottan teljesítette a
parancsokat, ezért csak zászlóaljat bíztak rá. Az éjszaka riadóztatott
ceglédi helyőrség hajnali fél öt órakor beérkezett a Nyugati-pályaud
varra és megkezdte a kirakodást. Kurtz ezredes csak hajnali 5 óra 40
perckor indult el a laktanyából, m e r t ott a csapatoknak és az egyetemi
hallgatóknak beszédet tartott. Azt fejtegette, hogy meg kell gondolni,
hogy a király vagy a kormányzó parancsa legyen-e a mérvadó. Erre
a legénység és a tisztek ingadozni kezdtek, az utóbbiak aggályoskodtak
is, hogy harcba indulhatnak-e a megbízhatatlan legénységgel. Végül
Toókos őrnagy nógatására vonultak el. Szállításukra villamoskocsikat
és HÉV-szerelvényeket vettek igénybe.
Shvoy ezredes e csapatokkal reggel fél nyolc óráig foglalta el állá
sait, és pedig öt lövész-, egy géppuskás századdal és egy üteggel a Tö
rökugratónál, a főiskolás század pedig a Csiki-hegyeken. A másik üteg
Budaörstől északnyugatra ment állásba. A budai hídfőben felvonult
csapatok feladata az volt, hogy a királyi csapatok előnyomulását meg
állítva — vagy legalább is késleltetve — biztosítsa a vidékről a fővá
rosba rendelt kormányzóhű csapatok felvonulását. 33 Budakeszi és Bu
daörs közt nem állt semmilyen csapat, a Vár és a Déli-pályaudvar biz
tosítására a Szent György téren levő három rendőr tartalékszázadból
rendeltek ki egyet a Déli-pályaudvarra. Az esztergomi 3. kerékpáros
zászlóalj Tokodnál ment védelmi állásba.
Az Ostenburg-csapatok árkászkülönítménye két kocsiból álló vasúti
szerelvényen Bia-Torbágyról hajnalban elindult Budaörs felé. Itt a
kormánycsapatok egy árkászszakasza fölszedte a síneket és a pályát
helyreállító Ostenburg-csoportra tüzelt. A különítmény a tüzet viszo
nozta, majd reggel hat órakor raj vonalba fejlődve előnyomult és az ár
kászszakaszt lefegyverezte. 7 óra 50 perckor érkezett az akadályhoz az
Ostenburg-zászlóalj első szerelvénye, amelyen maga Ostenburg is tar
tózkodott és Bochéra Tivadar százados századát hozta. A vonatot tűz
33 HL. VKF. 38/3219. ; IV. Károly 44—45. o. ; Folkusházy—Bengyel : I. m. 70—73. o. — A.
Shvoy-csoport hadrendje: 1/1. zászlóalj (az 1. gy. e. I. és III. zászlóaljából); 211. zlj. fele, 1/2
ágyúsüteg, a tudományegyetem százada 118 fővel, összesen 570 puska, 4 géppuska, 3 löveg;
ehhez még az 1/3. üteg.)
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alá vették az egyetemi századok, mire Ostenburg parancsára a legény
ség kiszállt és rajvonalba fejlődve visszalőtt. Miután Lehár tábornok
megkapta Ostenburg jelentését, hogy Budaörsnél kemény ellenállásba
ütközött, egy Pinnyéről érkezett üteget és egy további szerelvényt
(Makkai százados alegységével, egy lovasszakasszal és géppuskás szá
zaddal) rendelt Törökbálint vasútállomáshoz. A 2. szerelvény azonban
a Törökbálint környékét végigpásztázó heves géppuskatűz miatt kény
telen volt a nyílt pályán megállni és kirakodni. A kormánycsapatok
két ütege is beavatkozott a harcba, mire Bia-Torbágyról előreküldték a
3. szerelvényt is. Az Ostenburg-zászlóalj támogatására előreküldött
5/1. zászlóalj (Bozó tbk.) a Budaörs és Budakeszi közötti térségben vo
nult fel, a tiszti század pedig déli irányban Nagytétény felé támadt,
A karlista ütegek Törökbálint vasúti állomástól északkeletre és észak
nyugatra mentek állásba, úgyhogy a Bia-Torbágyon csak a királyi vo
nat maradt vissza a közvetlen kísérettel, testőrökkel és Perler száza
dos csapatával.
Lehár parancsot adott a tatai helyőrségnek, hogy induljon a tűzvonalba, majd a komáromi huszárok géppuskás századát és a győri 4/1.
zászlóaljat is előrerendelte. Időközben a már tűzvonalban levő Ostenburg-századok támadásra indultak. A Törökugratót védő kormánycsa
patok szárnyán sikerült egy teljes üteget birtokukba keríteni és a biz
tosító erőket foglyul ejteni. Északkelet felől a polgári ruhát, tányérsap
kát és nemzetiszínű karszalagot viselő főiskolás alakulatok vonultak föl.
Mivel ezen az oldalon csak egy sebtében összeállított karlista szakasz állt
rendelkezésre, ennek megerősítésére a Budaörs felé támadó csoportból
egy századot kellett kikülöníteni. A főiskolás irreguláris csapatok tá
madását Ostenburg visszaverte, egy részüket elfogta, a királyi tüzér
ség pedig kartáccsal lőtt föléjük. Tehát nem megsemmisítő, hanem csak
riasztó szándékkal. Ennek hatására a főiskolások vissza is vonultak —
s a hátrálás részben rendetlen futássá változott. Az Ostenburg-csendőrök és a többi királyi csapatok körében olyan hír járta, hogy Buda
pesten kommunista forradalom tört ki, ezért az elfogott egyetemi hall
gatókat eleinte szovjet sapkás proletároknak hitték. Amint azonban
beszélgetni kezdtek velük, kiderült a tévedés: a kormányzó küldte őket
a király csapatai ellen.
Budaörsöt az Ostenburg-csendőrök elfoglalták, Toókos őrnagyot p e 
dig az ottani vasútállomáson elfogták. Than altábornagynak is csak
az utolsó pillanatban sikerült elmenekülnie. Shvoy ezredes csoportjá
nak összeköttetése a többi kormánycsapattal megszakadt és elszigetel
ten védekezett a Törökugratón. Az Ostenburg-csapatoknak szabad út
juk volt Kelenföldig, amelyet Rainprecht ezredes egy-egy lövész- és
géppuskás századdal tartott. A ceglédi 2/III. zászlóaljból (két lövészés egy géppuskás század), valamint a jászberényi századból Uhlig ez
redes parancsnoksága alatt egy másik csoport alakult, amelyet Than
altábornagy Budaörs visszafoglalására rendelt. A ceglédiek támadása 9
órakor indult meg, de nyomban meg is torpant, sőt az őket visszaverő
Ostenburg-csendőrök 10 órakor már 1500 méterre közelítették meg
a Kelenföldi-pályaudvart. 13—14 óra között az Uhlig-csoport az Os— 329 —

tenburg-csendőrök ellen szuronyrohamra indult, amely eredménytele
nül végződött, mire Than altábornagy a Rainprecht-csoportot is segít
ségére rendelte. A kormány csapatoknak 15—16 óra között sikerült viszszafoglalni Budaörsöt és helyreállítani az összeköttetést a Shvoy-csoporttal, mivel Ostenburg csapatai harc nélkül hátráltak Törökbá
lintra. 3 ' 1
A kormány csapatok déli csoportjának tartalékát Luby őrnagy irregu
láris csoportja képezte, amely 10 órakor egy-egy vidékről érkezett gya
log- és géppuskás századdal erősödött meg, 12 órakor pedig a tűzvo
nalban volt már a Valerián őrnagy parancsnoksága alatt álló budapesti
huszárszázad és az önálló tüzérosztály 2. ütege is. 35
Az északi (Kruchyna) csoportot támadás nem is érte, ennek dacára,
amikor a 4. kenyérmezei kerékpáros zászlóalj beérkezett Óbudára, a
piliscsabai alagúthoz kirendelt őrség az alagutat eltorlaszolta és ezzel
Esztergom felé lehetetlenné tette a vasúti forgalmat. Ez azt jelentette,
hogy nem bíztak az esztergomi 3. kerékpáros zászlóaljban és attól tar
tottak, hogy a királyi csapatok balszárnyán felvonul Buda ellen. Ami
kor azonban Rakovszky délben közölte Bethlennel, hogy a kormány
csapatok tüzérsége (konkrétan az 1/2. és 1/3. üteg) a királyi csapatok
kezébe került, az északi csoportból egy hegyi üteget a déli csoporthoz
dobtak át.
Katonai szakértők véleménye szerint a királyi csapatoknak nem a
Kelenföldi-pályaudvar elfoglalását kellett volna erőltetniük, hanem
az 5/1. és 4/1. zászlóaljjal Farkasréten és Hűvösvölgyön keresztül elő
nyomulni a Vár felé, amelyet rövid utcai harcok árán birtokba vehet
tek volna. (Farkasrét és Hűvösvölgy tájékán az összeütközés kezdetén
nem is álltak még kormány csapatok.) Ferenczy György ezredes, a 4/1.
zászlóalj parancsnoka még elfogott Budakeszinél egy főiskolás járőrt,
de az irreguláris csapatok üldözését senki sem folytatta. 36 Ostenburg
azonban a Kelenföldön gyülekező kormánycsapatokkal akart összeköt
tetést teremteni, mert a király környezete abban a hiszemben volt,
hogy csatlakozni fognak hozzájuk.
A budapesti kormány egy része — Karl Werkmann szerint — h a j 
landó lett volna átadni a hatalmat a királynak, ha garantálni tudja,
hogy a restaurációnak nem lesznek külpolitikai következményei, több
sége azonban a fegyveres ellenállás mellett döntött. Nagy Pál a va
sárnapi minisztertanácson azt jelentette, hogy már elég csapat áll Bu
daörsnél, a katonák azonban nem akarják fegyverüket használni, csak
a tüzérek adnak le egy-egy lövést. A kormány biztosra vette a karlista
csapatoknak Budapestre történő bevonulását, ezért Bethlen és Bánffy
megállapodtak abban, hogy Bethlen bevárja őket a Miniszterelnöksé
gen, Bánffy pedig a legutolsó percben a francia követségre megy. így
akarták biztosítani, hogy a karlisták bevonulása után egyikük szaba
don maradjon és cselekvőképes legyen arra az esetre, ha külügyi bo34 í v . K á r o l y 52. o.; Somogyi:
I. m. 107—108. o.
35 í v . K á r o l y 52. o.
Sß F e r e n c z y t illetően lásd Folkusházy—Bengyel:
I. m . 95. o.
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nyodalmak keletkeznek. Fouchet francia főmegbízott, akit a karlista
források Habsburg-pártinak tartanak,
nagyon készségesen vállalta,
hogy Bánffynak szükség esetén menedéket nyújt, sőt Hohler angol
főmegbízott is ugyanezt önként fölajánlotta. Bánffy a továbbiakban
azt írja, hogy Budapesten az ágyúlövéseket hallani lehetett. „Délután
kiújult az ágyúzás, aztán újra megszűnt. Minden pillanatban várhattuk,
hogy megjelenik valahol Farkasrét felől, vagy Gellért alatt Lehárék
homlok-csapata és utánuk ;— persze mosolyogva, mint mindig — Ká
roly Király. Erre vallott, hogy a Dísz-tér sarkánál és a Hunyadi János
út mentén is nevetgélő uracsok várták. Ők akarták elsőül üdvözölni." 37
IV. Károly, amikor Bia-Torbágyon az első hátrakísért és kihallga
tott hadifoglyoktól arról a híresztelésről értesült, hogy ő osztrák és
cseh csapatokkal támad Budapest ellen, Hegedűs altábornagyot csapa
tai főparancsnokául nevezte ki és egyúttal utasította, hogy menjen át
hadikövetként Kelenföldre, informálja a kormánycsapatok tisztjeit a
valóságról és szólítsa fel őket a csatlakozásra. Hegedűs altábornagy egy
mozdonyon be is futott Kelenföldre, itt azonban csak báró Than altá
bornaggyal és szűkebb törzsével tárgyalt, míg a csapatokkal való érint
kezést meg sem kísérelte. Than természetesen azt válaszolta, hogy ez
olyan kérdés, amely Nagy Pál gyalogsági tábornokra, mint főparancs
nokra tartozik. Reggel 9 órakor Hegedűs telefonon felhívta Nagy Pált,
akinek tudtára adta, hogy a király 8 zászlóaljjal és 6 üteggel közeledik
Budapest felé, ezért szüntessék be az ellenállást és nyissanak a király
nak szabad utat. Nagy Pál erre azt felelte, hogy neki meg 28 zászlóalj
áll rendelkezésére és nem engedheti meg, hogy az Ostenburg-csapatok
bevonuljanak a fővárosba, mert ez az ország katasztrófájával járna.
Azon célból, hogy a király tájékozódást szerezzen a tényleges hely
zetről, azt javasolta, hogy vagy maga a király utazzon Budapestre —
természetesen fegyveres kíséret nélkül —, vagy pedig Hegedűs foly
tassa útját a Várba, Hegedűs az utóbbi megoldást választotta, amiért
a karlista források szemrehányást is tesznek neki azzal, hogy erre külön
felhatalmazást nem kapott és nem is kért. Hegedűs a Várban Horthy
kormányzóval beszélt, aki Zadravecz tábori püspök tanúsága szerint
először neheztelt rá, amiért a királyhoz csatlakozott, meghallgatása
u t á n pedig azt jelentette ki, hogy Hegedűs helyében ő sem cselekedett
volna másképpen. Hegedűs Horthytól a Sándor-palotába ment, ahol
Bethlen miniszterelnök és Bánffy külügyminiszter fogadta, Hohler an
gol követ társaságában. Hegedűsnek tudomására adták: az antantköve
tek kormányaik megbízásából kijelentették, hogy a királyt sohasem
fogják elismerni törvényes uralkodónak. Hogyha IV. Károly Magyar
országon átveszi a hatalmat, ezt a kisantant casus bellinek fogja tekin
teni, és a csehek Budapestet egy hét múlva megszállják. Ezért a m a 
gyar kormánynak az a véleménye, hogy a legfőbb hatalom átadásáról
a jelen időben nem lehet szó. Ellenben a polgárháború megakadályo
zása végett kérik a királyt, járuljon hozzá az ellenségeskedések köl37 Bánffy:

I. m . 97—101. o.
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csönös megszüntetéséhez és küldje egy meghatalmazottját tájékozódás
végett Budapestre.
Hegedűs kérdést intézett Hohlerhez, hogy a nagyatalmak voltakép
pen miért ellenzik a Habsburgok visszatérését, mire azt a választ k a p 
ta: azért, mert a Habsburg-restauráció okvetlenül közép-európai hábo
rúhoz vezetne, amit mindenképpen meg akarnak akadályozni.
Mialatt Hegedűs a Miniszterelnökségen tartózkodott, Horthy és
Nagy Pál — a titkos kiadvány tanúsága szerint pontosan 10 óra 40
perckor — kiment a Károly-laktanyába, majd a Budaörstől keletre álló
csapatokhoz azon célból, hogy nekik beszédet tartson, ami ,,rájuk jó
hatással volt".
Hegedűs Bia-Torbágyra visszatérve először a király tanácsadói előtt
számolt be budapesti küldetésének eredményéről. Utóbbiak kétségbe
vonták a kapott információik hitelességét, úgy vélekedtek, hogy a Horthy-kormányzat ugyanazt a kétszínű játékot űzi, mint húsvétkor. He
gedűs 14 órakor jelentkezett a királynál, akivel közölte, hogy a buda
pesti kormány a fővárosban a helyzet ura, a Vár erősen meg van száll
va és a Kelenföldi-pályaudvart két feltétlenül kormányhű gyalogezred
tartja. Ezért javasolja, hogy a fegyveres harcot szüntessék be, mert a
helyzet kilátástalan. Egyben kérte fölmentését a főparancsnokság alól
azzal az indoklással, hogy mindkét fia a másik oldalon harcol. 38
Lehár a kezdeti sikerek alapján táviratban arról tájékoztatta Biff!
Ferenc tábornok székesfehérvári körletparancsnokot, hogy az ellenfél
nek a Kelenföld előtti állásokba vitt tüzérsége teljes egészében a ki
rályi csapatok kezébe került. Ugyanakkor — a király parancsára hi
vatkozva — felszólítja, hogy szolgálatait bocsássa a király rendelke
zésére, a parancs vételét pedig Torbágyra táviratilag nyugtázza. Biffl
tábornok vezérkari főnöke nem adott Torbágyra választ, de a felszólí
tás szövegét közölte Nagy Pállal. A kormánycsapatok főparancsnoka
először hallgatott, s csak a lövöldözés megszűnte után (kb. 16 óra t á j 
ban) közölte a székesfehérvári körletparancsnokkal, hogy a kormány
csapatok Budaörs vasútállomás—Törökugrató, attól északra pedig Bu
dakeszi—Pilisvörösvár vonalában állnak, Budapesten teljes a nyuga
lom, a körletparancsnok és csapatai kizárólag a kormányzó parancsait
teljesítsék. 39
A királyi csapatok Érd irányába csak felderítő járőrt küldtek, amiből
viszont az a tévhír keletkezett, hogy a karlisták Érd felé kanyarodtak.
Hogy ez nem volt igaz, abból is kiderült, hogy a Nagykanizsáról Bu
dára rendelt kormányhű 6/1. zászlóalj 17 órakor zavartalanul elérte
Nagytétényt, ahol Nagy Páltól azt az utasítást kapta, hogy meneteljen
Diósdra és ott éj j élezzen.
17 óra 45 perckor megeredt az eső, amely hamarosan viharrá vál
tozott.
3S iratok az ellenforradalom történetéhez. II., Budapest, 1956. 235. o. ; Aladár von Boroviczényi: Der König und sein Reichsverweser. München, 1923. 301—304. o.; Somogyi: I. m. 37—38.
o.; IV. Károly 51—52. o.; Folkusházy—Bengyel: i.m. 80. o.
38 HL. VKF. 38/3244.
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Shvoy ezredes a kormánycsapatok képviseletében 15 óra 30 perckor
elindult Ostenburghoz, hogy vele az ideiglenes tűzszünet és a két fél
csapatai által elfoglalandó demarkációs vonal ügyében tárgyaljon. A
Törökbálint és Budaörs közötti vasúti őrháznál találkoztak, amit Ostenburg Torbágyra telefonon jelentett. Időközben Budapest felől ugyan
oda érkezett Gösset angol ezredes két angol és három amerikai tiszt
tel, akik Ostenburgot félrehívták és vele külön megbeszélést folytat
tak. Ostenburg azt az utasítást kapta Bia-Torbágyról, hogy Shvoyjal
együtt folytassa útját a 17. sz. vasúti őrházig, mert a király is akar vele
beszélni. Shvoy és Ostenburg ezután mozdonyon indultak Bia-Torbágy
felé, Törökbálinton fölszállt hozzájuk a király által tábornokká kine
vezett Bozó ezredes is. A 17. sz. őrháznál már ott találták a királyt,
Andrássyt, gróf Somssichot és Hegedűs altábornagyot. Az itt lezajlott
megbeszélések azzal a megegyezéssel zárultak, hogy a fegyverszüneti
tárgyalások a királyi csapatok vonala mögött a Törökbálint község ha
tárában levő Csiki-majorban másnap reggel 8 órakor kezdődnek. Ez
után Hegedűs altábornagy és Shvoy ezredes megállapították a demar
kációs vonalat, amely Kozma Miklós feljegyzései szerint Budakeszitől
délre, a 218-as és 205-ös magaslaton, a Csiki-pusztán, Törökbálint vas
úti megállón és a 182-es magaslaton vonult keresztül. 40
Hegedűs altábornagy — akit a királypuccs likvidálása után gyorsan
nyugdíjaztak — utólag azt a vallomást tette, hogy bár a Törökugrató
ebben az időpontban a Bozó-féle csapatok birtokában volt, ezt a ma
gaslatot Shvoy ezredessel egyetértőleg Horthy csapatainak engedte át,
úgyhogy nemcsak a Bozó-csoport, hanem Ostenburg jobbszárnya is
visszavonulásra kényszerült. Eszerint Hegedűs készakarva úgy állapí
totta meg a demarkációs vonalat, hogy saját csapatai kerüljenek h á t r á 
nyosabb helyzetbe. 4 1
Nagy Pál gyalogsági tábornok a nap folyamán öt zászlóaljat és két
üteget rendelt a pécsi körlet területéről a királyi csapatok ellen, ame
lyeket a Gömbös-féle terminológia lázadóknak nevezett. Helyőrségi
szolgálatra négy zászlóalj egy-egy százada, az aknavető század és egy
üteg maradt vissza, tehát a szerbektől nemrég visszaszerzett Baranya
gyakorlatilag védtelenül maradt. Pedig abból, hogy a szerbek beszün
tették a vasúti forgalmat, tudni lehetett, hogy további katonai intéz
kedésekre készülnek. Ezért a pécsi körletparancsnokság azt javasolta,
h°gy a jugoszlávok által korábban kiürített területen állítsák föl az
1898—1900-as évfolyamokból a VII. tartalékezredet. Ezt a Honvédelmi
Minisztérium el is rendelte. Este 20 órakor a pécsi körletparancsnok
ság vezérkari főnöke (Erreth Aladár ezredes) hughes-on jelentette a
Honvédelmi Minisztériumnak, hogy az új alakulatot nem tudja fel40 Folkusházy—Bengyel: I. m. 91. o.
11 Somogyi: I. m. 38. o. — HL. VKF. 39/3246. sz. irat szerint a budai hídfő csapatainak el
helyezkedése a következő volt: Északi csoport: 4. kerékpáros zászlóalj és utászszakasz Soly
mártól nyugatra és északnyugatra, öt század Várhegy—Farkashegy—Jánoshegy—Nagysvábhegy
vonalában, egy zászlóalj a Farkasréti temetőnél. Déli csoport: Luby őrnagy egy századdal a
X,óhegyen, Uhlig ezds. Budaőrstől nyugatra, Shvoy ezredes Törökugratónál kisebb csoport
jával, Rainprecht ezredes 2 századdal a budaörsi vasútállomásnál, tartalék Kakukk-hegyen,
Kelenföldi laktanyában és Kelenföldi-pályaudvaron kb. öt század.
— 333 —

állítani a rejtett hadianyag igénybevétele nélkül. Már pedig, ha az igé
nyelt csapatokat Budapestre küldték, akkor a tartalékezred felállítására
feltétlenül szükség lesz. Budapestről a rejtett hadianyag igénybevéte
lét letiltották azzal, hogy a kormány csapatok helyzete javulóban van,
a katonai szállítmányok pontosan beérkeznek Budapestre, és a már
útbaindított csapatokon kívül újakra nem lesz szükség. Erreth ezredes
ekkor azt válaszolta, hogy ha további csapatok útbaindítása fölösleges,
akkor a tervezett behívásoktól is el kellene tekinteni/' 2
A fenti távirat váltáskor Nagy Pál gyalogsági tábornok csoportja a
következő hadrendet mutathatta ki:
ÉSZAKI CSOPORT (Kruchyna tábornok):
4. kerékpáros zászlóalj, 10/III. zászlóalj Szegedről útban, 5/2. üteg
kirakodóban.
DÉLI CSOPORT (Than altábornagy):
Shvoy ezredes: l/III. zászlóalj, 2. ezred két százada, műegyetemi szá
zad (40 puska).
Uhlig ezredes: 2. ezred másfél százada, 1. ezred egy százada, 14/1.
zászlóalj Egerből, rendőr tartalékszázad (300 puska).
Gyulay alezredes: rendőr tartalékszázad (60 puska), egyetemi század
(100 puska), 1/1. és 1/2. üteg 2—2 löveggel.
Rainprecht ezredes: 2/1. század, Bánát század (100 puska — a Kettős
Kereszt Vérszövetség állította ki), két rendőr tartalékszázad (280, il
letve 30 puska).
Tartalék (Tóth ezredes): 14/11. zászlóalj Gyöngyösről, két utász
század, nyíregyházi zászlóalj, rendőrtartalék I. csoport 2. százada (70
puska), 9 cm-es budapesti üteg.
DIOSDI CSOPORT (Pirkner ezredes): 6/1. zászlóalj Nagykanizsáról,
4/III. zászlóalj Veszprémből és 6/3. üteg Debrecenből.
BUDAPESTI JÓZSEFVÁROSI-PÁLYAUDVARRA
IRÁNYÍTOTT
CSOPORT (Horváth Imre ezredes):
7/1. zászlóalj Kaposvárról, 8/III. zászlóalj és 4/1. üteg Pécsről.
SZÉKESFEHÉRVÁRI CSOPORT (Biffl, majd Maxon tábornok):
Pécsi 8/IL, 7/III. zászlóalj és a 4/2. üteg, valamint két közelebbről
meg nem jelölt zászlóalj. Feladata: Bicske vagy Kisbér felé előnyo
mulni.
HAJMÁSKÉRI CSOPORT (Lorx Viktor tábornok)/' 3
Feladata nyilván a szombathelyi vasútvonal szemmel tartása.
Október

24

A Horthy-csapatok október 24-én 6 órakor megkezdték a királyi
csapatok állásainak megkerülését. Egyszóval megszegték az előző napi
ideiglenes fegyverszüneti egyezményt. Ezt a titkos kiadvány azzal in42 HL. V K F . 39. doboz, szám n é l k ü l .
43 HL. V K F . 39/3248. és 3253. sz. — M a x o n egyik k ö z e l e b b r ő l m e g n e m jelölt zászlóalja a

8/1. zászlóaljjal azonosítható, ide tartozott egy lovas félszázad is. Hajmáskéren volt a 2. ke
rékpáros zászlóalj és két üteg. A 3253. sz. helyzetjelentés szerint egy hajmáskéri (harmadik?)
üteg okt. 24-én reggel fél hat órakor érkezett Nagytéténybe, a 12/1. zászlóalj pedig reggel 5
óra után futott be Budapestre. A rendőrtartalékok alatt főleg csendőr tartalékszázadok érten
dők.
— 334 —

dokolja, hogy „Shvoy ezredes nem volt feljogosítva ily tárgyalások
kezdeményezésére", még kevésbé megállapodások megkötésére, de az
általa megkötött fegyverszünetet érvényesnek fogadták el azzal a mó
dosítással, hogy az reggel 6 órakor véget ér. Az ugyanakkor kezdő
dő előnyomulást a 8 órakor meginduló tárgyalásoknak nem szabad be
folyásolni. Than tábornok állítólag hajnali 4 óra körül értesítette Ostenburgot, hogy az ideiglenes fegyverszünet reggel 6 óráig érvényes, 4 4
mindenesetre elég későn ahhoz, hogy a király vezérkari főnöke ide
jében hadműveleti ellenintézkedéseket tehessen. Ami pedig Shvoy
fegyverszüneti tárgyalásait illeti, ezekről Horthynak és Bethlennek tu
domása volt, ami nemcsak azt jelenti, hogy a titkos kiadvány nem
tudja elfogadhatóan indokolni a fegyverszünet egyoldalú felmondását,
hanem azt is, hogy a szerzők más valakinek (feltehetően Gömbösnek)
az utasítására voltak kénytelenek így fogalmazni.
Hivatalos adatokból megállapítható, hogy a király ellen bevetett
kormánycsapatok létszáma 8000 fő volt.
Bia-Torbágyon előző este megbeszélést tartottak, amelyen a király
jóváhagyásával az a döntés született, hogy a kormány csapatok táma
dása esetén ellentámadást indítanak. Ezzel állott összefüggésben a k ő 
szegi 5/III. zászlóaljnak, a komáromi 2. huszárezred géppuskás száza
dának és a tatai helyőrségnek tűzvonalba rendelése. Ez azonban nem
változtatott a kormány csapatok számbeli túlerején.
24-én reggel 8 órakor, amikor Horthy és IV. Károly megbízottai (Ká
n y a Kálmán rk. követ és meghatalmazott miniszter, illetve Gratz
Gusztáv és Lehár tábornok) a törökbálinti Csiki-majorban találkoztak,
a manőverek már javában folytak. A kormányzó megbízottai követel
ték, hogy az összes királyhoz csatlakozott csapatok tegyék le a fegy
vert és szolgáltassák ki az összes hadianyagot. Ennek fejében a puccs
összes részvevőinek általános amnesztiát helyeztek kilátásba, kivéve
a vezetőket, akiket bíróság elé akartak állítani. A királytól azt köve
telték, hogy köszönjön le a trónról (az eckartsaui nyilatkozat nem volt
kifejezett lemondás és amellett közjogilag is érvénytelen volt), ennek
fejében ígéretet tettek a király személyi biztonságának garantálására
azzal, hogy későbbi tartózkodási helyéről a magyar kormány fog gon
doskodni a nagyhatalmak követeivel egyetértőleg Lehár és Gratz vi
szont azt követelték, hogy a budapesti kormány lépjen vissza és a ha
talmat a király kezébe tegye le. A tárgyalások azzal fejeződtek be,
hogy Gratz és Lehár kijelentették: a budapesti kormány álláspontjáról
beszámolnak a királynak és válaszát a budapesti kormánnyal közölni
fogják.
A tárgyalások közben a kormány csapatok tüzérsége már lőtte a ki
rályi csapatok állásait, majd felvonult a gyalogságuk is. Gratz és Lehár
szerelvénye 10 órakor érkezett vissza Bia-Torbágyra, amikor a tü
zérségi és gyalogsági tűz már javában folyt, sőt az ottani vasútállomá
son veszteglő királyi vonatot is találat érte. Lehár és Ostenburg azt kí
vánták a királytól, hogy az előző esti megbeszélésnek megfelelően ren44 Folkusházy—Bengyel:
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delje el az ellentámadást. A támadó élt az Ostenburg-csapatok képez
ték volna, második vonalban megerősítve az 5/1. soproni és 4/1. győri
zászlóaljjal. A király azonban azzal az indoklással, hogy polgárháborút
nem kíván, elrendelte a csapatok visszavonulását Bánhidára. Boroviczény arra kérte a királyi párt, hogy a különvonatot azonnal indítsák
Bicskére, mert Horthy tüzérsége már Bia-Torbágyot lövi, habár tud
ják, hogy ott a király. Ez meg is történt úgy, hogy Lehár és Gratz
megérkeztétől a királyi vonat indulásáig mindössze öt perc telt el. Az
Ostenburg-csapatok maradványai, kb. két század és a tüzérség — az
5/1. és 4/1. zászlóalj által fedezve — már erős ágyútűzben rakodtak be.
A karlista csapatok 15 órakor érkeztek Tatára, ahol megtudták,
hogy a Komáromba vezető sineket felszedték, és Komáromot Héj j as
főhadnagy felkelő csoportja megszállva tartja/' 5 A még rendelkezésre
álló, Kisbéren át Pápára vezető vasútvonal gyenge fölépítménye nem
bírta volna el a nehéz vasúti szerelvényeket, a Nyugat-Magyarországra
vezető útvonal el volt zárva ľ'6 A király maga adott parancsot Lehárnak
és Ostenburgnak, hogy polgári ruhában meneküljenek, mivel számolt
azzal, hogy fogságba esésük esetén e két tisztjének agyonlövésével fe
nyegetik meg, ha a lemondó nyilatkozatot nem írja alá. Lehárnak si
került is eljutnia Bécsbe, Ostenburgot azonban a kormány csapatok
egyik csendőrjárőre Baj községben hamarosan elfogta.
A nap délelőttjén a győri helyőrség tiszti küldöttsége jelentkezett a
királynál, tudtára adva, hogy a győri helyőrség tisztikara gyűlést tar
tott és azon határozatailag kimondotta, hogy a királynak tett eskü alól
fölmentésüket fogják kérni. Ezt azzal indokolták: ők abban a hitben
tették le az esküt, hogy a király az antant hozzájárulásával és a kor
mányzó tudtával tért vissza az országba. Hasonló akciót indítottak a
komáromi helyőrségben is.
A Fehér Könyv ama megállapítása, hogy a Pápa felé vezető vasút
vonalon a parasztok fölszedték a sineket, nem felel meg a valóságnak.
A titkos kiadvány sem regisztrálja, ellenben ebből tudjuk, hogy a
Bicske—Székesfehérvár vasúti vonalon a körletparancsnokság utász
szakaszt küldött ki Lovasberényre a sinek fölszedésére. Almásfüzitőnél
a sineket Szivós-Waldvogel ezredes parancsára a 3. kerékpáros zászló
alj árkászosztaga szakította meg. Az említett zászlóalj Tokodnál állott,
de mivel Párkány felől gyanús mozgolódást észleltek, a 3. kerékpáros
zászlóalj egy századot Nyergesújfalún és egy rajt Tokodon visszahagy
va Esztergomba visszatért. 47
A kormánycsapatok bekerítő műveletinek legelső eredménye gya
nánt Csiki-pusztánál egy Ostenburg-századot elfogtak, majd Török
bálintnál egy másik Ostenburg-század tette le a fegyvert. Idlhofnál
egy befészkelt karlista csoportot rövid gyalogsági tűz után visszave
tettek. Törökbálinton az Ostenburg tiszti század megtagadta a kapituá45 Héjjas október 23-ra virradó éjszaka pándorfaluból egy szerelvénnyel elindult hazafelé.
Október 23-án délben érkezett Győrbe, s innen Komárom felé folytatta útját. — Somogyi:
I. m. 200. o. ; HL. VKF. 39/3244. sz. ; Prónay III. 171—172. o.
46 Boroviczény: I. m. 312. o.; Somogyi i.m. 110. o. (Ostenburg vallomása).
47 Folkusházy—Bengyel: I. m. 98. o.
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ciót és nyugat felé igyekezett áttörni. 13 órakor a kormánycsapatok
Kruchyna és Than csoportja a Telki—Páty—Bia nyugati széle által
jelölt vonalat érte el. Bia-Torbágyról öt vonatszerelvény robogott ki
Komárom irányába, ezek közül kettő az utolsó pillanatban, egy üteg p e 
dig, amely a berakodást az utolsó percekig mintaszerűen fedezte, gya
log menetben vonult el nyugat felé. A piliscsabai alagútnál levő tor
laszt délben eltávolították, a 4. kerékpáros zászlóalj pedig Pilisvörös
várról elindult Perbál felé. Egy fogatolt különítmény Tárnokról Sós
kúton át indult Biára, egy autós különítmény pedig parancsot kapott,
hogy a Váli-patak mentén Alcsut-Bicskén át Ballá felé tüntessen. A
menetkész debreceni és szegedi csendőr tartalékszázadnak és két mis
kolci ütegnek parancsot küldtek, hogy ne induljanak el, mert Budapes
ten már nincsen szükség rájuk. Wulff Olaf Richard sorhajókapitány
parancsot kapott, hogy a „Szeged" dunai őrnaszádon induljon Komá
romba, illetve Győrbe, hogy az ottani csapatokat megerősítve meg
akadályozza Ostenburgék visszavonulását nyugat felé. E parancs vég
rehajtásától azonban 18 órakor már eltekintettek. 4 8
Than tábornok csoportja 4 zászlóaljjal és 2 üteggel üldözte a Torbágy irányában visszavonuló „lázadókat". 13 órakor az üldözést meg
kellett szakítani, mert a királyi csapatok lefegyverzése egy időre le
kötötte az erőket. 49 Az 5/1. zászlóalj Bia-Torbágyról visszavonulva
Bicskén gyülekezett, ahol a budapesti huszárszázad lefegyverezte. A
nyugat-magyarországi 3/1. és 3/2. üteg fedezte — Törökbálint irányá
ban felvonulva — a visszavonulást, amikor a kormány tüzérségétől
telitalálatot is kapott. A 3/1. üteg felét Torbágynál elfogták, másik fele
és a 3/2. üteg gyalog menetben ért Tatára, ahonnan az 5/1. zászlóaljjal
együtt vasúton szállították vissza előbbi, nyugat-magyarországi elhe
lyezési körletükbe.
A győri 4/1. zászlóalj a biai hegyek tájékán állott és 24-én délelőtt
— fölvéve az összeköttetést a kormány csapatokkal — megadta magát.
A zászlóalj az éjszakát Budakeszin töltötte, majd Győrbe irányították.
A győri 2/1. és 2/2. üteg, amelyek a Budaörs körüli harcokban részt
vettek, 24-én gyalog menetben vonultak vissza, de Tatát csak másnap
érték el, ahonnan szintén Győrbe tértek vissza.
A 2. huszárezred géppuskás századát P á t y községben fogták el, majd
visszairányították Komáromba. A 3/1. tatai zászlóalj Biánál adta meg
magát és szintén állomáshelyére tért vissza. Parancsnoka állandóan
fönntartotta az összeköttetést a székesfehérvári körlettel 5 0 és csapatá
nak bevetésére nem is került sor. A királyi csapatok megerősítésére
Törökbálintra rendelt 5/III. kőszegi zászlóalj Szombathelyről ugyan
vonaton elindult, de amikor Győrben értesült róla, hogy a puccs már
összeomlott, ismét visszatért Kőszegre.
48 H L . V K F . 39/3259—3261, 326'3. sz. és egy s z á m n é l k ü l i h e l y z e t j e l e n t é s 1921. o k t ó b e r 24-én
10 ó r a 30-kor, a m e l y szerint „ G y ő r és K o m á r o m a m i e n k , S z o m b a t h e l y i n g a d o z i k . "
49 Az elővédet S h v o y ezredes, a f ő c s a p a t o t Uhlig e z r e d e s c s o p o r t j a k é p e z t e ; a j o b b oszlop

Tóth ezredes parancsnoksága alatt nyomult Pátyra, tartalékban a 14/11. és 11/1. zj. Ugyanak
kor a Kruchyna-csoport Solymár—Budakeszi felől vonult Telkire. (Elővéd: műegyetemi fél
zászlóalj, főcsapat: 10/III. zj., 5/2. kecskeméti üteg. Kosa őrnagy félzászlóaljának egy száza
da, tartalék: Hoffmann-csoport).
50 Folkusházy—Bengyel:
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A kormány csapatok vesztesége halottakban 12, a karlistáké pedig 7
fő volt, utóbbiak közül 5 az Ostenburg-zászlóaljból, 2 pedig a 3. tüzér
osztályból. A fenti forrás azonban azt is megjegyzi, hogy a karlisták
valójában több halottat vesztettek, amelyeket nem tudtak számba ven
ni. A kormánycsapatok közül a legnagyobb veszteséget (5 halott) az
egyetemi zászlóalj szenvedte. Kozma Miklós feljegyzésseiben dicsérőleg nyilatkozik a főiskolás századok és az egri 14/1. zászlóalj magatar
tásáról, de a többi kormánycsapattal nincs megelégedve. A kormány
csapatok számos tisztje — főleg a törzstisztek — Károly királlyal ro
konszenvezett és sajnálkozott amiatt, hogy a puccs nem sikerült. 51
Mindkét harcoló fél sebesültjeinek száma összesen 62 fő volt. Hogy
nagyobb veszteségekre nem került sor, annak köszönhető, hogy a csa
patok — gyakran tisztjeik utasítására — inkább a levegőbe, mint élő
célpontokra lőttek, s a király nem akarta, hogy az összecsapás szabá
lyos csatává fejlődjék.
Prónay, értesülve arról, hogy a királyi csapatok helyzetében ked
vezőtlen fordulat állott be, parancsot adott Ranzenbergnek, hogy zászló
aljával október 25-re virradó éjjel üssön rajta Szombathelyen és szaba
dítsa ki Guilleaume tábornokot és a többi letartóztatott kormányzóhű
tisztet a királyi csapatok fogságából. A feladat megkönnyítésére a Ranzerberger-zászlóalj felkelőkhöz állt részlegeit vissza akarta öltöztetni
csendőrruhába. E célból Takácsy százados lovasszázadát Óladról, Taby
Árpád főhadnagy századát Nagyszentmihályról Toronyon át, Molnár
Endre főhadnagy századát pedig Németújvárról Körmenden át irá
nyította volna Szombathelyre. Ugyancsak Körmendről indult volna a
Ranzenberger-szálóalj is Szombathelyre. Időközben azonban a szom
bathelyi helyőrség a MTI által leadott hírek révén értesülve a buda
örsi eseményekről, maga bocsátotta szabadon Guilleaume és Artner
tábornokot, akik 17 órakor ismét elfoglalták előbbi beosztásukat. Guil
leaume telefonon értesítette Prónayt, hogy Szombathely ismét a kor
mányzó kezében van és ezért az általa jelzett fegyveres akcióra már
nincs is szükség. Prónay erre a Ranzenberger-zászlóalj segítségére ren
delt felkelő csoportokat vissza is rendelte. 5 2
A királyi pár Tatára beérve az ottani Esterházy-kastélyban szállott
meg. A tizennégytagú testőrség a grófi vadászokkal és egy csendőr
osztaggal egészült ki. A csapatok viszont szökdösni kezdtek. Hegedűs
altábornagy parancsot adott ki, hogy a kormánycsapatokkal szemben
szüntessék be az ellenségeskedést, a csapatok pedig a pályaudvaron
gyülekezzenek. Komáromból de Pottere ezredes jelentette, hogy cseh
szlovák részről feltűnő nyugtalanság tapasztalható, lehetséges, hogy tá
madási szándékuk van. Hegedűs ekkor az Ostenburg-zászlóaljnak a
pályaudvaron már együtt levő fél géppuskás századát Komárom v é 
delmének megerősítésére küldte, Siménfalvy ezredes pedig engedélyt
kért és kapott Hegedűstől, hogy a Honvédelmi Minisztériummal fölve51 Az adatokat a Feltámadás legfelsőbb vezetőségének az Ostenburg-zászlóaljba beépített
bizalmi emberétől szerezte.
52 prónay

III. 155. o.

— 338 —

gye a hughes-összeköttetést. 15 órakor helyzetjelentést tett Rőder Vil
mos ezredesnek, akitől azt az utasítást kapta, hogy tartsa együtt a
királyhoz csatlakozott csapatokat, vegye át fölöttük a parancsnoksá
got, a fegyvereket pedig megbízható tisztek őrizete alatt gyűjtse össze.
Ahhoz, hogy Siménfalvy a csapatokkal rendelkezzék, Hegedűs kifeje
zetten hozzájárult. Este Horthy parancsott adott Sifénfalvynak, hogy sze
mélyes felelősség terhe alatt gondoskodjék a királyi pár életének biz
tonságáról és azt az uralkodónak is jelentse. 5 3
Az első reguláris kormánycsapat — a 8/III. zászlóalj fél százada —
október 25-re virradó éjjel 2 órakor, az esztergomi 3. kerékpáros zászló
alj árkászosztaga pedig hajnalban érkezett meg Tatára és vette át a
királyi pár és tanácsadóinak védőőrizetét. Ezt megelőzően történt, hogy
Kőváry Ottó főhadnagy 18 tagú polgári ruhás autós osztaga a kastély
ba hatolt, megkezdte az őrség lefegyverzését, miközben kijelentették,
hogy szándékuk a királyi párt láb alól eltenni. Amint Siménfalvy er
ről jelentést kapott, a különítményt (ébredők, főiskolások és a kecske
méti Héjjas-felkelők) egy csendőrosztaggal lefegyvereztette és vissza
küldte Budapestre. Prónay szerint a királygyilkossági kísérlet felbuj
tói Gömbös Gyula, Toókos Gyula, Görgey György és Görgey József
voltak. Utóbb sem Kőváry főhadnagy, sem a közvetve exponált Rátz
Kálmán sem voltak hajlandók magukra vállalni a gyilkossági kísérlet
ódiumát. 5 4 A Folkusházy—Bengyel-féle kiadványból azt tudjuk meg,
hogy a Kőváry-féle, egyetemi hallgatókból álló osztag Rátz Kálmán
százados autós különítményéhez tartozott, amelyet Piliscsabán és Do
rogon át azért küldtek a „lázadók" hátába, hogy nyugat fel vezető
összeköttetéseiket elvágja és a Héjjas-felkelőkkel fölvegye a kapcsola
tot. Kőváry főhadnagyot utasították (de hát pontosan ki? — a Szerző),
hogy kis autós különítményével induljon Tatára az Esterházy-kastély
ba és ott Siménfalvy ezredesnél jelentkezzék. Siménfalvy nem tartóz
kodott a kastélyban, mire az ott talált Ostenburg-tiszteket lefegyve
rezték abban a hiszemben, hogy azok még mindig a király pártján áll
nak. A csendőrosztag közbelépése után ,,a helyzet tisztázódott" és az
autós különítmény Siménfalvy ezredes parancsnoksága alá került. 5 5
*
Az események leírásából kiderül, hogy a második királypuccs ka
tonailag három nap alatt összeomlott. Sopronban ugyan még október
25-én is helyén volt az Ostenburg-őrség, de Prónay alezredes e napon
19 órakor 400 Budaházy-f el kelővel bevonult a városba és a soproni
Ostenburg-századot lefegyverezte. Köller György ezredest pedig letar
tóztatta. Utóbbit azonban szabadon engedték, mivel a soproni a n t a n t 53 HL. V K F . 39/3261. 37. sorsz. — H o r t h y p a r a n c s á t R ő d e r e z r e d e s o k t ó b e r 24-én 19 ó r a 40

perckor hugheson, 20 órakor pedig telefonon is közölte Siménfalvyval. (Somogyi: I. m. 39. o.
— Hegedűs altábornagy vallomása.)
54 H L . V K F . 39/3261. 26. sz., 3263., 3279., S298. sz.; Prónay
dos 1919—1922. között H o r t h y s z á r n y s e g é d e i k ö z é tartozott.)

55 Folkusházy—Bengyel:
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misszió tisztjei körében közkedveltségnek örvendett és a közelgő nép
szavazásra való tekintettel szükségük is volt rá. A letartóztatott és a
budapesti Margit körúti katonai fogházba szállított katonai személyek
közt voltak: Horváth és Lőrinczy tábornokok, Ferenczy, Renner, Bozó,
Pacor, Fleischmann, Binder, Kurtz ezredesek és Ostenburg őrnagy.
(Bozó tábornoki és Ostenburg ezredesi előléptetését a Bethlen-kormány
nem ismerte el.)
Héj j as Iván október 25-én reggel felkelőit Komáromba hátrahagy
va Tatán parancsokért jelentkezett. Siménfalvy fölszólította, hogy tér
jen vissza az üresen hagyott nyugat-magyarországi arcvonalszakaszra.
Héj jas október 25-én este 1300 fős csoportjával befutott a csornai vasút
állomásra. Embereinek egy részét ugyan Pándorfalura küldte tovább,
ő maga azonban — Horthy kormányzó állítólagos parancsára hivatkoz
va — két nap múlva beállított a főszolgabírói hivatalba és az ottani
csendőrség megerősítése címén a csornai járásban három évfolyam
behívását rendelte el. Budapestről a csornai helyi mozgósítást letiltot
ták, mire Héj j as csapatával átmenetileg visszatért a Lajtabánság Mo
són megyei részébe. 56
A Nagy Pál-csoport még nem fejezte be feladatát. A nagykanizsai
6/1. zászlóaljat Bobest Mátyás ezredes parancsnoksága alatt Kelenföld
ről Vasszécseny—Németpereszteg helyett Pinnyére irányították. Ok
tóber 27-én a Budaházy-felkelők elhagyták Sopront és helyükbe a 6/1.
zászlóalj vonult be a népszavazási területre — rendfenntartás végett.
Guilleaume tábornok egy kis törzzsel szintén oda települt át, ahol —
a körletparancsnokság és főkormánybiztosság megtartása mellett —
a magyar kormánynak a Szövetségközi Tábornoki Bizottsághoz beosz
tott képviselőjeként működött. 5 7
Ezt követően a Nagy Pál csoportparancsnokság — a velencei egyez
mény értelmében — a Lajtabánságból kivonuló felkelő csapatok le
fegyverzésében és a hátországba történő továbbszállításukban működött
közre. Ezeket a csapatokat a királypuccs miatt keletkezett csehszlovák
és jugoszláv mozgósításra való tekintettel együtt tartották és emiatt
nem oszlatták fel és nem szállították fogolytáborokba a királypuccs
ban részt vett csapatokat sem. 58 Csak az Ostenburg-zászlóalj (a volt
56 OL. K. 26 ME 1387. Nyugat-magyarországi ügyek (A csomón K. 26—1388-as szám volt!).

57 HL. VK. 39/3279—3283, 3373, 3407. ; HL. HM i r a t o k . 5970/titkos. Ein. D. : OL. K. ME. 26/1387.

58 Egy október 25 táján lezajlott bizalmas kormánytanácskozásra — mint katonai szakér
tőt — meghívták Rőder Vilmos ezredest, hogy az ő véleménye alapján döntsenek arról, moz
gósítsák-e Csehszlovákia és a Szerb-Horvát-Szlovén királyság ellen a magyar hadsereget.
Rőder előadta, hogy itt az utolsó óra, amikor még idejében intézkedni lehet. A döntésnél
azonban nemcsak katonai, hanem politikai szempontokra is figyelemmel kell lenni, mert
mozgósítás esetén elő kell venni az antant leszerelő bizottságok elől eltagadott fegyverkész
leteket. Bánffy azon kérdésére, hogy a mozgósított és fölfegyverzett magyar hadseregnek
milyen kilátásai vannak, Rőder azt válaszolta, hogy egy északi és egy déli arcvonalon össze
sen négy-ötszörös túlerő ellen az adott helyzetben tíz napig, legfeljebb azonban két hétig
tudja magát a magyar hadsereg tartani. Rőder nyilatkozata után Bánffy azt javasolta, hogy
a magyar kormány ne mozgósítson. Ezt utólag azzal indokolta, hogy, amint Prága és Belgrád
tudomást szerzett volna a magyarok mozgósításáról, nem vártak volna a hadműveletekkei,
hanem kisebb, még hadilétszámra nem emelt csapategységekkel is betörtek volna az ország
ba. Tehát a mozgósítás sikere is kétséges volt, a magyar kormány pedig a nagyhatalmak
előtt is rontott volna a helyzetén azzal, ha nyilvánosságra kerülnek a rejtett fegyverkészle
tek. A Minisztertanács elfogadta Bánffy álláspontját, aki az elkövetkezendőkért magára vál
lalta a felelősséget. (Bánfi: I. m. 109—111. o.) Mint a történelmi irodalomból ismeretes, a
Bethlen-kormánynak diplomáciai manőverezéssel sikerült az utódállamok fenyegető maga
tartását lecsillapítani, ehhez hozzátartozott IV. Károlynak az antant részére való kiadatása is.
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királyi gárdaezred) tagjait internálták a kenyérmezei fogolytáborba.
Jellemző, hogy Nagy Pál gyalogsági tábornok az október 27-i minisz
tertanácson erősen ellenezte, hogy a puccsistáknak kilátásba helyezett
amnesztiát teljes mértékben alkalmazzák az Ostenburg-csendőrzászlóaljra. Hangoztatta, hogy a zászlóalj letartóztatott tisztjei, altisztjei és
legénysége még a fogságban is kihívó módon viselkednek, és ezek a
tisztek és altisztek amnesztiát nem érdemelnek, mivel nem voltak a
puccs „öntudatlan résztvevői", és nem tekinthetők megtévesztett em
bereknek. Belitska Sándor honvédelmi miniszter Nagy Pál nézetével
azonosította magát. Bethlen miniszterelnök viszont ragaszkodott ahhoz,
hogy a „lázadóknak" adott kegyelmet junktimba hozzák a nyugat
magyarországi felkelőknek adott amnesztiával. Ehhez a Miniszterta
nács hozzájárult. 59 Később ugyancsak amnesztiával zárták le a király
puccsban exponált politikusok (Andrássy, Rakovszky, Gratz, Sigray) és
a katonai vezetők ügyét is, Lehár tábornok ennek ellenére külföldön
maradt.

59 OL. K. 27. Minisztertanácsi jegyzőkönyvek.
— 341 —

DÜRER ERÖDlTÉSTANI TERVEI
(SZÜLETÉSÉNEK 500. ÉVFORDULÓJÁRA)

Halápi

László

Nem egészen egy emberöltőn belül a második nagy Dürer-évforduló
ünnepségei zajlanak világszerte. Negyvenkét évvel ezelőtt a kiváló
német mester halálának 400. évfordulójára rendezett ünnepségek ve
zették be a megemlékezések sorát; ez évben pedig születésének félezer
éves jubileuma nyújt alkalmat arra, hogy modern, eseményektől lük
tető és rohamléptekkel haladó korunkban is meghajtsuk az elismerés
zászlaját nagyszerű életműve előtt.
Tisztelettel kell adóznunk Albrecht Dürernek, a nürnbergi festőnek,
a német reneszánsz megteremtésén fáradozó sokoldalú nagy mester
nek, mert munkásságának eredményei szerves részét alkotják annak
a haladó egyetemes emberi kultúrának, amelyet éppen jelenlegi társa
dalmunk tudott mindenki számára elérhetővé, büszke és tudatos bir
tokosává tenni.
Életének és működésének részletes ismertetésétől — a jelen körül
mények között — természetszerűleg el kell tekintenünk. Most tevékeny
ségének azt az oldalát kívánjuk elsősorban bemutatni, amely az adott
történelmi körülményeket értő, a háborús eseményeket élénken fi
gyelő, a fegyveres harc megvívásának törvényszerűségeit kutató, vala
mint az erősségek és várak hathatósabb védelmét szolgáló elképzelése
ket és konkrét terveket készítő Dürert állítja elénk.
A helyes összkép kialakítása érdekében azonban szólnunk kell — ha
csak egészen vázlatosan is — Albrecht Dürer életéről, művészi m u n 
kásságának egyetemes értékéről. 1
A halála óta eltelt évszázadok ékesen bizonyítják, hogy Dürer a kö
zépkor béklyóit levető reneszánsz embertípus nagyszerű képviselője
német földön.
1 Albrecht Dürer életével, műveivel és munkásságával roppant nagyszámú irodalom fog
lalkozik. 1920-ban két bibliográfia Magyarországon is megjelent: Fővárosi Nyilvános Könyv
tár. Aktuális kérdések irodalma 42. sz. Albrecht Dürer 1528—1928. Budapest, Székesfővárosi
házinyomda 1928; Dürer Literatur in Ungarn 1800—1928 Budapest. Kgl. ungarische Universi
täts-Druckerei 1928. A f ontosabb külföldi és hazai irodalmat értékelőén ismerteti : Fenyő Iván :
Dürer. Budapest, Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata. 1955. és 1964. 93—95. o. Ujabb, Dürerre
vonatkozó irodalmat ad még a Művészeti Lexikon. Szerk. : Zádor Anna és Genthon István.
I. köt. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1965. 577. o.
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1471. május 21-én született Nürnbergben egy 18 gyermekes család
harmadik tagjaként. Atyja Magyarországról, a Békés megyei Ajtós
községből vándorolt ki és mint ötvöslegény bejárta Nyugat-Európát,
majd Nürnbergben telepedett le. Fiát is ötvösnek szánta. Dürer
művészi ambícióit azonban nem elégítette ki az előkelőségek fény
űzését szolgáló ötvösmesterség, és helyette a festő pályát választotta.
A rajzolás és festés szakmai fogásainak elsajátítása mellett megismer
kedett a grafikai sokszorosító technikákkal is, és a fametszet-, illetve
rézmetszet-eljárásokkal készített műveivel ezeket az új műfajokat ad
dig nem látott rangra emelte. Egyházi és világi témájú festményei, raj
zai és metszetsorozatai egymást követik. Madonnák, angyalok, lovagok
és parasztok sorakoztak elő metszőkése, ceruzája és ecsetje alól. Életé
ben többször is vándorútra kelt, hogy minél többet lásson kora ismert
világából és gyarapítsa művészi ismereteit. Járt a Felsőrajna-vidéken,
Svájcban, Németalföldön és többször is Itáliában. Különösen az észak
olasz mesterek műhelye izgatta, a humanista szellemi rokonság vonzot
ta azokhoz. Dürer maga is eleven kapcsolatot tartott a német humanis
tákkal és a reformáció képviselőivel. A külföldön szerzett gazdag ta
pasztalatok és mély benyomások megerősítették emberi meggyőződé
sét a reneszánsz ideálok iránt. Hazatérve kora társadalmi harcainak
tüzében edzett egyénisége és művészi érettsége, művészete csúcsait
jelentő alkotások létrehozására serkentette.
Működéséhez kedvező körülményt biztosított Nürnberg, a pezsgő éle
tű császárváros, amely Luther szavaival jellemezve Németország „sze
me és füle" volt. A XV. század utolsó évtizedeiben a német birodalom
fontos gócpontjává fejlődő város összekötő kapocs lett — Augsburg
mellett — Velence és Németalföld, illetve a Hansa városok között.
Reális környezetbe helyezett biblikus témák, pompás arcképek kerül
tek ki a keze alól, és megalkotta életének fő művét, a „Négy apostoľ'-t.
Kisebb, de remekbeszabott művek, tájképei, életképei. Híresek rézmet
szetei, a „Lovag, Halál és ördög", a „Szent Jeromos a cellában" című
lapjai, valamint fametszetsorozatai, közülük is kiváltképp a 15 lapból
álló „Apokalipszis". Aligha van a műtörténetben olyan alkotás, amely
olyan szorosan kapcsolódna korához, mint ez a mű. A későgótika vi
lágvége hangulata tükröződik Dürer e munkáiban, közvetlenül utal a
XV. századvégi Németország állapotára, melyet a német paraszthábo
rút előkészítő összeesküvések szétverése, éhínség, pestis és háborúk
jellemeznek.
Dürer élete utolsó szakaszának történelmi háttere rendkívül gazdag
drámai eseményekben: Luthernak a katolikus hierarchia elleni fellé
pése mozgásba hozta a nyomorúságosan tengődő paraszti tömegeket
és 1518-tól egymást érték a parasztfelkelések. A forradalommal szem
ben „polgárok és fejedelmek, nemesek és papok, Luther és a pápa —
mind szövetségre léptek a parasztok »rabló és gyilkoló« hadai ellen"
— állapítja meg Engels.2 1525—26-ban a Thomas Münzer, illetve Mi
chael Gaismair vezette általános parasztfelkelést a német fejedelmek
2 Engels: A német parasztháború. Budapest, Szikra. 1949. 34. o.
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végleg leverték és kegyetlen vérfürdőt rendeztek. Dürert társadalmi
helyzete és a lutheri reformáció melletti elkötelezettsége nem egyszer
súlyos válaszút elé állította.
Elfáradva és betegen halt meg 1528. április 6-án 57 éves korában
Nürnbergben. Művészi hagyatéka felmérhetetlen értéke az emberi kul
túrának. Helye a művészetek egyetemes történetében úgy jellemezhető,
hogy ő volt az, aki a német művészetet ,,a gótikus stílus utolsó fejlő
dési állapotából az új felfogásba, a reneszánszba vezette át." 3
Dürer a reneszánsz legkiválóbbjaihoz hasonlóan cselekszik, amikor
művészetelméleti és egyéb tárgykörbe tartozó elméleti kérdésekkel is
foglalkozik. Kezdettől fogva izgatott türelmetlenséggel kutatja a geo
metriai mérés és az emberi test arányainak törvényszerűségeit, a táv
lat-, a fény- és árnyék, illetve a színproblémákat.
Az értelem fölényét, a tudat világosságát hirdető új élet megterem
téséért küzdő írók, tudósok, művészek és építészek legkiválóbbjait ez
időben Itália földjén találjuk. A sokoldalú kutató-művész legnagyobb
alakja Leonardo da Vinci. Az akkori műveltség minden elemének urá
vá lett „egyetemes ember", a ľuomo universale, a reneszánsz Itália
teremtménye. A XV—XVI. századi olasz földön „ . . . olyan m ű v é 
szekre akadunk, akik minden területen egyidejűleg csupa újat és a
maga nemében tökéletest alkotnak és azon felül mint emberek is a
legnagyobbak benyomását keltik. Vannak azután olyanok, akik az ábrá
zolóművészeten túl is, a szellemi életnek szintén roppant tág körében
egyetemesek.'"' 1
Dürer életének utolsó éveiben jelennek meg azok az elméleti m u n 
kák, amelyek bizonyára csak egy kis töredékét ölelik fel az őt foglal
koztató kérdéseknek. 1525-ben adja közre a Körzővel és vonalzóval való
mérésre oktató könyvét (Underweysung der Messung mit dem zirckel
u n n richtscheyt), 1527-ben a városok, kastélyok és községek megerősíté
sére vonatkozó elképzeléseit és már csak halála után, 1528-ban látott
napvilágot az emberi arányokról (vier Bücher von menschlicher Pro
portion) szóló munkája.
E három m ű közül jelen esetben az 1527-ben kiadott erődítéstani
tervekkel kívánunk kissé behatóbban foglalkozni.
A német erődítéstani elméleti munkák ősének tekinthető düreri m ű
„Etliche underricht zu befestigung der Stett Schloss und flecken" cím
mel jelent meg 1527 októberében. 5 A kötet 50 számjelzés nélküli lap
oldalt tartalmaz és 21 fametszésű ábra illusztrálja. Kolofonja a nyomta
tás helyét és időpontját közli: „Gedruckt zu Nurenberg nach der gepurt Christi Anno MCCCCCXXVII. in den monat October." 6 A címla3 Bevilaqua Béla: Dürer. In memoriam Hungaricam. Magyar emlékezésül. Budapest, é. n.
14. o.
4 Jacob Burckhardt: Az olasz renaissance műveltsége. Budapest, Dante Kiadó, 1945. 74. o.
5 Régies fordítással: Egynémely oktatások a városok, kastélyok és községek megerősíté
sére.
6 A művet többször kiadták németül s később latin és francia nyelvű kiadásban is meg
jelent. A teljes és kivonatos kiadások irodalma megtalálható Wilhelm Waetzoldt: Dürers Be
festigungslehre. Berlin, 1917. 83—92. o.; Bevilaqua—Borsody Béla dr.: Dürer Albert erődítési
tervei és a XV—XVI. századi török probléma. Különlenyomat a Hadimúzeumi Lapok I. köt.,
1. füzetéből. Budapest, 1928. 12—13. o. Max Steck: Dürers Gestaltlehre der Mathematik und
der Bildenden Künste. Halle, 1948. 167. o. Dürer munkájával foglalkozó önálló kiadvány
még: G. v. ímhof: Albrecht Dürer in seiner Bedeutung für die moderne Befestigungkunst.
Nördlingen, 1871.
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pon Ferdinándnak, mint Magyarország és Csehország királyának — az
Aranygyapjas Rend láncos jelvényével díszített — egyesített címere
látható, a címerpajzs fölött az ábrázoló szándékot tekintve magyar, de
ténylegesen inkább az osztrák császári koronához hasonló koronával. 7
Dürer erődítésekről szóló elméleti művének megjelenése a sokoldalú
kutató-művész magatartás ékes bizonyítéka. Nem véletlenül vonzották
az új problémák; az ember és a valóság viszonyainak újjáértékelését
kívánta szolgálni ez irányú tevékenységével. Benne élt korának esemé
nyeiben, az pedig nem szűkölködött háborús cselekményekben sem. A
XVI. század elején Európa számos része hadszíntér volt, s maga V. Ká
roly, német-római császár is háborúba keveredett 1521-ben a francia
királlyal Milánó birtoklása miatt. Máshol a gazdasági-társadalmi fej
lődés következtében éleződött ki a viszony egyrészről a központi ha
talom megteremtésére törekvő uralkodók és a feudális oligarchák, m á s 
részről az uralkodó osztály és az elnyomott osztályok között. Mindezek
következtében heves összecsapásokra került sor. Az új fegyverek —
az ágyú, a kézi lőfegyver feltalálása és alkalmazása a hadviselésben
a taktika fejlődése szempontjából terméketlen középkorban nagy vál
tozást hozott.
Dürer mint kortárs tapasztalhatta, hogy a lovagvárak ideje lejárt és a
saját szemével láthatta, hogy „A nemesi várak eddigelé megközelíthe
tetlen kőfalai lemolottak a polgárok ágyúi előtt, a polgári kézi puskák
golyói átütötték a lovagi vérteket." 8 Éppen Németországnak sikerült
az új fegyverek gyártása területén egész Európában az élre kerülni.
Az új fegyverek és harceljárások alkalmazása a feudalizmus elleni
harcban élenjáró Itáliában is gondot okozott: „ . . . a lőfegyverek korán
kezdődő fejlődése megtette a magáét ahhoz, hogy a háború mintegy d e 
mokratizálódjék, nemcsak azért, mert előtérbe lépett a mérnöknek, az
ágyúöntőnek és a tüzérnek a polgári életben szerzett ügyessége. Nem
fájdalom nélkül észlelték, hogy az egyén érvényesülését — az egyénét,
aki a kitűnően képzett kicsiny olasz zsoldosseregek lelke volt — ama
messziről ható pusztító szerszámok megcsökkentették és akadtak condottierék, akik legalábbis a nemrég Németországban kieszelt kézi lövőcső
ellen teljes erővel tiltakoztak; így történt, hogy Paolo Vitelli az elfo
gott ellenséges schioppettierék (karabélyosok) szemét kiszúratta és k e 
zét levágatta, holott az ágyút jogos hadiszernek ismerte el és maga
is használta. Egészében véve azonban érvényesülni hagyták a talál
mányokat és tőlük telhetően hasznukat is vették úgy, hogy az olaszok
a támadás eszközei és a várépítés dolgában egész Európa tanítói let
tek."»
Dürer is ábrázolja művészetében az új fegyvert: 1518-ban vaskarc
ban örökíti meg a „Nagy ágyú"-t. Ez egy nehéz, fogatolt ostromágyú
7 Bevilaqua—Borsodi Béla dr.: I. m.: 4. o. — ,,A pajzs felett az elrajzolt, de kétségtelenül
felismerhető magyar korona." nehezen állja meg a helyét. Vö.: Valentin Scheren Dürer,
Stuttgart ung Leipzig, é. n. 278—307. o. és Martin Gerlach: Kronen Atlas. Wien, 1877. 9—10.
o., I. tábla. Rendkívül gazdag koronaábrázolás található Dürer „Diadalmenet" c. másokkal
közösen készített művén.
8 Engels: Antidühring. Budapest, Szikra, 1948. 151. o.
9 Jacob Burckhardt: I. m.: 55—56. o.
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Nagy ágyú

hiteles képe, beleillesztve a korabeli eszmény-tájképnél alkalmazott
előtér, középtér és háttér párhuzamos rendjébe. A táj, a tárgyak es
az emberek remekbeszabott rajzát adja az illuzionisztikus hatások tel
jes kizárásával.
Az ágyú megszületése a műszaki tudományok fejlődését, a tökélete
sített tüzérség pedig az erődítésművészet változását vonta maga után.
Az addig emelt erősségeket, várakat át kellett alakítani úgy, hogy azok
az új körülmények között is betölthessék rendeltetésüket. Hogy ez nem
történhetett meg gyorsan, annak természetesen alapos okai voltak, az
új elképzelések még alig formálódtak. Ha lettek volna is kész tervek,
a kivitelezés anyagi oldala súlyos korlátokat állított a megvalósítás elé.
Az erődítéstan kérdései iránt érdeklődő Dürer olaszországi útjai so
rán minden bizonnyal gazdag tapasztalatokat szerzett az ott kialakított
új olasz erődítési rendszerről. Néhány átalakítást maga is láthatott, de
főleg a megismert tervek és elképzelések válthattak ki belőle termé
keny gondolatokat. 10
Az is serkentőleg hatott ez irányú tevékenységére, hogy a német
parasztháború drámai eseményei következtében várak, kastélyok es
más erősségek egész sora pusztult el és ezek egy részét újra fel kellett
építeni, lehetőleg az új várépítési eljárások alkalmazásával.
Legdöntőbb indíték Dürer erődítéstani művének megszületésénél
10 Gerő László: Magyarországi várépítészet. Budapest, „Művelt Nép" Tudományos és Is
meretterjesztő Kiadó, 1955. 451. o.
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az Európát fenyegető török veszély lehetett. A kelet-európai része
ket — benne Magyarországot is — érintő török hódítás éreztette ha
tását a távoli Nyugat-Európában is. Küldöttségek egész sora járta a
nyugati udvarokat, hogy erkölcsi és anyagi támogatást szerezzen a tö
rök elleni fegyveres harcra. Nürnberg városát politikai és kereskedelmi
központ jellege kiemelkedő szerephez juttatta a nemzetközi diplomácia
területén és falai között fogadott magyar követeket is.
Dürer a mű ajánlását Ferdinánd császári helytartóhoz, Magyarország
és Csehország királyához etc . . . írja. akinek V. Károly német-római
császár az 152l-es wormsi birodalmi gyűlésen engedte át a németor
szági Habsburg-birtokokat: „ . . . e l k ö t e l e z e m magamat, hogy Fensége
det n e m kevesebb móddal szolgáljam az én csekély erőimmel, mint a
fentebb írott császári fenséget. Mivel pedig mostanság sora esett an
nak, hogy Fenséged egynémely városok és mezővárosok megerősítésé
re parancsolatot adott, én okot találtam arra, hogy az én csekély értelmességemet felajánljam, azon céllal, hogy Fenséged abból valamit k e 
gyesen hasznára fordítson. Mert úgy gondolom én, ha az én előterjesz
tésem minden pontja nem is fogadtatnék el, mégis részben valame
lyes haszon csak származik belőlük, nem csak Fenséged, hanem egyéb
más fejedelmek, urak és városok számára, akik az erőszakoskodás és
méltatlanul elszenvedett szorongattatás
ellen magukat megvédeni
akarják." 1 1
Itt is kitűnik, de még inkább szembeötlő Dürer bevezető szavaiból,
hogy erődítéstani terveivel a törökkel harcban álló Magyarország vé
delmi céljait is kívánja szolgálni. Kifejti: „ ..... mivel mai napság a mi
időnkben sok furcsa dolog esik meg, úgy látszott előttem, hogy szük
séges volna azon gondolkoznom, miképpen kelljen egy erődítést olyan
móddal megépíteni, hogy abból király, fejedelmek, uraságok és váro
sok magukat védelmezni tudják. És pedig nemcsak azon okból, hogy
egyik keresztény ember a másik ellen védje magát, hanem azok az
országok is, melyek a török útjába esnek, ennek erőszakossága és ágyúi
ellen védekezhessenek. Éppen ezen okból vállaltam magamra, hogy
néhány megjegyzést tegyek arra, miképen kelljen ilyent építeni,, de
azon hozzáértők tudományának öregbítésére is, akik is megjárták a
háború iskoláját és sok ilyesmit láttak és tapasztaltak." 1 2
Magyarországon Zsigmond korában, de különösen Mátyás idején
bekövetkezett általános fellendülés eredményeképpen kezdődött meg a
tűzfegyverek bevezetése, a zsoldoshadsereg szervezése és a várépítés
fejlődése. A török veszély jelenléte mindezekre gyorsítólag hatott. Má
tyás reneszánsz szellemű uralkodása alatt olasz építészeket hívott az
országba, akik nagyszerű palotákat hoztak létre, de a várépítés — mint
katonai erősség — elmaradt kora legjobbjainak színvonalától. A Má
tyás halála után bekövetkezett feudális anarchia, az 1514-es paraszt
felkelés szétverése, a török térnyerése délen, majd az 1526-os csata
vesztés Mohácsnál, a magyar szervezett ellenállást hosszú időre felszá
ll Bevilaqua—Borsody Béla dr.: I. m.: 4. o.
12 u o . 5. o.
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molta. A budai vár török megszállása utáni évtizedekre esik a magyar
végvárrendszer kiépítése, a honi várépítészet fejlődésének fényes kor
szaka.
Dürer — még mindig a bevezető sorokban — általános tapasztala
tokra utalva írja, hogy ahol szűkében vannak a pénznek és az időnek,
a veszedelem jöttére sebtiben körülárkolt földhányásokat csinálnak,
amit azután nagy hetykeséggel védenek. (Ez a megállapítás különösen
helytálló az akkori magyar viszonyokra.) Ehelyett azonban olyan erő
dítés építését ajánlja, mely a későbbi időkben is hasznos szolgálatot te
het.
Kitér az építkezések szociális vonatkozásaira is, amikor tanácsot ad
az építettők számára: „Bizony ezen kiadások igen hasznosak. Mert az
uraságok a szegény embereknek, kiket egyébként alamizsnákból kell
eltartaniok, ily módon napszámot adhatnak, ezek azután munkához jut
ván nem kell, hogy kolduljanak s ezért azután kevésbbé hajlanak zendülésre." 1 3 E sorok közvetlen indítéka a német és magyar parasztfel
kelések keserű tapasztalata lehet.
A bevezető sorok után Dürer hat fejezetben ismerteti erődítéstani
rendszerét. Az első három rész három különböző típusú rondella erő
dítési terveit tartalmazza. A negyedik fejezet valamely sík területen
álló várkastély erődítésével foglalkozik és itt található két, Dürer ál
tal elképzelt eszményi várostervrajz is. Az ötödik részben egy völgy
szoros, a hatodikban pedig egy régi rendszerű, fallal körülvett város
megerősítésére vonatkozóan fejti ki terveit. A szövegrészt alap- és
szembenézeti, illetve keresztmetszeti rajzok illusztrálják. Művének
legvégén függelékként kerekes és görgős, valamint hévérrel irányoz
ható csövű ágyú tervével foglalkozik.
Dürer a körülmények követelte új erődítéstani rendszerének lénye
ge — ezt fejti ki művének első három fejezetében —, hogy a közép
kori magas várfal helyett alacsonyabbat tervez, s a korábban külön
böző helyen álló magas tornyokat egy nagyméretű, a várfal elé kiugró
félkör alakú rondellával helyettesíti.
Ez kétségkívül érdekes újítás, mivel korábban a tüzérség ellen úgy
akartak védekezni, hogy a régi magas tornyok falai megvastagították és
a védelem tüzérsége innen próbált beavatkozni a harcba. Ilyen épít
mény a Miksa császár idején emelt luzerni magas kerektorony, sőt a
XVI. század közepén éppen Dürer szülővárosában, Nürnbergben épí
tett négy torony is. 14
Dürer előtt világossá vált, hogy a tűzfegyverek fejlődése és hadvi
selésben való elterjedése következtében mindenekelőtt csökkenteni
kell a falak sebezhetőségét, vagyis alacsonyabb, de megvastagított fal
ra van szükség a védelem biztonsága szempontjából, továbbá megfe
lelő nagyságú területet kell biztosítani a védelem tüzérségének elhe
lyezésére. A várfalat úgy kell kiképezni, hogy a saját ágyúállásokból
13 Uo. 6. o.
14 Gerő László:

I. m . : 65. o.
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Rondella alaprajza és szembenézeti képek
az árokba, illetve a hosszanti várfal tövébe behatolt ellenséges erőket
oldalazó tűzzel hatásosan lehessen lőni.
A védelem ereje — főleg tűzerőben — az általa képzett nagy ron
dellának a területére összpontosul. Egyik tervén novum, hogy a félkör
alakú lapos torony-védmü több belső emelettel, ún. kazamatával r e n 
delkezik, emeletenként megfelelő ágyúlőrésekkel. A lövegállásoknál
boltozott üregek találhatók a lőporgázok szabad elvezetésére. A rondel
la Dürernél önálló erődítési egység, amely elképzelése szerint körkörös
védelmi feladatokat is el tud látni. A keresztmetszeti rajzon látható,
hogy támasztópillérekkel ellátott párhuzamos falrendszerrel igyekezett
szilárdítani a rondella védelmi tartósságát. Ezt szolgálta még a donga
boltozatos és merőleges ívekkel támasztott falkiképzés is.
A negyedik rész egy többszörös árok- és falrendszerrel megerősített
várkastélyt m u t a t be, ahová középkori jellegű felhúzható kapun és az
árkok felett átívelő hidakon lehet bejutni. A négyzetalaprajzú kastély
négy falba épített kaputornya mellett az egyik sarokrészen megtalál
ható a félkörös rondella-védmű.
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Ebben a fejezetben van az az érdekes városterv is, amely formailag
szabályos négyszög alakú, derékszög utcarendszerű és a geometrikus
elrendezésű antik példákhoz nyúl vissza. A terv a köz- és a magán
épületek praktikus elrendezésével tűnik ki, „ . . . s még arra is gondol,
hogy az ipari üzemek, elsősorban az öntőműhelyek a város déli sarká
ban legyenek, mert úgy elkerülhető az állandó északi és nyugati sze
leknél, hogy a városra szálljon a mérges füst." 15 A város alaprajza a
városfalhoz igazodik, mint ahogy az olasz reneszánsz ideális városter
veinek esetében is tapasztalhatjuk.
Dürer művének két utolsó fejezetében völgyszorosok, hegység és
folyó vagy tenger, illetve hegység és síkság között alkalmazott erő
dítésekről szóló elgondolását, valamint egy régi városfal modern szel-

Ideális
lő Fenyő Iván : I. m. : 8. o.

városterv

lemben történő felújításának tervét írja le és illusztrálja rajzaival. A
völgyszorosokat lezáró és védő erődítménykomplexum terve ráirányítja
a figyelmet a váraknál és erődítéseknél rendkívül fontosságú termé
szeti környezet és a várfekvés művészi módon kialakított összhang
jára. A körülfalazott város megerősítésének nagyvonalú elképzelése
igyekszik a középkori módon épített várak biztonságát és az új tűzesz
közök felhasználásának problémáját együttesen megoldani.

Fallal körülvett

város megerősítésének

terve

Dürer működésének kezdetén a művészek még kézműveseknek szá
mítottak s tevékenységük hatásfokát a szűk céh-keretek korlátozták. A
céhek sorvasztó öleléséből ki kellett törniök, fölemelkedésüket csak úgy
tudták biztosítani, ha a tudomány és művészet több ágát gyakorolták
egyidejűleg. így volt ez Itáliában is, ahol Dürer kortársa, Leonardo da
Vinci, az olasz reneszánsz szellemóriása a fejlődést messze megelőző,
merész álmok megvalósításán fáradozott. Festő, szobrász és építész volt,
ezen kívül matematikai, fizikai és anatómiai kutatásokat is folytatott,
továbbá hadmérnöki rajzokat is készített. A különböző elképzelt és
valóságos haditechnikát teremtő fantáziájából született egy igazi ágyú
öntőműhely rajza is.
A gondolkodó, tervező Dürer — Leonardóhoz hasonlóan — a már
korábban bemutatott ágyú rajzán kívül egy újabb típusú ágyút szer
keszt erődítéstani művének függelékében. Ez az ágyú duplanegyedes
várágyú, tehát a vár védelem legfontosabb eszköze. Rendeltetését és
az ágyún alkalmazott új szerkezeti elemeket maga Dürer írja le: „Mi
vel a nagy löveg (geschoss) a sáncra lesz helyezve, hol is mindig marad
nia kell, nem szükséges, hogy olyan magas kereik legyenek, mint az
olyan ágyúnak, mely a földön vontatik. Az én meggondolásom szerint
azon ágyúk számára, melyek a sáncon állanak, alkalmatosabb az ala
csony kerék, mint a magas, mert így a csövek könnyebben tölthetők
meg és a kemény lökéstől nem futnak olyannyira messzire hátra, mert
a visszalökés nem hajtja az alacsony kerekű talyigát (wagen) oly ha
talmasan, mint a magas kerekűt. Egyébként csinálja ezt mindenki úgy,
ahogy legjobbnak találván, neki tetszik. Hogy pedig az ágyút a legpon
tosabban és legkönnyebben lehessen irányítani s hogy a lövések biz
tosra történjenek, ezért legyen a ládán (talp) hátul a földnél két ge
renda végén egy-egy hosszúkás hengerítő . . . amihez egy különlegesen
ezen célra készült héber is kell, melyekkel az ágyút könnyűszerrel és
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pontosan el lehessen húzni arra az oldalra, amelyikre az ember akar
j a . . . Ilyetén véleményemet nagyjában bemutatom az én rajzommal."16
Alberecht Dürert a német erődítéstani szakirodalom a fentiekben is
mertetett műve alapján a rondella erődítési rendszer atyjának tekinti.
Engels azt írja róla: „Albrecht Dürer, a híres német festő a tökéletes
ség legmagasabb fokáig fejlesztette . . . a rondella rendszert. A fal vo
nalát bizonyos távolságokon megszakító rondellákat teljesen független
erődökké tette a kazamatákban
elhelyezett ütegekkel, amelyek tűzzel
árasztották el az árkot.. "i7
Dürer erődítéstani munkásságát értékelve megállapíthatjuk, hogy
érdemei elvitathatatlanok. A kor szükségleteiből fakadó ösztönösséggel
és egyben a kutató ember tudatosságával fogott hozzá egy új erődítési
rendszer létrehozásához. Német földön ő volt az első, aki a középkor
várépítészeti elveit módosító kezdeti lépéseket megtette. A külső fa
lak elé kiugró, kerek alaprajzú rondella, benne a lőkamrával (kaza
matával) eredeti elképzelés. Annak tarthatjuk még akkor is, ha Dürer
bizonyos elemeket olasz forrásból vett át és alkalmazott hazai viszo
nyokra.
Ma már megállapítható, hogy a magas ágyútorony, majd az alacso
nyabb, kör alakú rondella, illetve az ebből kialakított ék alakú bástyák
kal megerősített tartós erődítési rendszer — olasz eredetű. Itáliában
ugyanis korábban, 1490 körül alkalmaztak rondellákat,
majd később,
1525-ben már sokszögű bástyákat is építettek. 18
16 Bevüaqua—Borsody Béla ár.: I. m.: 10. o.
17 Egels rigyes válogatott katonai írásai. I. köt. Budapest, Zrínyi Katonai Kiadó, 1960.
412. O.
18 Gerő László: I. m. 62—83. o.
IQ Hadtörténelmi közlemények
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A legjobbnak tartott itáliai bástyás rendszer a XVI. század második
felében terjedt el Európa-szerte. Átvették a franciák, a németek és
különösen a francia iskola XVII. századi eredményei — Sebastian Vau
ban munkássága által — magas színvonalat értek el.
Dürer művének gyakorlati hatása a várépítészetre a maga korában
nem igen volt s csak jóval később tértek rá rendszere felhasználható
elemeinek alkalmazására.
Dürer erődítéstani művében előadott javaslatainak: ,, . . . csaknem
mindegyike új találmány volt s bár a maga korában, a kazamatákat ki
véve, egy sem aratott tetszést, látni fogjuk, hogy a legutóbbi és leg
fontosabb erődítési rendszerek valamennyit elfogadták és továbbfej
lesztették a modern kor megváltozott körülményeinek megfelelően"
— vélekedik Engels Dürer hatásáról. 1 9 Kétségtelen, hogy a düreri alap
gondolat Nyugat-Európában a rákövetkező évszázadokban kialakult
tudományos irányzatot képviselő erődítési iskolák mindegyikében meg
található.
Németországban Daniel Speckle, a német erődítési iskola kiemelkedő
alakja fejlesztette tovább Dürer erődítési rendszerét.
Ha n e m is közvetlenül Dürer hatásaként, de a XVI század közepén
a magyar váraknál is találkozunk rondellás építkezéssel. A XVI. szá
zad közepétől a XVII. század végéig az ún. új-olasz rendszerű, nagy
területű fülesbástyák is elterjedtek, s e mellett a XVII. század köze
pétől a magyar várépítészetben egyre inkább a német — tehát düreri
elképzeléseket is magában foglaló —, illetve a francia és a németalföldi
erődítési iskola hatása érvényesült. 2 0
Albrecht Dürer — egyedülálló művészete mellett — eredeti gondol
kodó egyéniségére vall művészetelméleti és erődítéstani munkája. Ha
ehhez még hozzávesszük, hogy ezeknek az írásoknak a nyelvezetét,
tudományos szakkifejezéseit jóformán teljes egészében magának D ü 
rernek kellett megteremtenie, úgy ez által a német irodalmi nyelv ki
alakításánál végzett úttörő munkájával is nagy érdemeket szerzett.

27

to Engels Frigyes válogatott katonai írásai I. köt. 412. o.
20 Dr. Hajnal Károly—Németh Ottó: Erődök ellen. Budapest, Zrínyi Katonai Kiadó, 1968.
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SZEMLE

K. K. ROKOSSZOVSZKIJ:
(Budapest,

KATONAI KÖTELESSÉG
Zrínyi Katonai Kiadó, 1971. 400 o.)

A Szovjetunióban egymás után je
lennek meg a Nagy Honvédő Háború
hadvezéreinek, kiemelkedő katonai ve
zetőinek emlékiratai. G. K. Zsukov és
I. Sz. Konyev emlékirata után most a
harmadik berlini győzőnek, K. K. Ro
kosszovszkij marsallnak a memoárja
kerül az olvasó kezébe.
Rokosszovszkij marsallnak, a Szov
jetunió kétszeres hősének második vi
lágháborús pályafutása Ukrajnában, az
ország nyugati védelmi övezetében kez
dődik. 1940 végén, a Vörös Hadsereg
nagy átfegyverzésének idején megbíz
zák a Kijevi Katonai Körzethez tarto
10*

zó 9. gépesített hadtest felállításával,
technikai eszközökkel való ellátásával,
kiképzésével és a
nyugati védelmi
rendszerben történő elhelyezésével. E
munka végrehajtása közben tört rá a
fasiszta német hadsereg a Szovjetunióra.
A 9. gépesített hadtest a Sztir folyónál
azonnal harcba lépett a hitleri seregek
kel, és egyenlőtlen harcban — saját csa
pataitól olykor teljesen elszigetelve —
igyekezett feltartóztatni a fasiszta pán
célos ékek előretörését.
Már Kijev térségében folytak a har
cok, amikor Rokosszovszkijnak búcsúz
nia kellett az általa szervezett had
testtől, a Főhadiszállás ugyanis had
seregparancsnoknak nevezte ki a nyu
gati arcvonalra. Itt az a feladat várt
rá, hogy együttműködve más hadsere
gekkel, két-három harckocsi- és egy
lövészhadosztályból álló csoport, majd
később a 16. hadsereg aktív támadó
tevékenységével
védelmezze
Szmolenszket, és akadályozza meg, hogy a
német „Közép" hadseregcsoport egysé
gei előrenyomuljanak
Jarcovon át
Moszkva irányában, vagyis a Nyugati
Fronton belül a Rokosszovszkij vezet
te erőkre hárult Moszkva megközelíté
si útvonalainak védelme. Ennek kap
csán került sor az oly nevezetes jarcevói magaslatokon és a Volokamszk—
Moszkva térségeken folyó élet-halál
küzdelmekre, amelyek során a Nyu
gati Front csapatai végül is felőrölték
és megállásra kényszerítették a Moszk
va elfoglalására törő német „Közép"
hadseregcsoport
hatalmas
erejét.
Mielőtt az megkapaszkodhatott volna
Moszkva előterében, a Nyugati Front
csapatai — a Nagy Honvédő Háború
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folyamán először — ellentámadásba
mentek át és Moszkvától mintegy
100—300 km-re visszavetették a néniét
erőket.
A moszkvai ellentámadást követően,
1942 nyarán, Rokosszovszkijnaik ismét
búcsúznia kellett, ez alkalommal ke
mény harcokban edzett 16. hadsereg
katonáitól. A nagy tudású, tapasztalt
hadvezért ugyanis a Főhadiszállás
újabb, nagy feladattal bízta meg. Te
kintettel a voronyezsi irányban kiala
kuló súlyos helyzetre, kinevezte a
Brjánszki Front parancsokává, mely
nek — más frontokkal együttműköd
ve — meg kellett akadályoznia a né
metek voronyezsi
csoportosításának
előretörését.
Nem sokkal a voronyezsi irányban
kialakult veszély elhárítása után, Sztá
lingrád körzetében fordult válságosra
a várost védő seregek helyzete. A hit
leristák helyenként kijutottak a Vol
gához. Ekkor a parancs a Sztálingrádi
Front élére állította a tapasztalt ka
tonai vezetőt. (A Sztálingrádi Front
nevét hamarosan Doni Frontra változ
tatták.) A nagy orosz folyam partján
győzelmesen megvívott, történelmi je
lentőségű csata után újabb nagy fel
adatok vártak Rokosszovszkijra. A
sztálingrádi győzelemmel megkezdődött
a Vörös Hadsereg immár megállítha
tatlan ellentámadása.
A Legfelsőbb Főparancsnokság Fő
hadiszállásán már készen álltak a fa
siszta seregek kiűzésének és a szov
jet föld felszabadításának tervei. So
ron következő lépcsőként a kurszki
irányban indítandó támadás tervét dol
gozták ki, melynek sikeres megvalósí
tásától sok minden függött. A különös
gonddal megtervezett kurszki hadmű
velet előkészítése kapcsán a Főhadiszál
lás, Központi Front elnevezéssel, új
frontot hozott létre, melynek parancs
nokává Rokosszovszkijt nevezte ki. A
kiváló hadvezérre és a rábízott front
katonáira mérhetetlenül nehéz felelős
ség hárult, mivel az ő harcuk nemcsak
a kurszki csata kimenetelére volt dön
tő befolyással, hanem a Vörös Hadse
regnek a berlini főirányban később ki
bontakozó hadműveleteire is. A kurszki
ív felszámolása után a Központi Front
— ekkor már 1. Belorussz Front né
ven — részt vett Belorusszia felszaba
dításában, majd a Visztulát elérve ké
szült Varsó felszabadítására. A had

műveletben
azonban
Rokosszovszkij
már nem vett részt, mert a Főhadiszál
lás a 2. Belorussz Front élére állítot
ta. (Az 1. Belorussz Front parancsno
ka Zsukov lett.) Ez a szervezeti vál
toztatás összefüggésben állt a nyugati
irányban tervezett döntő hadműveletek
előkészítésével. Végül készen állt az a
három front — az 1., a 2. Belorussz és
az 1. Ukrán Front —, amelynek végső
csapást kellett mérnie a második vi
lágháborút kirobbantó hitleri Német
ország haderejére. Hosszú és roppant
nagy áldozatokat követelő harcok kö
vetkeztek még, de Hitler ármádiája
sorsát nem kerülhette el: a Zsukov ve
zette 1. Belorussz, Rokoszovszkij ve
zette 2. Belorussz és Konyev vezette 1.
Ukrán Frontok csapatai saját barlang
jában semmisítették meg a világot
lángba borító német fasizmus hadi
gépezetét.
íme a vázlata annak a dicső harci
útnak, amelyet Rokosszovkij marsall,
a Szovjetunió kétszeres hőse és az ál
tala vezetett seregek bejártak. A nagy
hadvezér ezen az úton — immár kró
nikásként — még egyszer végigment,
hogy tanulságul megörökítse e nagy
idők harci eseményeinek minden moz
zanatát. Műve nemcsak egy katonai
vezető memoárja, nemcsak hadtörténe
ti feldolgozás, hanem — talán így pon
tosabb a műfaj meghatározása —
mindezek ötvözetének személyes élmé
nyekkel átszőtt hadművészet-történeti
monográfia. Vagyis több ez, mint egy
szerű emlékirat, hiszen a könyv kora
beli dokumentumokra is támaszkodó
gazdag anyaga olykor kiegészíti, oly
kor helyesbíti a történetírásnak e kor
ról alkotott produktumait.
(Ennek
szükségességére a szerző több példa
kapcsán utal.)
Rokosszovszkij, háborús életútjának
megrajzolása során, különös hangsúly lyal emeli ki a Szovjetunió Kommu
nista Pártjának szerepét a haza védel
mében és a győzelem kivívásában. Mél
tatja a front- és hadseregparancsno
kok katonai erényeit, magas fokú had
vezetési képességeit, a győzelembe ve
tett hitükből táplálkozó, elszánt aka
rásukat.
A hadművészet, közelebbről a had
műveleti művészet szempontjából fö
löttébb érdekesek és értékesek azok a
tapasztalatok, melyeket a szerző mind
pozitív, mind negatív értelemben kö-
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zöl a kezdeti védelmi, és a későbbi
nagy támadó hadműveletek tervezését
megelőző megfontolásokról, az elha
tározás meghozataláról, a Legfelsőbb
Főparancsnokság
Főhadiszállása
és
frontparancsnokságok
együttműködé
séről.
Szerfölött tanulságosak azok a tapasz
talatok is, amelyek a hadvezetésre, a
háború nagyfokú dinamizmusából fa
kadó gyakori átcsoportosításokra, a
csapatok harcképességének gyors hely
reállítására, a felderítés minőségére és
fontosságára, a főcsapás irányának jó
megválasztására, a csatlakozások bizto
sítására, a tartalékképzés szükségessé
gére stb. vonatkoznak. Külön figyelmet
érdemelnek azok a példák, amelyek a
hadműveleti-hadászati
együttműködés
fontosságát világítják meg. Mindezek
olyan kérdései a hadművészetnek, ame
lyek az itt nem érintett tételekkel
együtt napjaink hadművészetének is
értékes elemeivé válhatnak.
És még valamit.
Rokosszovszkij
könyve hadművészet-történeti jellegé
nél fogva jól szolgálhatja a honvédel
mi nevelés ügyét is. Hiszen segít meg
értetni a Szovjetunió világtörténelmi
jelentőségű győzelmének okait, nap
jaink katonapolitikai eseményeit, hoz

-

zájárul a burzsoá történelemihamisítókkal folytatott ideológiai-politikai harc
hoz.
A szerző, többször visszatérve rá,
hangsúlyozza azt a napjainkban is
nagyfontosságú kérdést, hogy amenynyire célratörő és határozott az állam
politikája, annyira heves és elszánt
fegyeveres küzdelem bontakozik ki
nyomában. Ezt példázza a Szovjetunió
Kommunista Pártjának a végső győze
lemért tett gigászi erőfeszítése. A tuda
tos, elszánt politika olyan szellemet,
harci kedvet teremtett, amely a Vörös
Hadsereg minden harcosát, tisztjét és
tábornokát hősi helytállásra, az igaz
ügyért való áldozatvállalásra sarkallta.
Az eredmény nem is maradt el. A
Vörös hadsereg kegyetlenül nehéz har
cokban, fájdalmas áldozatok árán, sok
szor emberfeletti küzdelemben, végül is
diadalmaskodott a világ népeinek leg
ádázabb ellensége, a német fasizmus fe
lett.
Rokosszovszkij művének ismeretében
bízvást mondhatjuk, hogy a szép köny
vet szerető, a második világháború
eseményei iránt érdeklődő olvasó nem
csalatkozik, ha kézbe veszi e nagy idők
nagy krónikásának írását.
Sztana Béla
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HARCÁSZAT
(Budapest, Zrínyi Katonai Kiadó, 1970. 543 o.)

HARFÁOT
11/11ti l)ľ\ÚLiI\i

Napjainkban a hadtörténelem és ka
tonai kérdések iránt teljesen közömbö
sek is gyakran szembetalálják magu
kat — írásban és szóban — egy könynyen megjegyezhető szóval: a harcá
szattal. Ez a katonai kifejezés bonyo
lult hadművészet-történeti fogalmat ta
kar. Ily módon nem csoda, hogy so
kan — a szakembereiket kivéve — kü
lönböző értelmet tulajdonítanak neki.
Ha elővesszük A magyar nyelv értel
mező szótára harmadik kötetét, abban

sem találunk kielégítő választ. A 112.
oldalon feltüntetett címszó szerint har
cászaton az alábbi értendő: „A had
művészetnek az a része, amely a har
cok (csaták, ütközetek) tervezésével és
irányításával foglalkozik; taktika." 1 A
harcászatnak ez az értelmezése elavult,
múlt századi nézetet tükröz. Ebből is
következik, hogy már hosszú idő óta
tudományos igényként jelentkezett a
korszerű harcászat fogalmának megha
tározása és legfontosabb jellemzőinek
bemutatása.
A harcászat helyes és elfogadható
értelmezését a Zrínyi Katonai Kiadó
gondozásában megjelent Harcászat cí
mű könyvben találjuk. A szovjet szer
zői munkaközösség munkája — amely
már második kiadásban látott napvilá
got — nagyon időszerűvé vált témá
val, a hadművészet legkiterjedtebb te
rületével, a harcászattal foglalkozik.2
A korszerű harcászat elméletét a ka
tonai szabályzatok tartalmazzák. A
szabályzatok sajátos jellege azonban
nem engedi meg a bennük foglalt téte
lek sokoldalú indoklását, nem mutat
hatják be a harctevékenység módjai
nak történelmi, fejlődési tendenciáit és
törvényszerűségeit. A korszerű összfegyvernemi harc jellegének, megvívasi
módjainak és formáinak
megértése
szempontjából pedig nagy jelentősége
van a hadtörténelmi fejlődés fő sza
kaszának és a meghatározó tényezők
vizsgálatának.
A szerzők a harcászatot fejlődésében,
a múltbeli harcászati nézetekkel és

1 A m a g y a r n y e l v é r t e l m e z ő szótára. H a r m a d i k k ö t e t H—Kh. B u d a p e s t , A k a d é m i a i K i a d ó ,
1965. 112. o.
'2 Az első k i a d á s 1968-ban jelent meg.
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harcmódokkal egybevetve
tanulmá
nyozzák. Az olvasónak így módja nyí
lik arra, hogy nyomon kövessen bizo
nyos törvényszerűségeket és tendenciá
kat. Tisztább képet alkothat azokról a
forradalmi változásokról, amelyek az
atomfegyverek és egyéb korszerű harc
eszközök
alkalmazásának
viszonyai
között a csapatok harctevékenységi
módjaiban végbemennek.
A mű homlokterében az osszfegyvernemi alegységek harca áll. A szerzők
az összfegyvernemi harc harcászatának
fő kérdéseit kísérlik meg — gazdag
forrásanyagra támaszkodva — kifejteni
és tovább fejleszteni. Ez a vállakózá
suk sikerrel járt. A bonyolult harcá
szati problémákkal kapcsolatos monda
nivalójukat — szerkezetileg jól fel
építve — tíz fejezetben és számos il
lusztráció segítségével teszik érthetőb
bé,.
Részletesen vizsgálják a harcászat
tárgyát és megállapítják, hogy a szo
cialista hadművészet, mint tudomá
nyos elmélet, három alkotóelemből áll:
hadászatból, hadműveleti művészetből
és harcászatból. Ez a felosztás a kü
lönböző méretű fegyveres küzdelmek
megvívásának sajátos vonásain alapul,
így válik lehetővé, hogy a hadművé
szet minden ága konkrétan és céltu
datosan vizsgálja a tárgyát alkotó je
lenségcsoportot.
A harcászat a háború egyik leg
fontosabb jelenségét, a harcot tanul
mányozza. A harc a különféle fegy
ver- és haderőnemek alegységeinek,
egységeinek és magasabbegységeinek
szervezett
fegyveres
tevékenysége,
amely a földön, levegőben vagy ten
geren folyhat. A földi harc célja az
ellenség harcászati csoportosításainak
szétzúzása és a terep fontos körzetei
nek birtokbavétele. A harcot a száraz
földi csapatok egybehangolt erőfeszí
téssel vívják meg a légierő és sok
esetben a haditengerészeti flotta támo
gatásával. Ezért az ilyen harc összfegyvernemi harc. A korszerű összfegyvernemi harc rendszerint a hadművelet,
az ütközet része.
A szerzők kifejtik, hogy a harcászat
nak két aspektusa van: egy általános
elméleti és egy alkalmazott. A harcá
szat alkalmazott része a különböző
harcmódok konkrét szervezésével és
megvívásával, mindenoldalú biztosítá
sával és vezetésével kapcsolatos kérdé

seket taglalja és kidolgozza az egyéb
harcászati szintű rendszabályokat.
Felhívják a figyelmet arra a nagyon
fontos hadtörténelmi tényre, melyet
A magyar nyelv értelmező szótára
harcászat címszavának szerzője elha
nyagolt, ti. arra, hogy a harcászat
helye és szerepe a hadművészet fej
lődésének különböző szakaszaiban más
és más volt, a harcnak a hadviselés
rendszerében betöltött helyétől és sze
repétől függően. A XIX. század máso
dik feléig a harc volt az ellenség szét
húzásának egyetlen eszköze és lénye
gében azonos volt az ütközettel. Az üt
közet nem volt egyéb nagyobb harcnál.
Ezért a harchoz hasonlóan az ütkö
zet is a harcászat kutatási területe volt.
A háború hadászati céljait, az ellenség
megsemmisítését, kizárlólagosan harc
cal, ütközettel érték el.
A szerzők a továbbiakban kimutat
ják, hogy a XIX. század második fe
lében és a XX. század elején a terme
lőerők gyors növekedésével a fegyve
res harc megvívásának feltételei egyre
bonyolultabbá váltak. Ilyen körülmé
nyek között lehetetlen volt az ellenség
harcoló hadseregeit egyetlen általános
ütközetben szétzúzni. Evégett a harcok
és ütközetek sorát kellett megvívni. A
hadművészetben megjelent egy új je
lenség: a hadművelet. A hadászati cé
lok elérésének eszköze már nem a
harc és az ütközet, hanem a hadmű
velet. A harcászat képtelen volt egy
szerre átfogni a harc és a hadművelet
előkészítésének és megvívásának min
den kérdését. A hadviselés fő formá
ja a két világháborúban a hadműve
let volt.
A rakéta-atomfegyverek megjelené
sével a helyzet gyökeresen megválto
zott. A hadászati vezetés — először a
hadtörténelemben — közvetlenül olyan
pusztító eszközökhöz jutott, amelyek
tömeges alkalmazásával nagy arányú
hadászati feladatokat tud megoldani. A
korszerű körülmények között a harc
már nem az ellenség megsemmisítésé
nek egyedüli eszköze; helye és szerepe
megváltozott a hadviselésben. A hadá
szat, a hadműveleti 'művészet és a har
cászat között is megváltozott az eddigi
kölcsönhatás és kapcsolat. Ez a válto
zás korántsem jelenti azt, hogy a har
cászat szerepe csökkent volna. A harc
továbbra is egyik legfontosabb eszkö
ze a hadműveleti célok elérésének.
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A szerzők rövid áttekintést adnak a
szovjet hadsereg harcászati elméleté
nek fejlődéséről, Frunze, Tuhacsevszkij és más híres szovjet katonai teo
retikusok ilyen irányú munkásságáról.
Meghatározzák a korszerű harcászat
feladatait is. Leszögezik, hogy a har
cászat nem nyújt kész recepteket és
az élet minden helyzetére feltétlenül
érvényes utasításokat. A sematizmus és
a sablonok a harcászatban legtöbbször
vereségre vezetnek.
A szerzők részletesen elemzik az
összfegyvernemi harc alapjait és fej
lődésüket meghatározó tényezőket. A
hadművészet-történeti áttekintés során
megállapítják, hogy főleg a fegyveres
harc eszközei hatnak forradalmasítólag
a harcászat fejlődésére. Ezt igazolva
bemutatják az összfegyvernemi harc
korszerű eszközeit.
Ismertetik az összfegyvernemi harc
jellemzőit és fajtáit. Számos hadtörté
nelmi példa felhasználásával foglalják
össze a korszerű összfegyvernemi harc
alapelveit. Nagy jelentőséget tulajdoní
tanak a csapatok vezetésének plaszti
kus bemutatására. Ennek során meg
határozzák a vezetés lényegét, felté
teleit, követelményeit, anyagi alapjait,
a parancsnok és a törzs szerepét, va
lamint a helyes elhatározás ismérveit.
Tüzetes vizsgálat alá veszik a harc
tevékenység
biztosításának lényegét,
rámutatnak a felderítés, a tömegpusz
tító eszközök elleni védelem, a légvé
delem, az álcázás, a műszaki és had
tápbiztosítás jelentőségére. Ismertetik
a csapatmozgások fajtáit, feltételeit, a
menetet, a vasúti, a vízi és a légi szál
lítás körülményeit.
A szerzők jelentős részt szentelnek
művükben a találkozóharc sokoldalú
bemutatására és fogalmának meghatá
rozására. Felvázolják a találkozóharc
kialakulásának körülményeit, a korsze
rű találkozóharc jellemzőit és a siker

feltételeit. Ismertetik a menet meg
szervezését várható találkozóharc ese
tén, a találkozóharc megindulását, a
főerők tevékenységét és az éjszakai
találkozóharc sajátosságait. Közel száz
oldalon keresztül vizsgálják a kor
szerű támadóharc jellegét, a csapatok
támadásba való átmenetének módjait,
harcfeladatait és harcrendjét. Elemzik
az ellenség tűzzel való megsemmisíté
sének, a rohamnak és az éjszakai tá
madás sajátosságait. Bemutatják az el
lenség elszigetelt és megkerült alegy
ségei ellen folyó harc körülményeit, a
sugárszennyezett övezetek és víziaka
dályok megkerülésének módjait. Rámu
tatnak az üldözés jelentőségére is.
Részletesen ábrázolják a védelem, a
visszavonulás és a csapatok nyugvás
biztosításának legfontosabb elveit.
A szerzők művükben logikus gondo
latmenetet követve fejtették ki a kor
szerű harcászat leglényegesebb jellem
zőit. A korszerű harcászat fő tételeinek
vizsgálata során bebizonyították, hogy
ez a harcászat különbözik az elmúlt
háborúk harcászatától. Megállapítják,
hogy a harcászat fejlődésében valódi
forradalom ment végbe, amelyet az
atomfegyvernek és célba juttató eszkö
zeinek, valamint a tudomány és tech
nika legújabb eredményeinek katonai
alkalmazása váltott ki.
A szovjet szerzők értékes munkáju
kat — kézikönyv jelleggel — a tisz
tek számára írták, de hasznos olvas
mány a hadtörténelem iránt érdeklő
dők számára is. Számos harcászattal
kapcsolatos eddig ismeretlen kérdésre,
vagy tévesen értelmezett problémára
kaphatnak a műben közérthető váválaszt. A könyv értékét emeli a jól
használható tárgymutató és a forrás
munkák jegyzéke. Dicséret illeti a Zrí
nyi Katonai Kiadót a kiadvány tetsze
tős kivitelű újbóli megjelentetéséért.
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KOVÁCS JENŐ—BERKICS LÁSZLÓ—KISS KÁROLY:
A KATONAI VEZETÉS GYAKORLATI PROBLÉMÁI
(Budapest, Zrínyi Katonai Kiadó, 1971. 184 o.)

A vezetés korszerűsítésének igénye
nem újkeletű, és joggal mondhatjuk,
hogy bár nem túl hosszú, de történel
mi múltja van. A közelmúlt századok
folyamán „a racionális cselekvés" prob
lémájaként került felszínre. A kuta
tók azóta szinte szünet nélkül keresik
azokat a módokat, módszereket és el
járásokat, amelyek alkalmazásával egyegy ténykedés legcélszerűbb, leggazda
ságosabb végrehajtása lehetővé válik.
Nem véletlen, hogy ez a ténykedés
elsősorban a termelés területén jelent

kezik olyan célkitűzéssel, hogy miként
lehet azonos anyag, eszköz, energia stb.
befektetése mellett az általánostól el
térő, nagyobb eredményeket elérni. A.
kutatás során az is bebizonyosodott,
hogy a megközelítően azonos feltételek
mellett termelő, de különböző módon
— jobb hatékonysággal — dolgozó
üzemek termelési eredményei igen el
térőek.
Ez a felismerés a XIX. század má
sodik felében különböző vezetéselméle
teket hozott létre és indított el a fej
lődés útján. Hatásuk a hadművészet
területén is jelentkezett, és a mate
matikai
statisztika
alkalmazásának
kezdeti lépéseit már az első világhá
borúban megtaláljuk, elsősorban a n é 
metek korlátlan tengeralattjáró hábo
rúja elleni rendszabályokban.
A második világháború idején NagyBritanniában a németek légitámadása
elleni hatásos védekezés és a tengeri
szállító konvojok optimális összetételé
nek megállapítására, valamint a ten
geralattjárók elleni védelmük haté
konyságának emelésére irányuló tevé
kenység során találkozunk a művelet
kutatási módszerek — nem is ered
ménytelen — alkalmazásával. További
példák felsorolása nélkül megállapít
hatjuk, hogy e háborúban a résztvevő
hatalmak mindegyike komoly lépéseket
tett a katonai vezetés tudományos
módszerekkel való megközelítésének
és megszervezésének irányába.
A második világháborút követő idő
szakban a hadügyben végbemenő for
radalom és különösen annak most fo
lyó, harmadik szakasza megköveteli a
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korszerűen — rakéta-atomfegyverek
kel — felszerelt hadseregek lehetőségei
és a vezetés színvonala, módszerei kö
zött jelentkező ellentmondás feloldását.
Ezt így fogalmazhatnánk .meg:
Korunkban a társadalmi tevékenység
valamennyi területén — így a hadse
regben is — alapvető követelményként
jelentkezik, hogy a vezetés operatívan
és reális időn belül hozza meg az
adott szervezet rendeltetésének, lehető
ségeinek és konkrét, soron levő fel
adatának megfelelő döntését. A tudo
mány és a technika rohamos fejlődésé
nek egyik eredményeként a vezetési
komplexumokban — így a törzsekben
is — nagyszámú és különböző szakkép
zettségű emberekből álló kollektíva
dolgozik, amelynek eredményes tevé
kenysége hozzáértő vezetés, irányítás
nélkül elképzelhetetlen.
A vezetés tudományos színvonalának
növelése világszerte napirenden levő
kérdés, és hatóköre a katonai vezetés
szférájára is kiterjed. Éopen ezért a
katonai vezetés korszerűsítése — a
megváltozott követelményeket és a
technikai lehetőségeket kielégítő, kor
szerű vezető apparátus és vezetési
módszerek létrehozása — parancsoló
szükségszerűség.
A fegyveres erőknek a korszerű ha
ditechnikai eszközökkel való felsze
relése, a fegyveres küzdelem jellegé
ben és a megvívás módjában bekövet
kezett változások — hogy csak a leg
lényegesebbeket említsük — a vezetés
sel szemben új követelményeket tá
masztanak.
A katonai vezetés szervezetében véébemenő változások, továbbá a vezetés
mechanizmusában egyre nagyobb szám
ban rendszerbe állított, nagy műveleti
sebességű elektronikus adatfeldolgozó
eszközök belátható időn belül jelen
tős változásokat okoznak —
úgy
mondhatnánk követelnek — a katonai
vezetés korábban kialakult módszerei
ben stílusában és folyamatában.
Tényként állapíthatjuk me?, hogy a
Maevar Néphadsereg harci lehetőségei
és jelenlegi vezetési színvonala között
ellentmondás keletkezett. Mielőbbi fel
oldása felismert szükségszerűsége.
A szerzők munkájukkal az előbb em
lített ellentmondás feloldásához kíván
na v hozzáiárulni. Könyvük fő monda
nivaló ia arra keres választ, hogv B
műveletkutatás különböző módszerei

miként alkalmazhatók a- katonai dön
tések előkészítésében.
A munka első fejezete a katonai mű
veletkutatás történetének vázlatos át
tekintését adja. Ennek során az ol
vasó közelebb kerül a katonai műve
letkutatás lényeges kérdéseihez és
megnövekszik az érdeklődése a könyv
további mondanivalója iránt. A má
sodik fejezet a katonai műveletkutatás
alapvető fogalmaival, azok jellemzésé
vel igen közérthetően, világos megfo
galmazásban foglalkozik.
A következő (III—VI.) fejezetek a
katonai vezetés számára legfontosabb
műveletkutatási módszerek (a lineáris
programozás, a hálótervezés, a tömeg
kiszolgálás, a harcdiinamikai modellek
és a játékelmélet) lényegét világítják
meg, azokét, amelyek a szerzők megí
télése szerint a leginkább alkalmaz
hatók a katonai döntések előkészítésé
nek folyamatában. A felsoroltak kö
zül a lineáris programozással és a
hálótervezéssel — mint a katonai ve
zetés
gyakorlatában
leggyakrabban
alkalmazott módszerekkel — kiemelten
foglalkoznak. Az alkalmazás lehetősé
geit jól megválasztott példákon ke
resztül mutatják
be,
amelyeknek
mindegyike a katonai vezetés min
dennapos gyakorlatához igen közel áll.
A könyv befejező része egy pillan
tást vet arra, hogy milyen lehetőségei
vannak a katonai feladatok művelet
kutatói módszerekkel való elemzésé
nek. E gondolat felvetése hasznosan
egészíti ki a könyvnek — vélemé
nyünk szerint — igen jól összeállított
tematikáját.
Az elmondottak világossá teszik, hogy
a könyv mondanivalója a figyelmet a
katonai vezetés gyakorlati kérdéseire
— ezen belül is elsősorban a dön
téselőkészítés korszerű módszereire —
irányítja és hozzásegíti a tiszteket,
hogy tevékenységük során a vezetésel
mélet eredményeit az eddigieknél tu
datosabban alkalmazzák.
A katonai műveletkutatás egyik fő
feladata a parancsnoki elhatározás —
a döntés — meghozatalával kapcsolatos
kérdések tanulmányozása, a döntés elő
készítésének korszerűsítése és tartal
mának optimalizálása. Ennek során
matematikai módszerek alkalmazására
is sor kerül. A katonai műveletek öszszefüggései, kapcsolataik és egymáshoz
való viszonyuk matematikai összefüg-

— 362 —

gésekkel is kifejezhetők. így az adott
feladat végrehajtására hozandó dön
tésre matematikai módszerekkel, rövid
idő alatt több előzetes alternatívát le
het és kell kialakítani. A parancsnok
csakis az alternatívák és várható kö
vetkezményeik
összevetése
alapján
hozhatja meg rövid idő alatt a leg
nagyobb
eredményességet
biztosító
döntését. Mindezek egyértelműen iga
zolják, hogy a katonai vezetés korsze
rű körülmények között a matematikai
módszerek alkalmazását nem nélkülöz
heti.
Az olvasóban ezek után felmerülhet
a kérdés: vajon a parancsnokóknak, a
törzsek tisztjeinek
matematikusokká
kell válniuk? Nem, erről nincs szó!
A parancsnokok és a törzsek feladata
— ezen a téren — a megoldandó prob
léma matematikai nyelven való meg
fogalmazása. Ehhez pedig elengedhetet

len, hogy ismerjék a kibernetika ál
talános elveit, a műveletkutatás alap
vető módszereit, a katonai gyakorlat
ban alkalmazott matematikai model
leket és a számítógépes megoldás fo
lyamatát. A többi a szakemberek fel
adata.
Elmondottak alapján megállapítható,
hogy a könyv nem a műveletikutató
szakemiberek, hanem a parancsnokok,
a hadműveleti-harcászati képzettségű
tisztek számára (készült. Tekintve, hogy
a múveletkutatás a katonai vezetésben
egyre nagyobb szerepet tölt be, a könyv
a tisztek továbbképzésében eredménye
sen felhasználható. Emellett a közpon
ti szervek tervező-szervező munkájá
ban résztvevő tisztek, a tisztképző fő
iskolák és a katonai akadémiák taná
rai, valamint hallgatói számára is
hasznos segédkönyv.
Szabó Sándor
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A MILITARY HISTORY AND ATLAS OF THE NAPOLEONIC WARS*
(Neiu York,

Frederick

A. Praeger — 1965. 11. kiadás 35X,25,5 cm.)

A kiadvány a már korábban megje
lent West Point Atlas of American
Wars c. munka irányvonalát követi
külalakban és az anyagok methodikai
elrendezésében egyaránt.
Napóleonról és koráról eddig kb. ne
gyedmillió mű jelent meg, a hadjára
tait kellő pontossággal taglaló munka
azonban még hiányzik. Az események
értékelése különböző volt — sokszor
egészen szélsőséges nézetek keresztez
ték egymást. Napóleon hadvezéri zse
nialitását gyakran az egekig magasz
talták, máskor pedig a véletlennek, a
szerencsének tulajdonították katonai
sikereit. így pl.: a Waterlooi csata le
írása az angol, a belga, a francia, il
letve a porosz kútfők szerint egészen
más — szinte azt lehetne hinni, hogy
különböző ütközetekről beszélnek.
Az Amerikai Egyesült Államok ka
tonai akademáin 1817. óta foglalkoznak
részletesen a napóleoni háborúkkal. Ezt
a művet Vincent J. Esposito és John

Robert Elting irányításával a West
Point-i katonai akadémia állította öszsze, míg a kartográfiai munka Krás
nohorskí nevéhez fűződik.
A szövegi rész összeállításához ere
deti dokumentumokat és a legjobb
forrásmunkákat használták fel. Min
denekelőtt az 1939-ben kiadott Life
of Napoleon (szerzője: Jomini) és az
1942-ben megjelent Napoleon as a Ge
neral (szerzője: Wartenburg) c. műve
ket. A Wartenburg-féle atlasz 125 tér
képlapot tartalmazott, ezeket jórészt át
értékelték és kibővítették. így az új
atlasz már 169 térképlapból áll. A tér
képeket mindig ugyanazon az oldalon
helyezték el, az átellenes oldalon a kér
déses térképhez tartozó magyarázó szö
vegi részek találhatók. Didaktikailag
igen helyes, hogy egy időben lehet ta
nulmányozni mindkettőt, nincs szükség
keresgélésre, visszalapozásra. A fejezet
cím alatt jelzik az illető térképlapon
ábrázolt helyzetet egy adott időpont
ban, illetve időperiódusban. Az egész
oldalt elfoglaló térképeket kettős ke
retvonal határolja. A keretvonalon kí
vül ún. keresőt helyeztek el, amely
nagymértékben elősegíti a szövegi rész
ben található földrajzi nevek megkere
sését a térképen. A térkép alsó és felső
szélén A, B, C, D betűket, a két olda
lán 1, 2, 3 számokat helyeztek el; te
hát a térképlapot elméletileg 12 részre
osztották fel. így az egyes földrajzi
nevek után zárójelbe rakott betű és
szám: pl. Dornburg (C2) azt jelenti,
hogy a függőleges C és a víszintes 2.
oszlop találkozásánál találjuk meg az
illető helységet. A címfelirat mellett
nyíllal jelölik a földrajzi orientációt

* A napóleoni háborúk katonai története és atlasza
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elősegítő északi irányt (N = north). A
mérföldekben megadott aránymérték
megkönnyíti az egyes távolságok össze
hasonlítását. (1 mile, azaz mérföld =
1609 km.)
A térképek három színnyomásban ké
szültek: az alaptérkép mindig szürke,
míg a csapatok elhelyezését piros, illet
ve kék színnel tüntették fel. Ez na
gyon megkönnyíti a térkép olvasható
ságát — és esztétikai szempontból is
kedvezőnek mondható.
A domborzatot csíkozással ábrázol
ják, a nagyobb méretarányú csatatér
képeken az erdők megjelenítése is
szembetűnő. A folyóvizek, tavak ábrá
zolása is szerencsésnek mondható, egy
értelműen ugrik ki az úthálózat és a
települések. Nyíllal jelölik az egyes út
vonalak folytatásában található jelen
tősebb helységek irányát (néha a tá
volságát is).
A csaták, hadjáratok lefolyását nagy
mértékben befolyásolta a földrajzi kör
nyezet. Ezek előzetes áttanulmányozá
sa elősegíti az események jobb meg
értését, illetve megvilágítását.
Az atlasz az egyes csaták lefolyásá
nak megelevenítéséhez gyakran azonos
alaptérképet használ; ez egyrészt elő
nyös, mert fokozatosan szemmel lehet
követni az események
kifejlődését
ugyanazon az alaptérképen, de más
részt gyakran hátrányos is, mert így
nincs kitöltve a térkép béltartalommal
— azaz a rajztükör jelentős része nincs
kihasználva.
Az azonos alaptérképek másik hát
ránya, hogy az utólag rányomott szí
nes jelek, illetve a szöveg néhol telje
sen elfeledi az alaptérkép neveit, azok
olvashatatlanná válnak.
Az atlasz azonos jelkulcsot használ,
ami megkönnyíti az érthetőséget és az
összehasonlítást. Az egyes fegyverne
meket más-más jellel ábrázolják. A
térképek méretarányától függő részle
tességgel jelennek meg előttünk az
egyes katonai egységek. Igen helyes
szempont, hogy következetesen kék
színnel jelölik Napóleon csapatait, il
letve a vele szövetséges haderőket, mígaz ellenséges hadseregeket piros szín
nel ábrázolják.
A csapatok elhelyezkedését összefüg
gő vonallal jelenítik meg; a mozgásban
levő hadsereg útját szaggatott vonal
jelzi. Az egyes csapattestek megfelelő
jele mellett az illető egység kvantitatíverejét jelzik.
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Nem zsúfolt a térképek béltartalma,
ezért a bekeretezett rövid magyarázó
szöveg szerencsésen elfér még benne,
melyek hovatartozását nyíllal jelölik.
Az atlasz

tartalma

Rövid bevezető Napóleon és a mo
dern hadviselés közötti kapcsolatról.
Napóleon korai katonai karrierje
1795-ig (az utána következő időszak
már közvetlenül az atlasz témáját je
lenti).
Rövid útmutatás az atlasz használa
tához.
Szervezés-fegyverzet-tatkika.
Az események kronologikus táblázata
— egy oldalon ábrázolva.
Tartalom j egyzék.
Jelkulcs.
Az itáliai hadjáratok 1—31 térkép
— a francia forradalom
korai háborúi
1
— Napóleon felemelkedése
2
— hadműveletek Colli és
Beaulieu ellen
3— l i
— Würmser első hadjárata
12— 16
— Würmser mássodik
hadjárata
17— 19
— Alvintzy első hadjárata
20— 25
— Alvintzy második
hadjárata
26— 29
— Károly főherceg elleni
támadás
30— 31
Az egyiptomi és szíriai
32—34 térkép

hadjárat

A marengói hadjárat
35—44 térkép
— a marengói csata
— a téli hadjárat

35— 43
44

Az Ulm—Austerlitz-i
had
járat 45—56 térkép
— tengeri hadműveletek
— Ulm környéki had
műveletek
— az austerlitzi ütközet

45
46— 50
51— 56

A jénai hadjárat 51—68
térkép
A Eylau—Friedland-i
69—83 térkép
— az eylaui csata
— friedlandi csata

hadjárat
69— 75
76— 83

A spanyolországi
84—99 térkép

hadjárat

Az 1809. évi hadműveletek
93—106 térkép
— abensbergi és eggmühli
csaták
— asperni és esslingi
csaták
— a wagrami ütközet
Az orosz hadjárat
107—126 térkép
— az invázió
— a szmolenszki csata
— a borodinói ütközet
— hadműveletek Moszkva
körül
— a visszavonulás
— átkelés a Berezinán
A lipcsei hadjárat
127—144 térkép
— a lützeni és a bautzeni
csaták
— a drezdai csata
— a lipcsei csata

93— 99
100—102
103—106

107—112
113—114
115—118
119
120—122
123—126

127—131
132—137
138—144

Hadműveletek
Franciaországban
145—155 térkép
— szárazföldi hadműveletek 145—154
— tengeri hadműveletek
155
A Waterlooi csata
156—169 térkép
Néhány megjegyzés a térképekkel
kapcsolatban: a tartalomban feltünte
tett fejezetcímek az illető térképlapok
és szövegrészek címeiként szerepelnek:
viszont az egyes kisebb alfejezetek cí
mei nem mindig egyeznek, vagy pedig
megfogalmazásukban különböznek egy
mástól. Ez félreértésekre adhat okot.
1—2. térkép Debreczyn, Thiess (Ti
sza) — pontatlan nevek.
A Berettyó? Debrecenben ered!?
A hegyrajz igen vázlatos és elna
gyolt. Pl. Itáliai hadjáratoknál (1—31.
térkép).
Italian campaigns 1796—97 felirat
mind a 31 térképen szerepel, de az
Operations Against Colli és Beaulieu
alfejezet cím (3—11. térkép) viszont se
hol nincs külön feltüntetve, hanem pl.
Battle of Dego (Dego-i csata) az 5—6.
térkép felirattal szerepel.
A 22—23. számú azonos alaptérképe
ken (Battle of Caldiero — Caldiero-i
csata) helyes a Po mocsaras, vizenyős

területeinek feltüntetése, viszont a tér
képlap jelentős része üresen ásítozik.
A 30. térképen a Száva menti Ptuj —
németül Pettau városát Cluj (Kolozs
vár) neveként tünteti fel. Ha ugyan
ezen a térképen Laibach szerepel (a
mai Ljubljana), akkor Pettaut kellett
volna írni. Ugyanezen a térképlapon
Istria félsziget teljesen sík területként
hat.
A 35. térképen a hegyábrázolás telje
sen hiányzik.
Az atlasz csak jelentéktelen mérték
ben foglalkozik a tengeri hadművele
tekkel, a kontinentális blokádot fel sem
tünteti. A híres Trafalgar-i tengeri csa
ta legalább egy külön térképet érde
melt volna. A 45 . térkép Nelson és
Villeneuve admirális flotta mozdulatait
mutatja be.
Az 51. térképlapon a Hungary fel
írás teljes egészében Ausztria területé
re esik, a Rába (Raab) Körmendtől jó
val északra folyik és nem Győrnél öm
lik a Mosoni Dunába, illetve Győr a
folyótól távolabb fekszik.
Az 57. térképen a Vág folyó néme
tes alakja Vaag szerepel, míg a 103.
térképen a szlovák Van nevet találjuk
meg.
A 67. lapon érdekes megoldással ta
lálkozunk; a jénai hadjárat különböző
fázisaiban a csapatok elhelyezkedését
más-más módon kitöltött, illetve be
satírozott nyilakkal ábrázolják.
A többször előforduló Gyulai (tábor
nok?) neve néhol Giulayként szerepel.
100. térképen a Nyitra és a Garam
elveszik a Kisalföldön — nem érik el
a Dunát. Laybach — Laibach helyett.
100. és 103. lapon a hegyábrázolás
hiányos, Hungary (Magyarország) ne
ve, látszat szerint, Zala megyére vo
natkozik.
A térképlapok után a kor kiemelkedő,
katonai és politikai személyiségeinek
rövid életrajzi vázlatát közlik, különös
tekintettel a francia hadvezérekre.
Egy eléggé bő — témák szerint cso
portosított — irodalomjegyzék zárja az
atlaszt.
Jelentős hiányosságként tudható be,
hogy név- és tárgymutató nem készült
az atlaszhoz.
Ennek ellenére egy színvonalas, a
kor eseményeit kellő részletességgel áb
rázoló, értékes munkával ismerkedhe
tünk meg, amely a kor problémáival
foglalkozó hadtörténész számára nagy
segítséget nyújt.
Miczek György
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DÉTSHY MIHÁLY—KOZÁK KÁROLY:
AZ EGRI VÁR FELTÁRÁSA
(1957—66.)
(Az Egri Múzeum

Évkönyve,

Eger neve népünk tudatában egyet
jelent a török elleni harcok ragyogó
győzelmével, a fennmaradásért küzdő
nemzet hősi helytállásával. A vár bel
ső életéről azonban — sajnálatos mó
don — igen keveset ismerünk, építke
zésének történetét pedig csak nagy vo
nalakban tudjuk felvázolni. Az 1930-as
évek feltárásai csak a legegyszerűbben
megoldható feladatokra vállalkoztak s
elhanyagolták (pénz hiányában nem is
tehettek mást) a nem annyira mutatós,
de hadtörténetileg annál fontosabb ob
jektumok régészeti vizsgálatát. Az itt
ismertetésre kerülő tanulmányban az
1957—66. közötti évek feltárásáról ka
punk beszámolót.
A város felől jőve az alsó kapun
lépünk be a vár területére. Az út
egyenletesen emelkedve tart a belső
vár felé. Jobbról az egykori külső vár,
illetve az azt erősítő töltés mellett ha
ladunk el, amely a belső és külső vár
találkozási pontja köré épült Gergely
bástyához csatlakozik. Innen halad to
vább a belső vár déli fala nyugat felé
s ezt követi a várba vezető út is. A
Gergely-bástya és a déli várfal külső
szöglete közelében tárták fel — egy
később épített falköpeny alatt — a kö
zépkori vár újonnan felfedezett kapu
tornyát. A toronyba az ugyancsak most
megtalált vékony mellvédfal mögötti
gyilokjáróról léphettek be ennek felső
szintjére.
A torony déli oldalának felső részén
egy falfülke került elő, Mátyás sógo
rának, Estei Hippolit püspöknek festett
címerével, ami azért érdekes, mert a

V., Eger, 1967.)

várkapuk felett általában kőcímert ta
lálunk (Nógrád, Sárospatak, Sümeg,
Szigliget stb.). A kaputorony keleti,
keskenyebb oldalán előkerült lőrés a
déli várfal keleti szakaszának védel
mét segítette elő.
Fontos és sürgős feladat volt a Varkoch-kapubástya kutatása és helyre
állítása is, hiszen ez lényegesen segíti
a nézőt a vár hadászati jelentőségének
helyes megítélésében. A farkasverem
és a kapu belső aknájának feltárása
után kitűnt, hogy ennél a kapubástyá
nál olyan kétkarú felvonóhíd működhe
tett, amelynek felhúzásakor a külső
kar lezárta a kapunyílást, a belső kar
pedig bebillent a belső aknába. Az így
lezárt kapu előtt és mögött egy-egy
mély verem akadályozta a várba való
behatolást. A bástya nyugati falában
kibontottak egy ez ideig elfalazott gya
logkaput, amelyen keresztül a város
felé közlekedtek a XVI—XVIII. szá
zadban. Az építkezés időpontját az
egykor a bástya külső kapuja felett el
helyezett — most a múzeumban ki
állított — kőtábla latin felirata világo
san elárulja: Perényi Péter építette
1542-ben. Tervezője és kivitelezője bi
zonyára Perényi sárospataki olasz kő
faragó mestere, Alessandro da Vedano
volt. Az új, jól védhető várkapu kiala
kítását a középkori vár kettéosztása
tehette szükségessé, miután a vár ed
digi főbejárata most a külső várba ve
zetett, a gótikus kis kaputorony pedig a
rohamosan fejlődő hadviselés követel
ményeinek már nem felelt meg és ezért
be is falazták.
Kőhegyi
Mihály
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HOLL IMRE:
SOPRON KÖZÉPKORI VÁROSFALAI
(Archaeologiai

Értesítő, 1967. 155—183. o.)

Közismert tény, hogy az utóbbi évek
ben hallatlanul kiszélesedett és meg
gyorsult hazai régészetünk ásatási te
vékenysége, és közötte a váraink épí
tési periódusait tisztázó feltárások elő
kelő helyet kaptak. A gyér okleveles
anyag, az évszázados pusztulás, majd a
XVIII. század eleji tudatos rombolás
ma már legtöbb várunk esetében csak
archaeologiai módszerekkel teszi lehe
tővé az egykori alaprajz és felépít
mény rekonstruálását.
Sopron középkori városfalairól az im
máron nyolc éve folyó ásatások számos
vonatkozásban módosították, gazdagí
tották eddigi tudásunkat. Kitűnt, hogy
Sopront a XIII. század végéig az okle
velekben többször (1277, 1297) említett
római városfal védte a mögötte épített
gerendavázas sánc maradványával és
egyes szakaszokon ennek kő burkolófaíával. A XIII. század végén, főleg
III. Endre 1297. évi adománya után
megindult a középső városfalvonal új
kiépítése, betartva a római városfal
adottságait, mind a homlokzati falsík,
mind a tornyok külső alaprajzában. A
külső fal, amely az árok felé nézve so
káig szabadon állott, sok helyen későb
bi javítások, burkolások nyomait mu
tatja. Építészeti idejét oklevelek is
meghatározzák: a fertői vámjövede
lemből a király engedélyével 1330—39.
között épült meg, 1340—44. között pedig
már az előtte húzódó várárkot is kiás

ták. Ez alatt megépültek a belső fal
eddig elmaradt szakaszai és a külső,
harmadik fal. Létrejött tehát a kettős
falszakasz-rendszer.
A középkori városfalat
délkeleti
irányba, a Győri út felé, a Hátsókapi;
nyitotta meg. Építési idejét iratos adat
nem őrizte meg. A tulajdonképpeni
Kaputorony négyzetes, 9,80X9,80 m
alapterületű építmény, elöl és hátul
ívesen záródó tagolatlan kapunyílással.
A falak még az I. emeleten is 3 ni
vastagságúak, itt hátrafelé konzolos
kiugrású erkélyre nyílt egy ajtó, mely
valószínűleg az őrség számára biztosí
totta az átjárást a déli belső várfal
mögé. Észak felé és előre csupán egy
hosszúkás lőrés, illetve egy szűk nyílás
törte át a falat. A II. emeleten már
csökkent falvastagsággal képeztek ki
egy szobát, amelyből több irányban
fülkés lőrések tekintenek. Északkelet
felé egy vastag fal csatlakozik a kapu
torony sarkához, a város felől mellette
még egy vékonyabb fal húzódik és ta
karja a lépcsős folyosót, amelyen ke
resztül egyrészt az utcáról, másrészt az
északi felső falszoros irányából az őr
ség II. emeleti szobájába („Musquetirs
Zimmer") lehetett feljutni. Az analó
giák alapján a torony és a csatlakozó
elővéd a XIV—XV. században kellett
megépüljön.
K. M.
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WALTER WAGNER:
GESCHICHTE DES K. K. KRIEGSMINISTERIUMS*
1848—1866
(Graz—Berlin—Köln,
Az 1848/49-es magyar szabadságharc
katonai sikerei az osztrák hadvezetés
számára nyilvánvalóvá tették seregeik
szervezeti gyengeségét. A fiatal Ferenc
József nem késlekedett ennek tanul
ságait levonni s már a szabadságharc
leverése utáni években megkezdte a
hadsereg vezérkarának átszervezését.
1853-ig lényegében az Allerhöchste
Armeeoberkommando kiépítése folyik,
amelybe azután fokozatosan maga a
hadügyminisztérium is beolvad. Ennek
a korszaknak legfontosabb eseményét
az 1857-ben kiadott szervezési törvény
(Organisationsstatut) jelenti, amely a
hadsereg centrális felépítését volt hi
vatva biztosítani. Az új rendszer meg
alkotásában gróf Grünne tábornoknak
volt igen komoly szerepe, akit a szer
ző méltán nevez „szürke eminenciás
nak", mert valóban éveken keresztül
ő volt a császár jobb keze és a legfon
tosabb ügyekben szinte kizárólagos ta
nácsadója. Az 1859-es olasz háborúban
történt csatavesztés után azonban, szin
te máról-holnapra kiesik a király ke
gyéből s meg kell elégednie a főistálló-

1966. 257 o.)
mesteri — inkább szépségtapaszt jelen
tő — címmel. Vele együtt a régi fő
tisztek egész sora kerül kényszerű
nyugállományba.
A kötetet lezáró harmadik fejezet a
hadügyminisztérium 1860—1866. közötti
történetével foglalkozik, amely most is
mét a legfőbb katonai fórum lett a
monarchián belül. Gróf DegenfeldSchonberg és Ritter von Franck mi
niszterségének ideje alatt a régi, köz
vetlenül a szabadságharc után bizonyos
fokig indokolt, abszolutisztikus kor
mányzási forma háttérbe szorult — bár
korántsem annyira, amennyire azt a
szerző véli — s helyét egy átgondol
tabb, itt-ott engedékenyebb vezetés
váltotta fel.
A könyv legnagyobb érdeme, hogy a
rendkívül bonyolult alá-, fölé- és mel
lérendelt katonai ügyosztályok szöve
vényében — áttekinthető táblázatok se
gítségével is — eligazítást nyújt. A
szerző kitűnően ismeri anyagát, hiszen
jómaga az osztrák Hadtörténeti Levél
tárban dolgozik.
K. M.

* A cs. és kir. hadügyminisztérium története 1848—1866.
11 Hadtörténelmi közlemények
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KÜLFÖLDI HADTÖRTÉNELMI FOLYÓIRATOK SZEMLÉJE
VOENNO ISZTORICSESZKIJ ZSÚRteti az egyes nézeteket. A már kikris
tályosodott elmélet szerint a mélységi
NAL (Szovjetunió), 1970. 10—12. sz. —
hadművelet több szakaszt foglal magá
A folyóirat negyedik negyedévi számai
ba: a) a taktikai védelem áttörése, b)
ban több jelentős hadtudományi jel
legű írás jelent meg. Ezek közül első a taktikai siker átfejlesztése hadműve
helyen, említjük meg M. ZAHAROV: letibe, c) a hadműveleti siker kifejlesz
,.A mélységben végrehajtott hadműve tése a hadművelet tárgyául választott
ellenséges csoportosítás teljes megsem
let elméletéről" c. cikkét (10. sz. 10—
misítéséig. A cikk befejező részében a
20. o.). A szerző megállapítja, hogy a
szerző még röviden áttekinti a véde
második világháború előtti időben a
lem elméleti kérdéseinek fejlődését eb
katonai elméleti tevékenység legna
ben az időben, és a szovjet elméletet
gyobb eredménye a mélységben végre
összeveti a német szakemberek ered
hajtott támadó hadművelet elméleté
ményeivel, rámutatva a kezdeti ilyen
nek kidolgozása volt. Ezt a szovjet had
irányú elméleti tevékenység később
sereg új fegyverzettel és technikával
megmutatkozott hibáira.
való felszerelése tette lehetővé és szük
ségessé.
K. KAZAKOV: „A tüzérségi támadás
Az első világháborúban a taktikai áltökéletesítése" (11. sz. 33—39. o.). A
törés rendszerint nem nőtt át hadmű
háború előtti harcszabályzatok szerint
veletibe. A hadműveletek befejezetle
a támadó harc és hadművelet tüzérségi
nek maradtak és nem érték el célju
biztosítása két szakaszból állt: a tá
kat. Az 1920-as évek elméleti kezde
madás tüzérségi előkészítéséből, vala
ményezései még az első világháború
mint a támadás és a védelem mélysé
tapasztalatain alapultak. A későbbiek
gében folyó harc tüzérségi támogatásá
folyamán a támadó hadművelet elvileg
ból. Az előkészítés egy-két óráig tar
új elméletét kellett kidolgozni, és meg
tott. Megerősített védelem esetében ezt
kellett találni a fegyveres harc olyan
megelőzte a védelmi objektumok egy
formáit és módszereit, amelyek lehető
vagy több óráig tartó megsemmisítése.
vé tették az összefüggő arcvonal erős
A háború kezdetén igyekeztek egyfor
tüzének leküzdését és az ellenség had mán támogatni a támadást äz egész
műveleti csoportosításainak megsem vonalon, nem összpontosították a tüzér
misítését a hadászati siker elérése cél
séget.
jából. A szovjet katonai elmélet sze
A tüzérség új módszerű felhasználá
rint e feladatok eléréséhez hatalmas sának kialakításában nagy szerepet
átütő erejű csapásokat kell mérni az v játszott a Hadügyi Népbiztosság 1941.
ellenség hadműveleti védelmi rendsze
október 25-i 0416. sz. parancsa és kü
rének egész mélységében. Ilyen csapá lönösen a Legfelsőbb Főparancsnokság
sokat csak az együttműködő lövész Főhadiszállásának 1942. január 10-i 03.
alakulatok, harckocsik és tüzérség mé sz. direktívája. A Főhadiszállás paran
lyen tagolt tömegeivel lehet végrehaj
csa szerint a tüzérségi előkészítés gya
tani a légierő támogatása mellett. Ez a
korlatáról át kellett térni a tüzérségi
módszer kapta a mélységben végrehaj
támadásra. Ez a következőket jelen
tott hadművelet nevet.
tette: 1. a tüzérség nem korlátozódhat
a támadás előtti egy-két órás tevékeny
A szerző végigtekinti az elmélet ki
ségre, hanem a gyalogsággal együtt kell
alakításával kapcsolatos vitákat, ismer
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támadnia, kis szünetekkel folytatni
kell a tüzet az: egész támadás folyamán,
amíg át nem törik az ellenség védel
mét egész szélességében, 2. a gyalog
ságnak nem a tüzérségi tűz beszünte
tése után kell támadnia, hanem a tü
zérség támadásával egy időben, 3. a
tüzérségnek nem elszórtan kell tevé
kenykednie, hanem összpontosítva a
hadsereg, front csapásmérő csoportjá
nak körzetében, és csakis ebben a kör
zetben, mert enélkül a feltétel nélkül
elképzelhetetlen a tüzérségi támadás.
A későbbi támadó harcokban kiala
kult a tüzérségi támadás gyakorlata, és
az 1942 októberében megjelent „A gya
logság harcszabályzata" már pontosan
meghatározza a tüzérségi támadás lé
nyegét, szakaszait, a tüzérség felada
tait, a megoldás módozatait. A tüzér
ségi támadás az ellenség védelmének
leküzdését, a gyalogság és a harckocsik
összpontosított, hatékony tűzzel való
támogatását jelentette a támadás egész
folyamán. A tüzérségi támadás három
szakaszra oszlott: a támadás tüzérségi
előkészítése; a támadás tüzérségi támo
gatása; a gyalogság és a harckocsik te
vékenységének biztosítása a védelem
mélységében.
A továbbiakban a szerző a háború
különböző szakaszainak sok konkrét
példáján elemzi, milyen fokot ért el a
tüzérség összpontosítása a csapásmérő
alakulatoknál az arcvonal más helyei
hez viszonyítva, hogyan alakultak a tá
mogatás formái, hogyan csiszolódtak,
tökéletesedtek a támadás módszerei.
Ebből a témakörből megemlítjük még
V. MARAMZIN: „A stratégiai védelmi
hadműveletek tapasztalatai a Nagy
Honvédő Háborúban" c. cikkét (10. sz.
21—32. o.).
A hadtörténeti jellegű tanulmányok
közé tartozik N. KOMÁROV: „A Szov
jetunió gazdasága a háború alatt és a
hamisítók koholmányai" c. írása (12. sz.
31—39. o.).
A szerző L. Schapiröval, az „Army
Quarterly" cikkírójával, E. Ziemkevel
és más történészekkel vitázik, akik azt
állítják, hogy a Szovjetunió gazdasá
gilag és katonailag teljesen felkészü
letlenül, elmaradott szinten állt a há
ború kezdetén, az első területi veszte
ségek után katasztrofális helyzetbe ke
rült és csak a lend-lease keretében ér
kezett segítség mentette meg a gazda
sági és politikai összeomlástól. Komá
rov ismerteti az Ötéves tervek folya
mán elért eredményeket és a katonai
11*

potenciál megteremtésének főbb ada
tait. Ismerteti az ipar áttelepítését, a
veszélyeztetett területek evakuálását^
az egész gazdaság háborús termelésre
való átállítását, ami 1942-ben befejező
dött. Ezt az is bizonyítja, hogy míg
1941-ben kb. 12 ezer repülőgépet, 6,5
ezer harckocsit, 61,1 ezer löveget és
aknavetőt állítottak elő, addig 1942ben 21,5 ezer repülőgépet, 24,5 ezer
harckocsit, 285,9 ezer löveget és akna
vetőt gyártottak.
A Nagy Honvédő Háború alatt a ha
zai ipar több mint 108 ezer repülőgé
pet, 95 ezer harckocsit és rohamlöve
get, csaknem 348 ezer aknavetőt és 188
ezer löveget adott a hadseregnek. A
megszállt országokat is kirabló Német
ország csak kb. 78 ezer repülőgépet, 53
ezer páncélost és rohamlöveget, 68
ezer aknavetőt, 102 ezer löveget állított
elő.
Bár a szállítások komoly segítséget
jelentettek, éppen a legnehezebb idők
ben, 1941. július 1-től 1943. június 30-ig
a Szovjetunió alig valamivel több mint
3 ezer repülőgépet és 2400 harckocsit
kapott. Ezalatt a hazai ipar több mint
50 ezer repülőgépet és kb. 40 ezer
harckocsit állított elő. Az említett idő
szak alatt az amerikai szállítások .a
hadiipar termelésének 6%-át tették ki.
A szövetségesek által szállított straté
giai nyersanyag, technika és fegyver
zet az egész háború alatt a szovjet ter
meléshez viszonyítva a tüzérségi löve
gek terén kevesebb, mint 2%, a repülő
gépek terén 12%, a harckocsik terén
10% volt. Az egész háború időszakára
számítva a szállítások nem haladják
meg a szovjet katonai termelés 4%-át.
Ez komoly segítség volt, de a segítség
kizárólagos mentő szerepéről beszélni
durva történelemhamosítás.
A hadtörténeti tanulmányok közül
megemlítjük még A. BRJUHANOV:
„A partizánoknak az ellenség kommu
nikációs vonala ellen irányuló katonai
cselekményei" c. cikkét. (11. sz. 78—
83. o.)
A stratégiai jellegű partizánmozga
lom sokoldalú tevékenysége közül az
egyik legfontosabb és leghatékonyabbterület az ellenség kommunikációs vo
nalainak állandó rombolása volt, ami
nagy nehézségeket okozott a harcoló
csapatok ellátásában és időnként je
lentős fegyveres erőket is lekötött. Ez
a tevékenység úgyszólván rögtön a né
met támadás után kezdődött meg, és a
háború végéig egyre nagyobb mérete-
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ket öltött. A szerző által felsorolt sok
adat közül csak néhányat említünk
meg. Már 1941—42 telén a Kalinyini,
Szmolenszki, Moszkvai, Tulai, Oreli és
Kurszki terület partizánjai nem teljes
adatok szerint kb. 300 hidat robbantot
tak fel, köztük 20 vasúti hidat, több
száz gépkocsit és több ezer fogatolt
járművet semmisítettek meg.
Később fejlődtek a módszerek, egyes
bonyolultabb feladatok végrehajtására
több partizáncsoportot is összevontak.
Sztálingrád után még inkább fellen
dült a mozgalom. Míg pl. Belorussziá
ban 1942-ben 70 ezer ember lépett a
partizánok sorai közé, 1943-ban már
több mint 200 ezer. A kurszki csata
idején hajtották végre az ún. „sínhábo
rú" hadműveletet, amelynek a fő terü
lete a Leningrádi, Kalinyini, Oreli te
rület, Belorusszia és Ukrajna északi
része volt. A hadművelet folyamán jú
liustól szeptember 15-ig kb. 215 ezer
robbantást hajtottak végre és renge
teg szállítmányt kisiklattak. Ennek
eredményeként 30—40%-kal csökkent a
vasutak áteresztőképessége.
A háború folyamán a partizánok ki
siklattak több mint 20 ezer vasúti sze
relvényt és 50 páncélvonatot. Felrob
bantottak és használhatatlanná tettek
10 ezer mozdonyt, 110 ezer vagont és
tartálykocsit, 12 ezer vasúti és közúti
hidat, felgyújtottak több mint 65 ezer
gépkocsit, szétromboltak több mint 17
ezer km távíró-telefonvonalat, megsem
misítettek 2300 harckocsit és páncélos
járművet, lelőttek vagy a repülőtere
ken elpusztítottak több mint 1100 re
pülőgépet, megsemmisítettek, megsebe
sítettek vagy foglyul ejtettek több mint
1,5 millió ellenséges katonát. (Lengyel
István).
HISTORIE A VOJENSTVI (Csehszlo
vákia), 1970. 4—5. sz. — Kazimierz
KACZMAREK: „A 2. Lengyel Hadse
reg részvétele Csehszlovákia felszaba
dításában" (562—603. o.). A második vi
lágháborúban mintegy kétmillió len
gyel harcolt fegyverrel a kézben. A há
borús akciókban a szövetségesek között
a negyedik helyet foglalták el. A len
gyel hadsereg volt az egyetlen, amely
a szovjet hadsereg oldalán részt vett a
hitleri Németország fővárosának elfog
lalásában. A berlini hadművelet kezde
tén a 2. Lengyel hadsereg 90 ezer főt,
500 harckocsit és rohamlöveget, 1600 lö
veget és aknavetőt számlált. A prágai
felkelés kirobbanásakor az 1. Ukrán

Front állományában harcolt és itt ka
pott feladatot a prágai hadműveletben
való részvételre: támadjon 36 km szé
les sávban, napi 10 km-es átlagos
ütemben,
az
5.
gárdahadsereggel
együttműködve érje el a Labe folyót
és akadályozza meg a német „Közép"
hadseregcsoport egységeinek visszavo
nulását nyugatra — ezzel segítse elő a
prágai felkelés sikerét. A lengyel ka
tonákat az a tudat lelkesítette, hogy a
hitleri hadigépezet utolsó ellenállási
fészkét kell megsemmisíteniük és ezzel
közelebb hozhatják a háború győzel
mes befejezését. A prágai hadművelet
ben május 7—11. között harcoltak a
lengyel egységek és gyors, lendületes
tevékenységükkel teljesítették a meg
szabott feladatokat. A szembenálló el
lenséges csoportosítás 580 katonát, 13
harckocsit, 12 löveget, 16 aknavetőt és
45 gépjárművet veszített, 3086 tiszt és
katona került fogságba. A 2. Lengyel
Hadsereg a győzelemért komoly árat fi
zetett: halottainak száma 300 főre, se
besültjeinek száma pedig 900 főre te
hető. Csehszlovákia felszabadításában
való részvételükkel hozzájárultak a két
nép hagyományos barátságának és
együttműködésének elmélyítéséhez.
I. G. ZIBEROV: „Hadjárat a prágai
felkelés megsegítésére" (544—561. o.).
A szovjet csapatok a prágai hadműve
let keretében hajtották végre a Nagy
Honvédő Háború egyik leggyorsabb
hadjáratát azzal a céllal, hogy csapást
mérjenek az ellenségre Prága térségé
ben, s ezáltal a lehető leggyorsabban
segítséget nyújtsanak a prágai felke
léshez. Ziberov, a cikk szerzője május
7-én kapott parancsot a 3. gárda harc
kocsihadsereg állományában egy had
sereg gyorscsoport megalakítására —
16. rohamlöveg dandár, 69. gépesített
dandár, 50. önálló motorkerékpáros ez
red —, azzal az utasítással, hogy a prá
gai felkelés sikerét csakis az azonnali
előretörés és a késedelem nélküli csa
pás biztosíthatja, anélkül, hogy a
gyorscsoport az ellenséges ellenállási
csomópontokkal útközben felvenné a
harcot. A támadás megindításának pil
lanatában az ellenség még eredménye
sen hátráltatta az 1. Ukrán Front csa
patainak előnyomulását, így a feladat
végrehajtása érdekében a gyorscsoport
a hézagokat kihasználva előretört a
hadműveleti mélységbe. Május 8-án —
a prágai hadjárat legjelentősebb nap
ján — a szovjet harckocsizók felszaba-
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dították a terezini koncentrációs tábor
sok tízezer különböző nemzetiségű fog
lyát. Állandó és nyugtalanító kérdés
volt: vajon képes lesz-e a gyorscsoport
időben elérni a fővárost, ugyanakkor,
amikor a németek ellenállása nem
gyöngült, s egyik akadály a másik
után állta útjukat; mozgó gépkocsiosz
lopok, megerődített támpontok stb. Vé
leményeltérés alakult ki a vezetésnél:
tovább támadni vagy bevárni a^ főerőket? Csakhogy az utóbbi esetben el
esik a felkelés. Lenin azt tanította,
hogy inkább áldozd fel életedet, de
elvtársadat ne hagyd cserben! Ez az
érv győzött, s az 53. harckocsiezred ka
tonái, a felkelők segítségével 9-én reg
gel 4 órakor behatoltak a fővárosba. —
A szerző negyedszázad elteltével szíve
sen emlékezik a lakosság felszabadult
örömére, a baráti fogadtatásra, a fel
kelés résztvevőivel és annak vezetőjé
vel — Eugen Erbannal — való felejt
hetetlen találkozásra. Meggyőződését
fejezi ki, hogy e történelmi napok em
léke továbbra is a két nép közötti
megbonthatatlan barátság forrása ma
rad.
I. G. ZUCENKO: „A szovjet és cseh
szlovák katonák és partizánok együtt
működése a Szlovák Nemzeti Felkelés
időszakában" (604—613. o.). A Szovjet
unió jelentős anyagi segítséget nyújtott
a csehszlovák felszabadító mozgalom
nak. A Szlovák Nemzeti Felkelés kez
detekor az 1. Ukrán Front Haditanácsa
mellett működő Ukrajnai Partizánterü
leti Törzs 17 tonna különböző lőszert
és felszerelést bocsátott a szlovákiai
partizánosztagok rendelkezésére. Elein
te ejtőernyővel dobták le a málhákat,
majd a Tri Duby-i repülőtér elfoglalá
sa után szállítórepülőgépek is leszáll
hattak Szlovákia területén. 1944. szep
tember 5-től a megnövekedett felada
tok ellátásába a szovjet távolsági re
pülőerő is bekapcsolódott, s a csehszlo
vák antifasisztákat rendszeresen ellát
ták fegyverrel, lőszerrel, gyógyszerrel
stb. Az ellenség egyre nagyobb erőket
alkalmazott a Kelet-Kárpát hadműve
letben, ezért a Főhadiszállás elrendelte
az 1. csehszlovák vadászrepülőezred áttelepülését Szlovákia területére (szep
tember 17.). Addigra az ugyancsak légi
úton átdobott 2. csehszlovák ejtőernyős
dandár is megkezdte működését. A
szovjet kormány ezen túlmenően más
jellegű segítséget is nyújtott, például
partizánszervezőket küldött, sőt kisebb

partizánosztagok is harcoltak a szlovák
partizánokkal együtt. 1944 őszén a fel
szabadító mozgalom a kommunisták
vezetésével a legszélesebb néprétege
ket fogta át, szeptember végén már
mintegy 8000 partizán harcolt Szlová
kia területén, s 15 000 négyzetkilomé
ter területet foglaltak el. A Csapa j evpartizándandár egymaga 2000 főre nőtt,
miután több helyőrség szlovák katonái
is csatlakoztak hozzá. A kárpát—duklai
hadművelet és a Szlovák Nemzeti Fel
kelés elválaszthatatlan egységet alko
tott. A szovjet csapatoknak a felkelés
megsegítésére irányuló hadműveletei a
baráti együttműködés kimagasló példái
voltak. A közös harcok Harkovnál kez
dődtek, Ukrajnában, a Kárpátokban
folytatódtak és tartottak egész Cseh
szlovákia területén — Prágáig, ezekben
több mint 140 000 szovjet katona áldoz
ta életét Csehszlovákia szocialista jö
vőjéért.
— Érdekes adatokat közöl még Sta
nislav BIMAN: „A-Fall" (614—629. o.)
című tanulmánya a német fasiszták
1944. évi tisztogatási tervéről a CsehMorva Protektorátusban és Ota HO
LUB: „A csehszlovák fegyveres erők
veszteségei 1938—39-ben" (630—645. o.),
Csehszlovákiának a németek, magya
rok és lengyelek által történt megszál
lása során. (Nádor Tibor)
VOJNOISTORIJSKI GLASNIK (Ju
goszlávia), 1970. 2. sz. — Branko FORLlC: „A fasizmus felett aratott győze
lem 25. évfordulóján" (7—34. o.). A
szerző a második világháború legfonto
sabb politikai és hadászati kérdéseivel
foglalkozik. Nyomatékosan kihangsú
lyozza a jugoszláv nép felszabadító har
cának jelentőségét. A tanulmány befe
jező részében nagy számú, eddig rész
ben ismeretlen adattal támasztja alá
fejtegetéseit. Adatai szerint pl. Jugo
szlávia 1,7 millió embert veszített a
harcok és a fasiszta megszállás követ
keztében.
Savó SKOKO: „Lenin a Balkán-há
borúk és az első világháború jellegé
ről" (37_66. o.). Lenin több írásában
aláhúzta azt a tényt, hogy valamenynyi háborút konkrétan a gazdasági,
társadalmi, politikai és katonai körül
ményekből kiindulva kell vizsgálnunk.
E módszert alkotóan alkalmazta a
Balkán és az első világháború megíté
lésében is. Megállapítja, hogy a balká
ni népek háborúja a török elnyomás
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ellen haladó volt, noha az egyes ural
kodó osztályok hódító célokkal kapcso
lódtak be a háborúba. E körülmény,
főleg a második Balkán háború kelet
kezését és lefolyását magyarázta. Az a
tény, hogy a balkáni népek fő problé
mái nem belső forradalom, hanem há
borúk útján rendeződtek, döntően ki
hatott e népek további fejlődésére. Az
első világháború jellegének elemzése
során mindenekelőtt a munkásosztály
és a háború viszonyának tisztázása
fontos számunkra. Lenin hangsúlyozza,
hogy a háború mindkét részről igazság
talan volt, célja a világ újrafelosztása
és egyes területek meghódítása, illetve
megtartása volt. Kiemeli, hogy eme ál
talános megállapítása Szerbiát nem
érinti, mivel Szerbia igazságos hábo
rút viselt Ausztria ellen. A továbbiak
ban Lenin és a II. Internacionálé veze
tőinek ellentétét vizsgálja a szerző. Le
szögezi, hogy szemben a szociáldemok
rácia nacionalista vezetőivel, Lenin
harcolt az imperialista háborúk ellen,
de egyszersmind azt is felismerte: mi
lyen lehetőségeket nyújt a háború a
forradalmi munkásmozgalom számára.
Vojmir KLJAKOVIC: „Nagy-Britan
nia, a Szovjetunió és a jugoszláv felke
lés 1941-ben" (69—101. o.). A jugoszláv
nép felszabadító háborúja világszerte
élénk feltűnést keltett. Hamarosan
n yilvánvalóvá vált, hogy a felkelők két
egymással is szembenálló csoportra
oszlanak, a partizánokra és a csetnikekre. A nyugati kormányok ez utób
biakat támogatták, mivel ezek a lon
doni emigráns kormány, tehát a törvé
nyes jugoszláv kormány irányítása
alatt harcoltak. Ezért 1941 szeptembe
rében angol tiszti küldöttség kereste
fel Mihailovic táborát. Erre az időre
már Mihailovic is felismerte, hogy a
felszabadító mozgalom irányítása mind
jobban a partizánok kezébe kerül.
Ezért szeptember 2-án meglepő táma
dást intézett a partizánok ellen, de ve
reséget szenvedett, s hogy a pusztulás
tól megmentse a csetnikmozgalmat, a
németek segítségét kérte. Időközben az
angol és a londoni jugoszláv kormány
azzal a kéréssel fordult a szovjet kor
mányhoz: vegye rá a partizánokat ar
ra, hogy ismerjék el Mihailovic vezetőszerepét. November 20-án a csetnikek
és a partizánok ideiglenes megegyezés
re jutottak, amit London tévesen úgy
értelmezett, hogy a partizánok aláve
tették magukat Mihailovičnak. A né
met támadás újabb fordulatot okozott.

Mind a partizánok, mind a csetnikek
visszavonulásra kényszerültek. Mihailo
vic azzal próbált helyzetén javítani,
hogy december 3-án újból megtámadta
a partizánokat. A szakítás ettől kezd
ve véglegessé vált a partizánok és a
csetnikek között.
Petar VIŠNJIC: „Német támadás 1944
nyarán a dalmáciai felszabadított terü
letek ellen" (105—165. o.). A német tá
madás 1944 júliusában indult, amely
nek az volt a célja, hogy elvágja és
megsemmisítse a dalmáciai partizán
erőket, a 21., 24. és 25. szerb hadosztá
lyokat. A harcokban a németek olda
lán a csetnikek is részt vettek. Az
első csapás a 24. hadosztályt érte, a
csapatok zömének azonban sikerült
visszavonulni a Toplica folyó jobb pari
jára. A németek július 19-én újból tá
madtak és bekerítették a partizánok fő
erőit. A Jugoszláv Néphadsereg azon
ban Crna Gorából ellentámadást indí
tott és felszabadította a körülzárt ala
kulatokat.
Mladen COLlC: „Az önálló Horvát
ország területi milíciája" (169—227. o.).
A rendkívül gazdagon dokumentált,
számos eddig ismeretlen adatot tartal
mazó tanulmány átfogó képet ad a
horvát usztasa állam hadseregéről. Hor
vátország 101 000 négyzetkilométer te
rületet foglalt magában kb. 6 millió
lakossal. A terület mintegy fele köz
vetlen német és olasz megszállás alatt
állt. A megszállók létszámát 12 000 né
met és 80 000 olasz katonára lehet be
csülni. A horvát milicista alakulatok az
ún. domobranok szervezése német uta
sításra történt: a cél a partizánok el
lensúlyozása volt. A domobrán alaku
latokat helyileg szervezték eleinte ön
kéntesekből, majd később, amikor a
szervezés kudarcot vallott, kényszerrel
toborozták a katonákat. A tisztikar
egy része egykori osztrák tisztekből
állt, a felszerelést zsákmányolt jugo
szláv hadianyagból egészítették ki. A
szervezés viszonylag gyors ütemben
folyt, nem egészen 1 hónap alatt kb.
40 000 emberre növekedett a domobrán
milícia.
A színvonalas folyóiratszámot könyv
ismertetések, valamint a folyamatosan
közlésre kerülő 1960—1965. évi jugo
szláv történeti irodalom és az 1962—
1967. években külföldön megjelent má
sodik világháború történetével foglal
kozó cikkek, tanulmányok és könyvek
bibliográfiája
egészíti ki.
(Viniczai
István)
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HÍREINK

VITA-KONFERENCIA A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ JELLEGÉRŐL
A TIT Budapesti Szervezet Hadtu
dományi Szakosztálya, a Hadtörténelmi
Intézet és a Zrínyi Miklós Katonai
Akadémia április 29-én „A második
világháború jellege" címmel vita-kon
ferenciát rendezett a Kossuth Klub
ban.
A vitaindító előadást Tóth Sándor
alezredes, a Hadtörténelmi Intézet osz
tályvezetője tartotta. Referátumának
bevezetőjében többek között megál
lapította, hogy a második világháború
jellegével kapcsolatos első marxista ér
tékelés a Komintern VB 1939. októberi
felhívásában található. Ez a felhívás
mindkét részről imperialista rablóhá
borúról beszél. Ebből az értékelésből
következett az állásfoglalás is: „Sem
miféle támogatást az uralkodó osztá
lyoknak, amelyek az imperialista há
ború folytatásának és kiszélesítésének
politikáját követik."
„A háború és a kapitalista országok
munkásosztálya" című cikkében Di
mitrov is arra szólított fel, hogy a
munkásosztály küzdjön az imperialista
háború és saját országának burzsoáziá
j a ellen, így vessen véget a háború
nak.
Tóth Sándor a fentieket elemezve ki
fejtette, hogy a Komintern VB 1939
őszén nem számolt a háború jellegé
nek esetleges megváltozásával, s nem
zeti háborúk kirobbanását kizárólag
a gyarmati és félgyarmati országok
esetében tartotta lehetségesnek.
Mit vett figyelembe, mire alapozott
a fent vázolt értékelés? — A háború
két imperialista hatalmi csoportosulás
között robbant ki; az érintett államok
egyformán szovjetellenes politikát foly
tattak; közülük Anglia és Franciaor
szág kormányai következetesen arra
törekedtek, hogy a Németországgal
fennálló érdekellentéteket a Szovjet

unió rovására oldják meg. Ezek az
1939 első felében is megnyilvánuló tö
rekvések arra figyelmeztették a szov
jet kormányt, hogy a nyugati hatal
mak nem adták fel a reményt az im
perialista egységfront
létrehozására.
Alapvetően erre vezethető vissza, hogy
a Komintern 1939 őszén, és később sem
tett különbséget a hadviselő felek po
litikája és annak jellege között — ál
lapította meg az előadó, majd kérdés
ként vetette fel: mivel nem számolt a
Komintern a háború jellegének érté
kelésekor? — Nem eléggé körültekin
tően vette figyelembe, hogy az általá
nos jellemzők mellett minden háború
egyéni, sajátos, nem ismétlődő voná
sokkal is rendelkezik, s ezek lényeges
szerepet töltenek be a fegyveres küz
delem szociális, politikai jellegének
meghatározásában; a háború imperia
lista eredetére koncentrálva nem szá
molt a fasizmus és a polgári demok
rácia közötti lényeges különbséggel, s
azzal, hogy a fasiszta Németország nem
egyszerűen hódító háborút viselt, ha
nem a világhatalom megszerzésére irá
nyuló törekvése a legelemibb emberi
szabadságjogok és egész népek nemzeti
létének megszűnését, fizikai megsem
misítését célozta; nem vette figyelem
be, hogy a kapitalista országokban a
munkásmozgalom mellett léteztek bur
zsoá, imperialista, antifasiszta irány
zatok és erők is, amelyek rendkívül
ellentmondásosan ugyan, de a haladást
képviselték a fasizmussal szemben; a
„furcsa háború" megítélésekor csupán
annak szovjetellenes tendenciáit is
merte fel, emellett nem látta meg azt,
hogy a „furcsa háború" viselése báto
rítja a német militaristák törekvését
és növeli a Nyugat-Európa országait
is fenyegető fasiszta agresszió veszé
lyét, amely ellen a kommunisták úgy
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léphetnek fel leghatásosabban, ha az
érintett országokban igazi nemzeti kor
mányok létrejöttéért küzdenek.
A Kominternnek a második világhá
borút illetően elfoglalt álláspontjában
1941 tavaszáig nem történt változás. A
Jugoszlávia elleni hitleri agresszió és
a néptömegek önfeláldozó ellenállása
a megszállókkal szemben késztette ar
ra a Komintern VB-t, hogy számba
vegye az új helyzetet és levonja be
lőle a szükséges következtetéseket.
A Komintern VB 1941. áprilisi ülé
sén Dimitrov az új helyzetet elemez
ve arra a következtetésre jutott, hogy
lehetségesek igazságos, nemzeti hábo
rúk a második világháború körülmé
nyei között s kifejezte azt a meggyő
ződését, hogy a megszállt országok né
peinek igazságos harcát a nemzetközi
kommunista mozgalomnak támogatnia
kell.
Gyökeresen új helyzetet teremtett a
második világháborúban a Szovjetuniót
ért fasiszta agresszió. A Szovjetunió
hadba lépésétől kezdve az értékelések
egyértelműen igazságos, haladó, honvé
dő, felszabadító jellegűnek tekintik a
fasiszta blokk elleni háborút. Szinte
ezzel egyidejűleg megkezdődött a ko
rábban megtámadott és leigázott or
szágok népei által folytatott németel
lenes fegyveres küzdelem jellegének
fokozatos átértékelése is. Tóth Sándor
előadásának további részében — az
egyes országokban lezajlott eseménye
ket figyelembe véve — ezt a folyama
tot elemezte, majd befejezésül végkö
vetkeztetésként megállapította: a má
sodik világháború a kapitalista rend
szerből fakadó éles és mély ellentmon
dások következménye volt, eredete im
perialista, kirobbantásáért valamennyi
érintett ország uralkodó osztálya fele
lős. A háború jellegének vizsgálatakor
azonban különbséget kell tenni a fa
siszta államok és a megtámadott or
szágok között. Ez utóbbiak harca kez
dettől fogva haladó és igazságos, jel
leghordozói a néptömegek. Az impe
rialista politika a háború haladó, igaz
ságos jellegét nem befolyásolta, de
eredményességét, hatékonyságát jelen
tősen gátolta. A fasiszta agresszió ál
dozatául esett országok vereségének
okai között jelentős szerepük volt a
katonai okoknak is, amelyek vizsgála
ta az eddigi elemzésekben nem ré
szesült kellő figyelemben. Anglia és
Franciaország hadüzenete a fasiszta

Németországnak a korábbi politikai
gyakorlattal való szakítás kezdete is,
és mint ilyen, a haladás vonalába eső
előrelépés. E két ország ténylegesen
viselt háborúja a fasiszta Németország
ellen kezdettől haladó, igazságos jel
legű, mert a változatlan imperialista
érdekek megváltozott módon való vé
delme objektíve a nemzeti lét és a de
mokratikus szabadságjogok védelmét is
jelentette. Az objektíve igazságos, ha
ladó jellegen belül mindvégig megvol
tak az imperialista politika által meg
határozott negatív vonások, amelyek a
kezdeti időszakban erőteljesen hatot
tak, később háttérbe szorultak, de nem
szűntek meg.
Az előadást követő vitában a hozzá
szólók több problémára mutattak rá,
melyek mélyebb elemzése szükséges a
második világháború jellegének elmé
letileg jól megalapozott értékeléséhez.
Rázsó Gyula, a Hadtörténelmi Intézet
tudományos főmunkatársa a vitaindító
bevezetőben vázolt állásponttal egyet
értve jellemezte azokat a különféle
álláspontokat, amelyeket a burzsoá tör
ténetírás alakított ki a háború kirob
bantásáért való felelősség kérdésében.
A következő hozzászóló a vitaindító ál
lásfoglalással szemben azt hangsúlyoz
ta, hogy kezdetben a háború jellegét
annak imperialista eredete határozta
meg, s laz első időszakban Anglia és
Franciaország nem a fasiszta Németor
szág, hanem az imperialista vetélytárs
ellen harcolt. Ebből a nézőpontból ér
tékelte az ún. „furcsa háborút". Félve
tette annak szükségességét, hogy min
den egyes ország háborúját külön-külön
kell megvizsgálni, mert a részektől az
egész felé haladva, megbízhatóbb mó
don tisztázható a második világháború
jellege. Szokolay Katalin, az MSZMP
KB Párttörténeti Intézetének tudomá
nyos főmunkatársa behatóan elemezte
a Komintern 1939-es határozata meg
születésének körülményeit, és értékes
szempontokat adott a határozat, vala
mint az azt követő állásfoglalások he
lyes értelmezéséhez. Egyetértett a vita
indító bevezető ama megfogalmazásá
val, mely szerint a Komintern határo
zata nem vette figyelembe a két impe
rialista csoportosulás közötti lényeges
különbséget, ezzel megnehezítette a
kommunista pártoknak a való helyzet
hez jobban alkalmazkodó stratégia és
taktika kidolgozását. A második világ
háborút azonban úgy értékelte, mint
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amelynek a jellege az első pillanattól
kezdve változott, egészen a Szovjetunió
bekapcsolódásáig. Nagy Gábor ezredes,
a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia tan
székvezetője a német villámháborús si
kerek okaiként vizsgálta az agresszió
áldozatául esett országok katonapoliti
káját, hadászati koncepcióját és ka
tonai erejét. Otta István ny. vezérőr
nagy, a TIT Hadtudományi Választmá
nyának elnöke rámutatott, hogy a má
sodik világháború kirobbanása előtt
milyen éles különbség volt az egyes
kapitalista államok demokráciához való
viszonyában, amelyet nem lehet figyel
men kívül hagyni a háború jellegé
nek megítélésekor. Ez a különbség ob
jektíve a politikában is megnyilvánult,
ezért Anglia és Franciaország Német
ország elleni háborúját kezdettől igaz
ságosnak kell tekinteni, nem téveszt
ve szem elől azokat a negatív voná
sokat, amelyek az imperialista érdekek
védelmét célozva mindvégig terhelték
háborújuk igazságos jellegét. Liptai
Ervin ezredes, a Hadtörténelmi Inté
zet parancsnoka a probléma komplikáltságát, mint az eltérő nézetek for
rását jellemezte. Szükségesnek tartotta

a két világháború közötti különbség
tételt, de rámutatott azokra a politikai
azonosságokra, melyek fontosak a jel
leg meghatározásánál. Az angol—
francia politikát elemezve arra a meg
állapításra jutott, hogy a kezdetben
imperialista jellegű háború — olyan
mértékben, ahogyan a néptömegek ak
tivitása a politikára és a fegyveres
harcokra rányomta a bélyegét — foko
zatosan megváltozott és igazságossá
vált. Tóth Sándor alezredes válaszában
kiemelte azokat az értékes gondolato
kat, amelyek elősegítik saját álláspont
jának pontosabb, megalapozottabb meg
fogalmazását. Hangsúlyozta, hogy a
hozzászólások is arról győzték meg;
nem az angol—francia politika lényege
változott a háború alatt, hanem a po
litikában kifejezett érdekek védelmé
nek formája és módja. A bevezetőben
kifejtett véleményét fenntartotta.
Nagy Gábor ezredes zárszavában a
vitaülés pozitívumaként hangsúlyozta
a bonyolult probléma-komplexum sok
rétű megközelítését, az álláspontok vi
lágos megfogalmazását és a további ku
tatási irányok kijelölését.
Molnár Pál

AZ ELMÜLT NEGYEDÉV ESEMÉNYEIBŐL
A SZOVJETUNIÓ ELLENI FASISZ
TA ORVTÁMADÁS 30. ÉVFORDULÓ
JA alkalmából a TIT Hadtudományi
Választmánya és a Magyar Néphadse
reg Hadtörténelmi
Intézete március
26-án konferenciát rendezett a Hadtör
téneti Múzeum
előadótermében. A
Hadtörténelmi Intézet
parancsnoká
nak megnyitója után Borús József, a
történelemtudományok
kandidátusa
„Az európai hadszíntér 1941-ben. Né
metország politikai és katonai helyze
te. A Szovjetunió elleni katonai ter
vek."; Szabó Balázs alezredes „A Szov
jetunió politikai és katonai helyzete
a háború előestéjén. A »Barbarossa«
terv kudarca."; Száva Péter alezredes
„A Szovjetunió hős városainak harca
a fasiszta támadók ellen"; Tóth Sándor
alezredes „A Horthy-Magyarország fel
készülése és bekapcsolódása a háború
ba"; Rázsó Gyula, a Hadtörténelmi In
tézet tudományos főmunkatársa „Az
angol—amerikai katonapolitika a Szov
jetunió elleni támadás előtt és után"

címmel tartott előadást. Az egészna
pos konferencia vitával zárult.
A PÁRIZSI KOMMÜN KIKIÁLTÁ
SA 100. ÉVFORDULÓJÁNAK EMLÉ
KÉRE a Hadtörténelmi Intézet és a
Zrínyi Miklós Katonai Akadémia már
cius 30-án tudományos felolvasó ülést
tartott az akadémián, ölvedi Ignác al
ezredes, a hadtudományok kandidátu
sa „Az 1870—71. évi porosz—francia
háború főbb hadművészeti tanulságai";
Németh Lajos őrnagy „A párizsi kom
mün tanulságai és a marxista állam
elmélet fejlődése"; Farkas Márton, a
történelemtudományok kandidátusa „A
párizsi kommün fegyveres harcai" cím
mel tartott referátumot.
ZALKA MÁTÉ SZÜLETÉSÉNEK 75.
ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL
a
Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskola
és a Hadtörténelmi Intézet április 22-én
ünnepi tudományos ülést rendezett a
Zalka nevét viselő műszaki főiskolán.
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Horváth János mk. vezérőrnagynak,
a ZMKMF parancsnokának elnöki meg
nyitója után „Zalka Máté" címmel
Garamvölgyi
József
művelődésügyi
miniszterhelyettes
mondott
ünnepi
megemlékezőt. Ezt követően Györkéi
Jenő alezredes, a Hadtörténelmi Inté
zet tudományos munkatársa „Zalka
Máté a spanyol nép szabadságáért",
Winkler István alezredes, a ZMKMF
Tudományos Szocializmus tanszékének
vezetője „Zalka Máté — az internacio
nalista" címmel tartott korreferátumot.
A BUDAPESTI MŰSZAKI EGYE
TEM AULÁJÁBAN április 2-án le
leplezték
a
Görgei-partizánzászlóalj
emléktábláját. A Börzsönyben
tevé
kenykedő, többségükben egyetemisták
ból álló partizáncsoport harcairól és
hősi halottairól Szilágyi Lajos építés
ügyi és városfejlesztési miniszterhe
lyettes, a zászlóalj egykori tagja emlé
kezett meg. Az emléktáblán dr. Perényi Imre, a Műszaki Egyetem rektora.
Vágó Ernő, a Magyar Partizán Szö
vetség titkára, dr. Csohány Endre, a
zászlóalj egykori parancsnoka és a
hazánkat felszabadító szovjet hadse
reg egyik felderítő egységének — a
Görgei-partizánzászlóalj jal kapcsolatot
létesítő — segédtisztje, A. F. Illicsevszkij, a kijevi egyetem docense helyezte
el a kegyelet virágait. Az ünnepségen
a Hadtörténelmi Intézet és Múzeum
is képviseltette magát.
A VARSÓI SZERZŐDÉSBEN EGYE
SÜLT
SZOCIALISTA
ORSZÁGOK
hadtörténelmi folyóiratainak
főszer
kesztői május 25-én és 26-án értekez
letet tartottak Budapesten, a Hadtör
ténelmi Intézetben. A tanácskozás rész
vevői kicserélték tapasztalataikat, ér
tékelték a testvér-folyóiratok korábbi
kapcsolatait és megbeszélték népeink
barátságának, hadseregeink erkölcsi-po
litikai egységének erősítését elősegítő
tervszerűbb, szervezettebb együttmű
ködés legcélravezetőbb módszereit.
V. A. MACULENKO vezérőrnagy, a
történettudományok doktora, a szovjet
Hadtörténelmi Közlemények
főszer
kesztője a TIT vendégeként hazánkban
járt. A szovjet tábornok május 17-én
ellátogatott a Hadtörténelmi Intézet és
Múzeumba és „A hadművészet fejlődé
se a második világháború utáni helyi
háborúkban" címmel előadást tartott.

Ezt követően megtekintette a múzeum
kiállításait, majd baráti beszélgetést
folytatott az intézmény parancsnokai
val a közös problémákról és az együtt
működés lehetőségeiről.
INOAN MIHAI, a Román Néphadse
reg ezredese május 28-tól június 9-ig
a Hadtörténelmi Levéltár második vi
lágháborús anyagában végzett kuta
tást; dr. KARL NUSS, a Zeitschrift
für Militärgeschichte
folyóirat főszer
kesztője május 28-án és 29-én a VKF.
2. osztály 1927—1929. évi anyagát ta
nulmányozta.
GODÓ ÁGNES alezredes, a Hadtör
ténelmi Intézet tudományos munkatár
sa március 8-án a Kultúrkapcsolatok
Intézetének felkérésére előadást tartott
Szófiában az 1. Bolgár Hadsereg ha
zánk
felszabadításáért
folytatott
1945-ös harctevékenységéről.
HARSÁNYI JÁNOS alezredes, a
Hadtörténelmi Intézet Közgyűjteményi
Osztályának vezetője április 19-től
25-ig Potsdamban járt. A Deutsches
Militärarchiv vezetőjével megbeszélést
folytatott
a
két
testvérintézmény
együttműködésének további lehetősé
geiről, a kapcsolatok elmélyítéséről,
közös kiadványok megjelentetéséről.
CSENDES LÁSZLÓ alezredes, a Had
történelmi Intézet térképtárának veze
tője május 21—28. között kutatómun
kát végzett a bécsi Kriegsarchiv tér
képtárában. Kutatásának eredménye
ként több XVI—XVIII. századi ma
gyar vonatkozású kéziratos térképről
és az 1848—49. évi magyar szabadság
harc hadműveleteit és harcait ábrá
zoló térképről és vázlatról készített
filmfelvétellel gazdagodott térképtá
runk anyaga.
A HADTÖRTÉNELMI INTÉZET ÉS
MÜZEUM, a Magyar Bélyeggyűjtők
Országos Szövetsége és a Magyar Nép
hadsereg 1. sz. bélyeggyűjtő köre Jurij
Gagarin űrrepülésének 10. évforduló
ja alkalmából április 10—18. között
EMBER A VILÁGŰRBEN címmel bé
lyegkiállítást rendezett a Hadtörténeti
Múzeumban. A kiállítást több ezer ér
deklődő tekintette meg.
M. P.
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Tudományos Intézet — Magyar
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(összeáll.: Molnár Éva,Viniczai Ist
ván, Windisch Aladárné.) — HK,
1969. 1. sz. 162—184. p.

A Tanácsköztársaság Budapestje a ko
rabeli lapok tükrében. (Bibliográ
fia) [összeáll.:] Tolnai György.
[Kiad. a] Budapest Fővárosi Sza
bó Ervin Könyvtár. Bp. Házi
soksz. 1969. IX, 686 p.
Készült a Zoltán József szerkesz
tésében megjelent „Budapest a
Tanácsköztársaság idején a kora
beli sajtó tükrében" c. bibliográ
fia felhasználásával.
Vas megye a Tanácsköztársaság idején
a korabeli sajtó tükrében. (1919.
március 21—augusztus 3.) Repertó
rium. (Szerk. Bánó Zsuzsa.) Szom
bathely, [Vas ro. MOM üzemi
soksz.] 1969. 121 p.
Hazánk felszabadulása. 1944. szeptem
ber—1945. április 4. Az 1969. de
cember 31-ig megjelent hadtörté
neti irodalom válogatott bibliográ
fiája. Összeáll.: Molnár Éva, Viniczai István, Windisch Aladárné. —
HK, 1969. 2. sz. 413—429., 3. sz.
570—581. p.
Niederhauser Emil: Magyarország törnete 1790—1890. (Az eddig megje
lent főbb történeti összefoglalások
kritikai áttekintése.) — TSz. 1969.
1—2. sz. 83—95. p.
Fehér Pál, E.: Jegyzetek a felszabadu
lás irodalmáról. — Népszabadság,
1969. 78. sz. 8. p.
Tiszay Andor: Tájékoztató a II. világ
háború alatti magyar antifasiszta
ellenállás irodalmáról. (Magyar el
lenállási és partizánharcok a máso
dik világháború idején. Előadói
segédanyag. [Kiad.] a Magyar Par
tizán Szövetség és a TIT Országos
Történelmi
Választmánya.
Bp.
1969.) 80—126. p.
Irodalomjegyzék a hazafias és honvé
delmi nevelőmunkához. Összeáll.
Csépé József. — Hazafiság Honvé
delem, 1969. 1. sz. 67—102. p.
Várkonyi Ágnes: Historiográfiai törek
vések Magyarországon a 19. szá
zadban. — Sz, 1969. 5—6. sz. 939—
989. p . .
Puskareva, I. M.: Az oroszországi feb
ruári forradalom historiográfiája. —
Világtörténet, 13. sz. 1967. 3—34. p.
(Voproszü Isztorii, 1967. 2. sz. alap
ján.)
Pokrovszkij, M. N. : A proletárforra
dalom burzsoá koncepciója. — Vi-
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lágtörténet, 13. sz. 1967. 117—123. p.
(— — A történettudomány és az
osztályok harca (Moszkva—Lenin
grád, 1963. c. kötetből.)
Bellér Béla: A Tanácsköztársaság tör
ténetszemléletéről. — Sz, 1969. 5—
6. sz. 1134—1163. p.
Trojan, M. V.: Az 1918—1919. évi
magyarországi forradalmak törté
nete a szovjet történészek munkái-

ban. — Sz, 1969. 2—3. sz. 471—
481. p.
Dományos István: Az,Osztrák Magyar
Monarchia felbomlása és a marxis
ta történetírás. — Világtörténet,
9—10. sz. 1966. 85—89. p.
Tokody Gyula: Az első világháború
utáni forradalmi változások hatása
a nagynémet történetírásra. — Sz,
1969. 5—6. sz. 990—1023. p.

ELMÉLETI MUNKÁK ÉS A HADTÖRTÉNETÍRÁS KÉRDÉSEI
Hetes Tibor: Gondolatok a magyar
hadtörténet-felfogás
alakulásáról.
— HK, 1969. 2. sz. 314—337. p.
Trócsányi Zsolt: XVI—XVII. századi
történelmünk
vitás
kérdéseihez.
Szűcs Jenő „A nemzeti ideológia
középkori histórikuma" c. tanulmá
nyához. — Valóság, 1969. 5. sz.
30—38. p.
Diószegi István: Forradalom, háború,
forradalmi háború. — Valóság,
1969. 5. sz. 18—29. p.
Csatári Dániel: A nemzeti-nemzetiségi
kérdés Lenin műveiben. — Társa
dalmi Szemle, 1969. 12 sz. 3—12. p.

Csatári Dániel: Osztály és nemzet
1918—1919-ben.
—
Társadalmi
Szemle, 1969. 2. sz. 9—17 p.
Csatári Dániel: Nemzetiségi kérdés és
történelmi hagyományok. — Nép
szabadság, 1969. 173. sz. 9. p.
Bellér Béla: A nacionalizmus vita —
történelemtanári szemmel. — Tör
ténelemtanítás, 1969. 1. sz. 15—
18. p.
Arató Endre: A nemzetfogalom vitája
a Szovjetunióban. — PK, 1969. 1.
sz. 104—123. p.
[Bibliogr. 122—123. p.]

TUDOMÁNYOS ÉLET
Perjés Géza: Beszámoló a hadtörténé
szek Párizsban megtartott nemzet
közi kollokviumáról. (1969. április
25—28.) — HK, 1969. 4. sz. 676—
685. p.
A második világháború és a Földközi
tenger. [A második világháború
történetével foglalkozó nemzetközi
biztottság 1969. április 8—12. között
Párizsban sorrakerült tanácskozá
sa. Ism.] Ránki György. — Sz,
1969. 5—6. sz. 1314—1319. p.
Az NDK Tudományos Akadémiája elő
készíti a második világháborús Né
metország történetét. — Magyar
Nemzet, 1969. 267. sz. 10 p.
Nemzetközi vita a nemzeti felszabadító
harcról. — NSz, 1969. 11. sz. 27—
29. p.
(Marxism Today 1969. 9. sz-ból.)
Előkészületek a mohácsi csata évfor
dulójára. — Magyar Nemzet, 1969.
205. sz. 3. p.
Galambok vitték a béke üzenetét.
Zrínyi emlékünnepség Szigetváron.

— Magyar Hírlap, 1969. 248. sz.
5. p.
Történészek és műszakiak tudományos
tanácskozásai. [Liptai Ervin elő
adása Szolnokon.] — Népszabadság,
1969. 105. sz. 9. p.
Varga György, T.: A székesfehérvári
történész tudományos ülésszakról.
— HK, 1969. 3. sz. 566—568. p.
Gonda Imre: „19Í8 ősze". Nemzetközi
tudományos ülésszak az Osztrák—
Magyar Monarchia felbomlásának
50. évfordulója alkalmából. Bécs,
1968. október 20—25. [Hetes Tibor
felszólalásával.] — MTA Filoz.
Tört. Tud. Oszt. Közi. 1969. 17. köt.
3. sz. 385—403. p.
Pál Lajos: A magyar polgári demok
ratikus forradalom 50. évforduló
ján. Tudományos ülésszák az Aka
démián. — Sz, 1969. 1. sz. 246—
261. p.
Vértes Róbert: Tudományos ülésszak a
Magyar Tanácsköztársaság kikiál-
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tásának 50. évfordulója alkalmából.
— PK, 1969. 2. sz. 171—194. p.
Vass Henrik: Történészek vitája a Ma
gyar Tanácsköztársaságról. [Nem
zetközi tudományos tanácskozás a
Magyar Tudományos Akadémián.]
— Népszabadság, 1969. 77. sz. 7. p.
Gábor Sándorné: Tanácsköztársasági
emlékülések az Akadémián. Nem
zetközi történész-konferencia. [Töb
bek között Liptai Ervin referá
tuma, Józsa Antal, Hetes Tibor,
Mues Sándor korreferátuma.] —
Magyar Tudomány, 1969. 6. sz.
382—386. p.
Tudományos konferencia Moszkvában
a Magyar Tanácsköztársaságról. —
Népszabadság, 1969. 60. sz. 5. p.

Hadtörténészek konferenciája Moszk
vában. — N, 1969. 26. sz. 2. p.
Külföldi kutatók a Tanácsköztársaság
ról. Jubileumi tudományos ülés
szak Szegeden. — Népszabadság,
1969. 52. sz. 9. p.
Berkes Péter: Elődünk és példaké
pünk: a Vörös Hadsereg. [A mis
kolci tudományos ülésszak.] — N,
1969. 21. sz. 3. p.
Tudományos ülésszak Miskolcon a Vö
rös Hadsereg emlékére. [Emlék
ülés a miskolci csata 50. évfor
dulója alkalmából.] — Népszabad
ság, 1969. 116. sz. 4. p.
A Hadtörténelmi Intézet és Múzeum
eseményeiből. Hírek. — HK, 1969.
1. sz. 137—138., 2. 411—412., 3. sz.
568—569., 4. sz. 698—699. p.

A HADTÖRTÉNELEM AZ ISMERETTERJESZTÉSBEN
ÉS HONVÉDELMI NEVELÉSBEN
Nyirkos Árpád: Korszerű pedagógiai
gondolatok Zrínyi Miklós munkái
ban. — ZAÉ, 1970. 4. sz. 5—9. p.
Szokoly Endre: Történelem a sublótban. [A Honismereti Bizottság mű
ködése. A Hadtörténelmi Levél
tár és Múzeum 1919-es dokumen
tumai.] — Mo, 1969. 9. sz. 20 p.
Dobozy Imre: Egri hangok. [Hazafiság
ról és a honvédelmi nevelésről ta
nácskoztak Egerben.] — Élet és
Irodalom, 1969. 45. sz. 1—2 p.
Kiss János, D: A honvédelmi ismere
tek oktatása. [A székesfehérvári
országos tanácskozás programja és
problémái.] — Lobogó, 1969. 11. sz.
5. p.
Oláh István: A honvédelmi felkészítés
az ifjúság érdekeit is szolgálja.
(Az országos Diákparlament jegy
zőkönyve. 2. 1968. április 9—11.
Rend. a KISZ KB. Összeáll.: Pintér
István. Bp. Ifj. Lapk. 1969. 94. p.)
Otta István: A honvédelmi nevelés né
hány kérdése. — Hadtudományi
Közlöny, 1969. 1. sz. 5—25. p.
Halász János—Vladár Sándor: A hon
védelmi nevelés néhány problémá
ja. — Hazafiság Honvédelem, 1969.
1. sz. 6—18. p.
Stábéi Ottó: összehangoltabb, terv
szerűbb segítséget a honvédelmi
nevelőmunkához. — HSz, 1969. 3.
sz. 72—75. p.

Szaniszló János: Széles körű társadal
mi üggyé válik a honvédelmi ne
velés. — HSz, 1969. 7. sz. 84—88. p.
Szentgyörgyi Vendel: Honvédelmi fog
lalkozások [az iskolákban.] — HSz,
1969. 9. sz. 90—91 p.
Honvédelmi ismeretek. [170 oldalas
zsebkönyv készült a honvédelmi
ismeretek tanításához.] — Esti Hír
lap, 1969. 14. sz. 8. p.
Drien Károly:
A honvédelmi ne
velőmunka elvi és gyakorlati prob
lémái a tanárképző főiskolákon. A
szegedi Tanárképző Főiskola tudo
mányos közleményei. 1968. 1. r.
[Tanulmányok a társadalomtudo
mányok köréből] (Szerk. Benkő
László.) Szeged, Szegedi ny. 1968.
361 p.
Paár Pál: A honvédelmi ismeretek is
kolai oktatásának 1968/69. tanévi
tapasztalatai. — Hazafiság- Honvé
delem, 1969. 2. sz. 75—78. p.
Paár Pál—Nyíri János: A honvédelmi
ismeretek
oktatásának
néhány
problémája. — Köznevelés, 1969.
23. sz. 19—21. p.
Laky Zoltán: Tanácskozás az ifjúság
kutatásról és a honvédelmi neve
lésről. — Hazafiság Honvédelem,
1969. 2. sz. 41—45. p.
Bálint Sándor: Tudat és honvédelem.
— Hazafiság Honvédelem, 1969. 2.
sz. 5—19. p.
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Gulácsi József né: A honvédelmi neve
lés iskolánkban. — Budapesti Ne
velő, 1969. 1. sz. 13—24. p.
Vendégh Sándor : Honvédelmi ismere
tek a szakközépiskola tantárgyi
rendszerében. — Középfokú Szak
oktatás, 1969. 4. sz. 11—15. p.
A siker a jó előkészítésnek köszönhe
tő. (Ankét a honvédelmi ismeretek
oktatásáról Nyíregyházán.) — Lo
bogó, 1969. 19. sz. 5. p.
Pásztor György: Állambiztonsági témá
jú osztályfőnöki órák középisko
láinkban és a szakmunkásképző
intézeteinkben, — Hazafiság Hon
védelem, 1969. 1. sz. 43—45. p.
Szendrey Istvánné: A hazafiságra ne
velés lehetőségei a 6. osztályban.
— Történelemtanítás, 1969. 1. sz.
12—14. p.
Csanádi Gyula: A honvédelmi isme
retek oktatása a Budapesti Felső
fokú Gépipari Technikumban. —
Hazafiság Honvédelem, 1969. 2. sz.
21—27. p.
Honvédelmi nevelésből — jeles. (A XX.
ker. Budai Nagy Antal Gimnázium
hazafias honvédelmi nevelése.) —
Magyar Nemzet, 1969. 41. sz. 6. p.
Noszály Ferenc: Honvédelmi nevelő
munka az iskolában és a család
ban. — HSz, 1969. 11. sz. 60—63. p.
Pálosfalvi Brúnó: Honvédelmi nevelés
egy úttörő táborban. — Hazafiság
Honvédelem, 1969. 2. sz. 67—72. p.

Halasné Szabó Anna: Úttörőmozgalom
és a honvédelmi nevelés. — Haza
fiság Honvédelem. 1969. 1. sz. 19—
26. p.
Bötkös Ferenc: Eredményes esztendő
után — új feladatok előtt. [Az
MHSZ 1968. évi munkájának érté
kelése és az 1969. év feladatai.] —
Hazafiság Honvédelem, 1969. 1. sz.
46—66. p.
Sárközi Gyula: Az MHSZ szervek és
klubok a honvédelmi ismeretek ok
tatásáért. — Hazafiság Honvéde
lem, 1969. 2. sz. 29—39. p.
Kötelesség vagy erkölcsi felelősség?
(Vita az MHSZ-ben a hazafias ne
velésről.) — Esti Hírlap, 1969. 19.
sz. 3. p.
Bodó László: A jelenlegi iskolai hon
védelmi nevelés problematikájának
kialakulása. — Pedagógiai Szemle.
1969. 6. sz. 481—492. p.
Balogh Viktória: Hazafias nevelés,
honvédelmi nevelés a matematika
órákon. — Matematikai Tanulmá
nyok, 1969. 4. sz. 97—101. p.
Kiss Géza : Hazafiságra nevelés és nem
zeti hagyományaink ápolása törté
nelemtanításunkban. — Módszer
tani Közlemények, 1969. 5. sz. 295—
300 p.
Illés Lajosné: Hazafias és honvédelmi
nevelés a szocialista országokban
és néhány tőkés államban. — Ho,
1969. 3. sz. 89—96. p.

MÚZEUMI, LEVÉLTÁRI ÉS TÉRKÉPTÁRI GYŰJTEMÉNYEK
Székely György: Hadtörténelmi emlé
kek svéd gyűjteményekben. — HK,
1969. 4. sz. 651—675. p.
Baktai György: Katonazene az Arc de
Triomphe-nál. /Párizsi napok. 2./
A „Csaták galériájában" és a had
seregmúzeum.] — Lobogó, 1969. 11.
sz. 6. p.
Malik László: A történelemkutatás és
a múzeum. — Baranyai Művelő
dés, 1969. 10. sz. 9—12. p.
Csiki Sándor: A nevelés gazdag esz
köztára, a csapatmúzeum. — HSz,
1969. 4. sz. 55—58. p.
Végh Katalin, K.—Kemenczei Tibor:
A múzeum új régészeti kutatásai.
(A Miskolci Herman Ottó Múzeum
közleményei. 8. Miskolc, Borsod
m. ny. 1969.) 6—19. p.
Szabó János Győző: Az egri múzeum
avar kori emlékanyaga III. (Az

Egri Múzeum évkönyve. VI. 1968.
Eger, Heves m. ny. 1969.) 29—53. p.
Bálint Csanád: A honfoglalás kori lo
vastemetkezések néhány kérdése.
(A Móra Ferenc Múzeum évköny
ve 1969/1. Szeged, Szegedi ny. 1969.)
107—114. p.
Pálóczi-Horváth
András: A csólvosi
kun sírlelet hadtörténeti vonatko
zásai. (A Móra Ferenc Múzeum év
könyve 1969/1. Szeged, Szegedi ny.
1969.) 115—121. p.
Szita Szabolcs: Elhagyott katonai te
mető a Felsőlőverekben. — SSz,
1969. 2. sz. 165—167. p.
Uzsoki András: Török kori rabsírok
Győrött. (Arrabona 11. A Győri
Múzeum évkönyve. Győr, Xántus
János Múzeum, 1969.) 93—106. p.
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Vajda Pál: Séta a müncheni „Deutsches
Museum" repüléstörténeti osztá
lyán. — Re, 1969. 10. sz. 14. p.
A Hadtörténeti Múzeum felkészült. —
A Hazáért, 1969. 38. sz. 7. p.
Mészöly Gábor: Minikatonák. [A Had
történelmi Múzeum készülő diorámája.] — N, 1969. 35. sz. 12—
13. p.
Megnyitó a múzeumban. [A Had
történelmi Múzeum dioráma kiál
lításának megnyitása.] — N, 1969.
40. sz. 2. p.
Diorámakiállítás a Hadtörténeti Mú
zeumban. — Népszabadság, 1969.
225. sz. 9. p.
Vitézek a vitrinben. [Irta:] K. Gy. [A
Hadtörténelmi Múzeum dioráma
kiállítása.] — Lobogó, 1969. 43. sz.
6. p.
Galván Károly: Katonai egyenruhák a
16—18. században. — Múzeumi
Magazin, 1969. 3. sz. 46—47. p.
Berkes Péter: Az újjászületett páncél
vonat. — N, 1969. 11. sz. 9. p.
Gellért Kis Gábor: Űtrakelt legenda.
[A páncélvonat 1919-ben és ma.]
— A Hazáért, 1969. 12. sz. 6—7. p.
Lengyel Tibor: 1919 — páncélvonat —
1969. [A páncélvonat útja.] — A
Hazáért, 1969. 31. sz. 11. p.
Ismét útra kelt a Tanácsköztársaság
páncélvonata. — Népszava, 1969.
62. sz. 1. p.
Somoskeőy István: A salgótarjáni pán
célmozdony története. — Palóc
föld, 1969. 2. sz. 63—66. p.
Tanácsköztársasági bélyegkiállítás nyílt
Budapesten [a Hadtörténelmi Mú
zeumban]. — Népszabadság, 1969.
167. sz. 6. p.
Reprezentatív kiállítás a Várpalotában
a Tanácsiköztársaság fél évszázados
jubileumán. — Népszabadság, 1969.
16. sz. 8. p.
A forradalom emlékei a Várpalotában.
Jubileumi kiállítás a Tanácsköztár
saság kikiáltásának ötvenedik év
fordulóján. — Esti Hírlap, 1969.
16. sz. 1. p.
Tanácsköztársasági kiállítások külföld
re. — Népszabadság, 1969. 54. sz.
8. p.
Rohamléptű vöröskatona. [Tizenkilen
ces] emlékmű a Városligetben. —
Esti Hírlap, 1969. 17. sz. 2. p.
A Tanácsköztársaság mártírjainak em
lékművei Somogyban. (Tájékoztató
Somogy megyéről. Szerk. : Kellner
12 Hadtörténelmi közlemények
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Bernát. Kaposvár, Palmiro Tog
liatti Megyei Könyvtár, 1969.) 27—
28. p.
Tanácsköztársasági Emlékérem cseh
szlovák internacionalistáknak. —
Népszabadság, 1969. 280. sz. 3. p.
A II. világháború hősi emlékművei So
mogyban. (Tájékoztató Somogy me
gyéről. Szerk.: Kellner Bernát. Ka
posvár, Palmiro Togliatti Megyei
Könyvtár, 1969.) 25—27. p.
Fegyverrel a fasizmus ellen. Kiállítás
a Hadtörténeti Múzeumban. —
Népszava, 1969. 296. sz. 2. p.
Ferenczyné Wendelin Lídia: Az Orszá
gos Széchényi Könyvtár ún. világ
háborús- és proletárdiktatúra-gyűj
teménye. Az Országos Széchényi
Könyvtár évkönyve. 1967. (Fel.
szerk.: Dézsányi Béla.) Bp. Egyet.
ny. 1969. 505 p., 2 t.
A második világháborúról szóló köny
vek kiállítása a szovjet fővárosban.
— Magyar Nemzet, 1969. 201. sz.
2. p.
Kun József: ötven éves a Hadtörté
nelmi Levéltár. — Levéltári Szem
le, 1969. 1. sz. 1—15. p.
Klapka György iratai az Országos Le
véltárban. — Magyar Nemzet, 1969.
82. sz. 4. p.
Köpeczi Béla: Klapka György hagya
téka. — Népszabadság, 1969. 44. sz.
7. p.
Baráti Szabolcs: A honvédtábornok
[Klapka György] hagyatéka. — N,
1969. 32. sz. 8—9. p.
Forrásolk és tanulmányok a Magyar
Tanácsköztársaság történetéhez. —
Levéltári Szemle, 1969. 1. sz. 16—
232. p.
Schneider Miklós: Az 1918—1919. évi
forradalmak történetének forrásai
a [Nógrád] megyei Levéltárban. —
Palócföld, 1968. 3. sz. 89—92. p.
Gazdag László: Útitársunk a térkép.
(Sajtó alá
rendezte:
Bendefy
László.) Bp. Gondolat K. 1969. 350
p. 25. t.
[Bibliogr. 321—329. p.]
Csendes László: A magyar katonai tér• képezés kezdetén. — Levéltári
Szemle, 1969. 2. sz. 335—347. p.
Csendes László: A Magyar Katonai
Térképező Csoport. Bp. MN. Tér
képészeti Int. 1969. 72 p. 14 t.
Böhm Jakab: A szabadságharc főbb
hadműveletei és csatái 1848—1849.
[Magyarország történelmi falitér
képe. — Színes. — Hadműveletek

mi falitérképe. — Színes. — Had
járatok iránya feltüntetve. — Ké
pekkel illusztrált. — Jelmagyará
zat. — Képmagyarázat. — Mellék
térkép: Budapest felszabadítása M.
1:100 000.] Bp. MN Pol. Fcsfség,
1969. 2 csati. térk. 1:144,5X97,5
cm. 1 mt.

jelezve. — Képekkel illusztrált. —
— Jelmagyarázat. — Képmagyará
zat.] M. 1:700 000. [Bp.] MN Pol.
Fcsfség, 1969. 2 csati. térk. 1:
144,5X97,5 cm.
Tóth Sándor: Hazánk felszabadítása
1944. október 6—1945. április 4. M.
1:500 000. [Magyarország történel-

A HADMÜVÉSZETTÖRTÉNET ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI
ÁLTALÁNOS ÉS ÖSSZEFOGLALÓ MUNKÁK
Varga János: Lenin elméleti munkásságának néhány
katonapolitikai
vonatkozásáról. — Ho, 1969. 12.
sz. 70—78. p.
Németh
Tibor—Székely
Sándor: A
nemzetközi hadi jog és az ezzel öszszefüggő fontosabb rendelkezések.
[Bp.] 1969. 43. p.
/A Honvédelem c. folyóirat mel
léklete./
Kovács Lajos: A tűzvezetés fejlődése
és jelenlegi problémái. (A gyalog
sági tűzvezetés kialakulása a 18. sz.
második felétől és fejlődése nap
jainkig.) — HSz, 1969. 12. sz. 13—
18
- PKurucz Tibor: A háborús egészségügyi
anyagellátás korszerű elveinek és
rendszerének kialakulásáról. 2. [Á
Horthy-hadsereg,
a
jugoszláviai
partizánháború és a Nagy Hon
védő Háború tapasztalatai.] —
Horv, 1969. 1. sz. 87—96. p.

Az összfegyvernemi hadsereg támadás
ban az 1941—1945-ös Nagy Hon
védő Háború tapasztalatai alapján.
(Obscsevojszkovaja armija v nasztuplenii. Po opütu Velikoj Otecsesztvennoj vojnü 1941—1945 gg.
Red.: P. A. Kurocskin. Ford.: Se
res József. Szerk.: Száva Péter.)
Bp. Zrínyi K. 1969. 255 p.
Szí
Szanati
József: Tábori tüzérség alkal
mazása a második világháború tá
madó hadműveleteiben. — Ho,
~, 1969. 9. sz. 86—92. p.
Szántó Imre: A katonaföldrajz múlt
ja, jelene és jövője. — Ho, 1969.
3. sz. 110—117. p.
Sződi
Szi
Sándor: Az ejtőernyő nagykorú
sága. — A korszerű ejtőernyő
megjelenése. — Az ejtőernyőzés a
két világháború között. — A légideszantcsapatok
tevékenysége a
második világháború idején. (Se
lyemszárnyakon. Bp. Zrínyi K.
1969.) 29—55. p.

VÁRTÖRTÉNET
Gerő László: A várépítés néhány szakkifejezéséről. — Sz, 1969. 1. sz.
82—88. p.
Gervers, Michael: Ogier Ghiselin de
Busbecg Buda váráról és 1554—
1555-ben tett magyarországi utazásáról. — Műemlékvédelem, 1969.
3. sz. 166—168. p.
Waigand József: A régi cseszneki vár
eddigi ismeretlen képe. — Műem
lékvédelem, 1969. 2. sz. 90—91. p.
Izsépy Edit: Diósgyőr mint végvár a
vasvári békekötés utáni korszak
ban. (A Herman Ottó Múzeum
évkönyve. 8. Szerk.: Komaromy
József. Miskolc, Borsod m. ny.
1969.) 195—205. p.

Koz
Kozák
Károly: Az egri vár feltárása
/1957—67/ V. (Az Egri Múzeum
évkönyve VI. 1968. Szerk.: Bakó
Ferenc. Eger, Heves m. ny. 1969.)
115—154. p.
Sug*
Sugár István: Eger városfalainak és
kapuinak története. (Az Egri Mú
zeum évkönyve VI. 1968. Szerk:
Bakó Ferenc. Eger, Heves m. ny.
1969.) 177—196. p.
Peti
Petres
Éva, F.—Bandi Gábor: Ásatás
Lovasberény — Mihályváron. —
Archaelógiai Értesítő, 1969. 2. sz.
170—177. p.
Dér;
Détshy
Mihály: Egy ismeretlen magyar
vár — Szádvár. (A Herman Ottó
Múzeum évkönyve. 8. Szerk: Ko-
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máromy József. Miskolc, Borsod
m. ny. 1969.) 143—186. p.
Várszegi Alajos: Szászvár
elfelejtett
vára. — Baranyai Művelődés, 1969.
6. sz. 97—102. p.
Fitz Jenő: Francia metszet Székesfe
hérvár 1601. évi ostromáról. (Alba
Regia, István Király Múzeum év
könyve. 8—9. 1967—68. Szerk: Fitz
Jenő:
Székesfehérvár,
Fejérm.
Múz. Ig. 1968. 299 p.)
Pusztai Ilona, Sch.: A tatai vár 1569—
72-ből származó alaprajza. (Ko
márom Megyei Múzeumok Közle
ményei 1. Tata, 1968.) 263—270. p.
Szatmári Sarolta, B.: A tatai vár ása
tásának történeti és idegenforgal-

mi jelentősége. — Forrás /Tata
bánya/, 1969. 2. sz. 43—50. p.
Radnai Lóránt: Várpalota. — ÉT, 1969.
1. sz. 20—25. p.
Zákonyi
Ferenc: Veszprém
várának
alaprajza és távlati képe 1656-ból.
— Műemlékvédelem, 1969. 3. sz.
162—166. p.
Nováki Gyula: Földvárásatások a ba
konyi
Cuha-völgy
környékén.
(Veszprém Megyei Múzeumok Köz
leményei 1969. 8. Veszprém, Alföl
di ny. Debrecen, 1969.) 135—140. p'.
Sándor Mária, G.: A Vértes hegység
középkori várai. (Komárom Me
gyei Múzeumok Közleményei 1.
Tata, 1968.) 245—258. p.

A HADITECHNIKA TÖRTENETE
Fodor István: Félköríves keresztvasú
szkíta és szarmata kardok. — Archaeológiai Értesítő, 1969. 1. sz, 67—
71. p.
(Thomas Edith, B.): Römischer Legionarsdolch von Dunaföldvár. (Folia
archaeologica. A Magyar Nemzeti
Múzeum évkönyve. Bp. NPI, 1969.
204 p.)
(Temesváry
Ferenc): Halier Ferenc
testőrkapitány ezüstszablyá j a. (Fo
lia archaeologica. A Magyar Nem
zeti Múzeum évkönyve. Bp. NPI,
1969. 204 p.)
K[ováts] Zoltán]: Kis enciklopédia.
Gyutacs, csappantyú, csappantyús
csavar. [A haditechnika nyelvének
fejlődése.] — HtSz, 1969. 1. sz. 21.
PBurger János: Lészen ágyú. Fegyver
gyártás a hajdani Magyarországon.
— ISz, 1969. 9. sz. 50—51. p.
Smidt Lajos: Savanyu Józsi piszto
lya. — VSz, 1969. 3. sz. 453—454. p.
Burger János: A hikszoszoik szekerétől
a harckocsikig. — ISz, 1969. 10. sz.
59—60. p.
Horváth Árpád: Hadifényképészek a
múlt században. — N, 1969. 19. sz.
16. p.
Kováts Zoltán: Elektronika a lövedék
ben. [A légvédelmi tüzérség fej
lődése.] — N, 1969. 46. sz. 16. p.
Horváth Árpád: A gondolat szárnyai.
Képek a katonai híradástechnika
történetéből. Bp. Zrínyi K. 1969.
12*

210 p. 15 t.
[Bibliogr. 205—208. p.]
Herneck, Friedrich: Az atomkorszak
úttörői. (Bahnbrecher des Atom
zeitalters. Ford. Avarosy Éva.) Bp.
Gondolat, 1969. 366 p. 7 t.
Tíz év űrkutatás. A Műszaki Termé
szettudományi Egyesületek Szövet
sége
Központi
Asztronautikai
Szakosztályának ünnepi ülésszaka
az űrkutatás 10. évf. alkalmából.
Bp. 1967. október 6—7. [Bp.]
MTESZ Központi Asztronautikai
Szakosztály, 1968. 206 p.
/Asztronautikai Közlemények./
Selyemszárnyakon. Ismerkedés az ejtő
ernyőzéssel. [Írták :] (Bácskai Györ
gyi, Csomós Vera [stb.]) Bp. Zrínyi
K. 1969. 206 p.
Kovács Ferenc: Polikarpov életműve.
— Re, 1969. 1. sz. 14—15., 2. sz.
14. p.
Winkler László: Magyar repülőkonst
rukciók Rákostól napjainkig. 21—
25. r. — Re, 1969. 1—4. sz. 8., 5.
sz. 8—9. p.
Horváth István: A repülés történelem
könyvéből. A repülőgép első kato
nai alkalmazása [1911-ben]. — Re,
1969. 5., 6. sz. 14. p.
Vajda Pál: A repülés történelemköny
véből. Az ellopott tervrajz. — Re,
1969. 7. sz. 17., 8. sz. 14. p.
Vajda Pál: A repülés történelemköny
véből. A nagy fordulat. (Blériot.)
— Re, 1969. 11., 12. sz. 15. p.
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Winkler

László: Légiforgalmunk re
pülőgépei. [1918-tól
napjainkig.]
1—7. r. — Re, 1969. 6—8. sz. 8., 9.
sz. 8—9., 10. sz. 5—6., 11—12. sz.
8. p.
Révai Pál: A Tanácsköztársaság utas
szállító repülőgépe. — Közlekedés
tudományi Szemle, 1969. 4. sz.
173—177. p.
Kováts
Lajos: A
[Magyarországon
gyártott] Heinkel He—170 törté
nete. — Re, 1969. 5. sz. 15. p.
Kováts Lajos: A magyar—német kö
zös repülőgépmotor-gyártás prog
ramja. 1941—1944. — Re, 1969. 6.
sz. 15. p.
Kováts Lajos: Arado Ar—96. — Re,
1969. 7. sz. 15. p.
Kováts Lajos: Arado Ar—96 B. — Re,
1969. 9. sz. 7. p.
Kováts Lajos: Grumman F6F „Hell
cat". Együléses vadász és vadász
bombázó. — Re, 1969. 10. sz. 7. p.
Kováts Lajos: Dewoitine D—520. (Fran
cia együléses vadászgép a második
világháborúban.) — Re, 1969. 11.
sz. 7. p.
Kováts Lajos: PZL 23. „Karas". (Len
gyel felderítő és könnyűbombázó
a második világháborúban.) — Re,
1969. 12. sz. 7. p.
A „csodafegyver" csillogása és bukása.
[A V—1.] — PV, 1969. 9. sz. 18—
19. p.

Endresz István: Autóutak — mint r e 
pülőterek. [A náci Németország,
műútjainak
felhasználása
1945ben.] — Re, 1969. 8. sz. 9. p.
Sz[ücs] J[ózsef] : Híres repülőgépek.
LVIII. A „legnagyobb" Arado, az
Ar—234. [Német sugárhajtású har
cigép a második világháborúban.]
— Re, 1969. 4. sz. 11. p.
Sz[ücs] J[ózsef] : Híres repülőgépek.
LXI. DAR—10 F, a „harcias" bol
gár. — Re,- 1969. 7. sz. 11. p.
Sz[űcs] J[ózsef]: Híres repülőgépek.
LXII. A „mesteri" Martin. — Re,
1969. 8. sz. 11. p.
Sz[ücs] J[ózsef] : Híres repülőgépek.
LXIII. A „szegletes" Amiot. —
Re, 1969. 9. sz. 11. p.
Sz[ücs] J[ózsef] : Híres repülőgépek.
LXIV. Focke-Wulf FW—200 „Con
dor". — Re, 1969. 10. sz. 11. p.
Szűcs József: Híres repülőgépek LXV.
Handley Page 0/100 — 0/400, az
első angol utasszállító. [Az első
világháború alatt bombázógépként
használta az angol légierő.] — Re,
1969. 11. sz. 11. p.
Sz[ücs] J[ózsef]: Híres repülőgépek.
LXVI. De Havilland DH—4, az
elamerikaiasodott angol. [Bombá
zó az első világháborúban] — Re,
1969. 12. sz. 11. p.

A HÍRSZERZÉS ÉS KÉMKEDÉS TÖRTÉNETE
Montagu, Ewen: A sosemvolt ember.
(The man who never was. Ford.
Aczél János. Utószó: Gárdos Mik
lós.) Bp. Táncsics K. 1969. 145 p.
Sehr ey er, Wolfgang: Figyelő szemek
az égbolton. (Augen a m Himmel.
Ford. Mészáros Klára.) Bp. Kos
suth K. 1969. 387 p.
Az Antiheuréka [A német titkosszol
gálat akciója az 1943. november
28-i Sztálin, Roosevelt, Churchill
teheráni találkozója előtt.] — Mo,
1969. 4. sz. 13. p.
Szovjet elhárítok akadályozták meg a
teheráni „Három Nagy" meggyil
kolására irányuló összeesküvést.
— Ország Világ, 1969. 7. sz. 5—6. p.
Tényleges nyugdíjban. [Reinhard Geh
len, a nyugatnémet „Szövetségi
Hírszerző Szolgálat" főnöke és
életútja.] — Mo, 1969. 44. sz. 13. p.

Az „árnytábornok". [Gehlen és az Ostgruppe 1944—45-ben.] — Mo, 1968.
30. sz. 10. p.
A Philby-dosszié. (Egy legendás szov
jet bírszerző, Kim Philby történe
te.) — Mo, 1968. 1. sz. 8—9. p.
Csodafegyverrel New York ellen. [Ná
ci tervek New York megtámadá
sára.] — BüSz, 1969. 1. sz. 66—
72. p.
Lélektani hadviselés a második világ
háború alatt. — BüSz, 1969. 2. sz.
78—83. p.
Fasiszta német kémrezidentúra tevé
kenysége az Egyesült Államokban.
— BüSz, 1969. 2. sz. 70—77. p.
Egy SS-tábornok levelezése a Francia
Ellenállási Mozgalom kezében. —
BüSz, 1969. 4. sz. 79—83. p.
Heinrich Himmler első számú ügy
nöke. [Härtung, a fasiszta német
titkosszolgálat skandináviai meg-
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bízottja.] — BüSz, 1969. 6. sz. 85—
90. p.
Japán hírszerző rezidentúra az USAban. — BüSz, 1969. 8. sz. 71—75. p.

Visszafordított ügynök. [Al Blake a
japán hírszerzés szolgálatában a
második világháború idején.] —
BüSz, 1969. 9. sz. 79—84. p.

MAGYARORSZÁG HADTÖRTENELME
HELYTÖRTÉNETI MUNKÁK
Baranyai helytörténetírás 1969. [Írták:]
(Babies András, Baranya Margit
stb. Kiad. a Baranya megyei Le
véltár.) [Pécs], 1969. 322 p.
/Baranya megyei Levéltár évköny
ve./
Jakab István László: Bicske története.
([Bev.] Sass József.) Bicske, Alföldi
ny. Debrecen, 1969. 582 p. 44 t., 12
térk.
[Bibliogr. a jegyzetekben 553—
573. p.]
[Budapest IV. kerülete] Ű j pest törté
nete. Szerk. Bokor László. Bp.
Főv. IV. ker. Tanács V. B. 1969.
457 p.
Adattár Budapest XV. kerülete törté
netének
tanulmányozásához.
(Szerk. W. Somogyi Ágnes.) Bp.
Főv. XV. ker. Tanács V. B. 1969.
254 p.
Mándics Mihály: Fejezetek Csávoly
község krónikájából. 1944—1964.
Csávoly, Községi Tanács, 1969. 190
p. 48 t.
Fehér István—Szabó István: Megyénk
25 éve. Csongrád megye felszaba
dulás utáni fejlődésének néhány
jellegzetessége. Szeged, Szegedi ny.
1969. 65 p.
Fejér megyei eseménynaptár 1944—
1948. összeáll. Kadácsi Tamásne,
Vass Józsefné. (Fejér megyei tör
téneti évkönyv. Tanulmányok és
források Fejér megye történetéhez.
Kiad. a MSZMP Fejér Megyei Bi
zottság, Székesfehérvár, Fejér m.
ny. 1969. 90 p.)
Komoróczy György: Hajdú-Bihar me
gye helytörténetírása. 1945—1968.
Debrecen, Hajdú-Bihar megye Ta
nácsa, 1969. 41 p.
Szabó Lajos—Zsoldos István: Fejeze
tek Kisújszállás történetéből. (A
Damjanich János Múzeum közle
ményei 21—22. Szolnok, Szolnokm.
ny. 1969. 80 p. 2 térk.)

Nógrád megye története. 2. köt. 1849—
1919. (írták: Szabó Béla, Horváth
István.) Salgótarján, Nógrád m.
Tanács V. B. 1969.
[Bibliogr. 299—304. p.]
Vallomások a legnagyobb magyar fa
luról. (Balassa Pál: Orosháza múlt
ja és jelenének rövid vázlata a
százados ünnepi alkalomra. — Ve
res József: A mi apáink. Korraj
zok Orosháza történetéből. Sajtó
alá rend. Beck Zoltán. [Kiad. a]
Békéscsabai Rózsa Ferenc Gimná
zium és Szakközépiskola. Oroshá
za, Kner ny. [Gyoma], 1969. 100 p.
/Bibliotheca Bekesiensis 3./
Barta László—Gecsényi Lajos—Schnei
der Miklós: Szuronyok árnyéká
ban. 1890—1939. Dokumentumok a
szentesi munkásmozgalom történe
téből. Szentes, MSZMP Városi Biz.
1969. 167 p. 2 t.
Antal
Árpád: Olvasókönyv Szolnok
megye történetéhez. [Dokumentum
gyűjtemény.] (Szerk.
) Szol
nok, [Zrínyi ny.] 1969. 256 p. 4 t.
Szolnok 25 éve. Adatok Szolnok város
fejlődéséhez. 1—2. köt. (Szerk. Ba
lázs Andrásné, Barna Gábor, Ka
posvári Gyula.) Szolnok, Damja
nich János Múz., [Házi] soksz.
1969.
/Szolnok megyei múzeumi adattár
13—16./
Papp József: Tiszacsege. Debrecen,
Alföldi ny. 1967. 170 p. 4 t.
/Hajdú-Bihar megyei Múzeumok
Közleményei 8./
Eri István: Az amatőr helytörténeti
kutatás és gyűjtés néhány problé
mája. — Veszprém m. Művelődési
Szemle, 1969. 2. sz. 72—78. p.
Csaba Imre: Támadás menetből. Tör
ténetek Veszprém megye munkás
mozgalmából, emlékezések a moz
galom
harcosaira.
/1917—1945./
Veszprém, Veszprém m. ny. 1969.
173 p.
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A XIX. SZAZADIG
Zsolnay László: Ünnep és hétköznap
a középkori Budán. Bp. Gondolat,
1969. 277 p. 23 t.
[[Bibliogr. 222—225. p.]
Javaslatok magyar területek elleni tö
rök támadások megszervezéséhez.
(Hadtörténelmi okmánytár.) Köz
read.: Spáczay Hedvig. — HK.
1969. 4. sz. 700—706. p.
Pap László: A mohácsi csata. (Bara
nyai hely történetírás. A Baranya
Megyei Levéltár évkönyve. 1968.
Szerk. Szinkovich Márta. Pécs,
Baranyám. Tanács soksz. 1968. 240
p. 2 t.)
Bende Lajos: A kozári harc a törö
kökkel. (1542.) — Baranyai Műve
lődés, 1969. 6. sz. 90—93. p.
Szántó Imre: Az 1552. évi szegedi had
járat. Szeged, Szegedi ny. 1968.
21. p.
/[Szeged, Egyetem] Acta Universftatis Szegediensis de Attila József
nominatae. Acta historica 29./
Belitzky János: Ascanio Centorio Szol
nok 1552. évi elestéről. — Jász
kunság, 1969. 3. sz. 139—144. p.
Varga János: Jobbágyrendszer a ma
gyarországi feudalizmus kései szá
zadaiban 1556—1767. Bp. Akad. K.
1969. 614 p. •
[Bibliogr. 584—590. p.]
Rubinski
Wfladislaw]: Báthory Ist
ván katonapolitikája és a lengyel
parasztság.
—
Agrártörténeti
Szemle, 1968. 3—4. sz. 355—369. p.
Tóth Imre: Orosz források Báthory
István 1581. évi hadjáratáról. —
HK, 1969. 2. sz. 388—391. p.
Dankó Imre: A hajdúság eredete. (A
hajdúk a magyar történelemben
/Tudományos emlékülés. Debrecen,
1966. december 10./ [Előadások.]
Szerk. Módy György. Debrecen,
Déri Múzeum, Alföldi ny. 1969.
107 p.)
/Hajdú-Bihar megyei Múzeumok
Közleményei 10./
Rácz István: A hajdúk a XVII. szá
zadban. Debrecen, Alföldi ny. 1969.
240 p. 1 térk.
/Acta Universitatis Debreceniensis
de Ludovico Kossuth Nominatae.
Series Historica 8. — Magyar Tör
téneti tanulmányok 2./
Benda Kálmán: A Bocskai-kori hajdú
ság összetétele és társadalmi tö

rekvései. (A hajdúk a magyar tör
ténelemben. /Tudományos emlék
ülés. Debrecen, 1966. december 10./
[Előadások.] Szerk. Módy György.
Debrecen, Déri Múzeum, Alföldi
ny. 1969. 107. p.)
/Hajdú-Bihar megyei Múzeumok
közleményei 10./
Nagy László: Bethlen Gábor a függet
len Magyarországért. Bp. Akad. K.
1969. 484 p.
Varga Imre: Magyar költői emlékek
II. Rákóczi György lengyelországi
hadjáratáról. (Tanulmányok a len
gyel—magyar irodalmi kapcsolatok
köréből. Bp. 1969.) 245—261. p.
Kiss Ákos: Ismeretlen tatai végvári
alkapitányok a XVII. században.
(Komárom
Megyei
Múzeumok
Közleményei 1. Tata, 1968 ) 349—
351. p.
Zrínyi Miklós, a törökök réme. (Frizon, Leonhardus: Inclyto heroi,
Nicolao comiti Serino . . . panegyr i c u s . . . — A híres hősnek, Zrínyi
Miklós grófnak . . . szentelt dicsőitő beszéd.) Franciaországi emlék
beszéd 1665-ből latinul és magya
rul. — (Nicolaus comes Serinus ab
apró caesus. Carmen. — A vadkan
által megölt Zrínyi Miklósról szóló
költemény.) Ford. (és bev.) Molnár
Imre. (Szigetvár) Pécsi Szikra ny.
1969. 58 p.
/A Szigetvári Várbaráti Kör kiad
ványai 3./
Esze Tamás: Vay Ádám 1657—1719.
(A Vay Ádám emlékünnepség tu
dományos ülésszaka. Vaja, /1969.
május 24—25./ Vaja, Alföldi ny.
1969. 153 p.)
Hopp Lajos: Vay Ádám és a Rákóczi
emigráció Lengyelországban. (A
Vay Ádám emlékünnepség tudo
mányos ülésszaka. Vaja, /1969. má
jus 24—25./ Vaja, Alföldi ny. 1969.
153 p.)
Benda Kálmán: Nemzeti szabadságharc
— európai fejlődés. (A Vay Ádám
emlékünnepség tudományos ülés
szaka. Vaja, /1969. május 24—25./
Vaja, Alföldi ny. 1969. 153 p.)
Benczédi László: A Thököly- és a Rá
kóczi-kor társadalmi és nemzeti
problémáiról. (A Vay Ádám em
lékünnepség tudományos üléssza-
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ka. Vaja, /1969. május 24—25./
Vaja, Alföldi ny. 1969. 153 p.)
Ferenczi Imre: A kuruckor mondavi
lága. [Hozzászólás] : Ujváry Zoltán.
(A Vay Ádám emlékünnepség tu
dományos ülésszaka. Vaja, /1969.
május 24—25./ Vaja, Alföldi ny.
1969. 153 p.)
Bánkuti Imre: A Rákóczi szabadság
harc gazdasági problémái. Kandi
dátusi értekezés tézisei. Bp. MTA
KÉSZ soksz. 1969. 16 p.
Takáts László: Néhány egészségügyi
jellegű hadi jogi kérdés a Rákóczi
szabadságharc idejéből. — Horv,
1969. 3. sz. 258—277. p.

Bánkuti Imre: Tolna megye a Rákó
czi-szabadságharcban (1703—1711).
(Tanulmányok ' Tolna megye törté
netéből. 2. Kiad. a Tolna Megyei
Tanács Levéltára. Szekszárd, Szek
szárdi ny. 1969. 333 p. 25 t.)/
Esze Tamás : Bottyán János átpártolása a kurucokhoz. (Komárom Me
gyei Múzeumok Közleményei 1.
Tata, 1968.) 353,—361. ;:p..
Tóth Gábor: Vak Bottyán .[János] ki
szabadítása a Kuckläder fogságá
ból. — Forrás /Tatabánya/, 1969.
" ' 3. sz. 71—74. p.
" ;
-•^•t-v,'.
Szendrey István : Gönc hajdúszabad
ságlevele 1706-ból. [Miskolc], Me
gyei Könyvtár soksz. 1969. 9 p.

AZ 1848—1849. ÉVI SZABADSÁGHARC
Perlaki
Gyuláné: Az 1848—1849-es
forradalom és nemzeti szabadság
harc néhány kérdése. (Elméleti és
módszertani tanulmányok. * 1—2.
[Kiad. a] MSZMP Budapesti Bi
zottság,
Marxizmus—leninizmus
Esti Egyetem. Bp. Kossuth K. 1969.
2 db.
Urbán Aladár: A Helytartótanács 1848.
március 15-éről. — Sz, 1969. 4. sz,
709—716. p.
Urbán Aladár: A győri 5. honvéd
zászlóalj toborzása 1848-ban. (Arrabona 11. A Győri Múzeum év
könyve. Győr, Xantus János Mú
zeum, 1969.) 163—175. p.
Deák Gábor: Az 1848/49-es szabadság
harc
felső-tiszai
eseményeinek
szervezési és gazdasági kérdései a
kormánybiztosi
iratok
alapján.
(Történelmi Évkönyv II. Bp. 1968.)
221—247. p.
Arató Mátyás: Adatok az 1848—49-es
polgári forradalom és szabadság
harc Aszód környéki történetéhez.
Aszód, Petőfi Múzeum, 1968. 110. p.
/Múzeumi füzetek 4./

Bodgál Ferenc: A vöröásipkás honvéd.
(Marecžák Sándor az 1848—49-es
szabadságharc ismeretlén hőse.) (A
Miskolci Herman Ottó ' Múzeum
közleményei. 8. Miskolc,'
Borsod m.
ny. 1969,) 46—51. p: :l
Szekeres
József: Külföldi szemtanú
Buda 1849. évi ostromáról. — Bu
dapest, 1969. 4. sz. 40—41. p.
Tettey Emil: Pest bombázása 1849-ben.
— ÉT, 1969. 11. sz. 483—485. p v .
Nagy István: Bősárkány szabadság
harcos helytállása és pusztulása
1849-ben. — SSz, 1969. 2. sz. 174—
181. p.
Franki József: Soniogy megyei adatoka szabadságharc egészségügyéhez.
— Orvosi Hetilap, 1969. 28. sz.
1634—1638. p.
Andics Erzsébet: Miért Batthyányi?
(Batthyány történelmi alakja és
szerepe.) — Népszabadság, J.969.
232. sz. Vasárnapi mell. 9. p.
Világos után. [Haynau uszító levelei
Bécsbe.] — Mo, 1969. 37. sz. 20. p.

MAGYARORSZÁG HADTÖRTÉNELME 1850—1918
A magyar munkásmozgalom történeté
nek válogatott dokumentumai. 4.
köt. A szocialista munkásmozga
lom Magyarországon az első világ
háborút
közvetlenül
megelőző
években és a háború idején. 1907—
1918. 2. rész. 1914—1918. (Összeáll.,

szerk. Mucsi Ferenc, Kende János
[stb.]) Bp. Kossuth K. 1969. 565 p.
Jemnitz János: A szocialista pártok és
a háború. 1914—1918. [Kiad, a]
Magyar Tudományos
Akadémia,
Történettudományi Intézete. Bp.
Kossuth K. 1969. 327 p. 16 mell.
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Kende János: A magyarországi szer
vezett munkásság az első világ
háborúban. — PK, 1969. 1. sz. 81—
103. p.
Szamuely
Tibor: Válogatott
cikkei
/1908—1915./ Bp. Tankönyvk. 1969.
188 p.
Az I. világháború. Űtban a forradalom
felé. (Nógrád megye története. 2.
köt. 1849—1919. írták: Szabó Béla,
Horváth István. Salgótarján, Nóg
rád m. ny. 1969.) 197—208. p.
Merényi László: Hadimunkások moz
galmai Magyarországon az első vi
lágháború végén. /1917 november—

1918 október./ — HK, 1969. 1. sz.
8—31. p.
Farkas Márton: Az Osztrák—Magyar
Monarchia hadseregének felbom
lása. — MTA Filoz. Tört. Tud.
Oszt. Közi. 17. köt. 1969. 3. sz.
367—377. p.
Farkas Márton: Az Osztrák—Magyar
Monarchia megmentésének kísér
letei és a páduai fegyverszünet. —
Sz, 1969. 2—3. sz. 306—346. p.
Farkas Márton: Katonai összeomlás és
forradalom 1918-ban. A hadsereg
szerepe az Osztrák—Magyar Mo
narchia felbomlásában. Bp. Akad.
K. 1969. 428 p.

A NAGY OKTÓBERI SZOCIALISTA FORRADALOM
MAGYARORSZÁGI HATÁSA
Velikaja
Oktjabrszkaja
Szocialiszticseszkaja Revoljucija i Vengrija.
Szbornik sztatej. (Red. E[rvin
Pamlényi] Pamleni.) Bp. Akad. K.
1969. 306 p.
/Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae 60./
Speidl Zoltán: Az orosz forradalmak

és Magyarország. Bp. MSZBT,
Zrínyi ny. 1969. 102 p.
Béres Gyula: „Menjetek haza! Csinál
játok meg otthon is a forradal
mat!" (Radványi Ernő visszaemlé
kezése.) — Mőr, 1968. 7. sz. 22—
23. p.

AZ 1918—1919. ÉVI FORRADALMI ESEMÉNYEK
Siklós András: Az osztrák—magyar
monarchia felbomlása és a ma
gyar októberi forradalom. — MTA
Filoz. Tört. Tud. Oszt. Közi. 17.
köt. 1969. 3. sz. 317—329. p.
Szinai Miklós—Szűcs László: Iratok
az 1918—1919. évi magyar forra
dalmak történetéhez az osztrák
külügyi levéltárban. — Levéltári
Közlemények, 1969. 1. sz. 105—
136. p.
Karsai Elek: Iratok a Magyar Tanács
köztársaság történetéhez angol le
véltárakban. — Levéltári Közle
mények, 1969. 1. sz. 137—158. p.
Vörös Űjság. Válogatott cikkek, sze
melvények. Sajtó alá rend. Ma
gyar Újságírók Országos Szövet
sége, Sajtótudományi Bizottság. Bp.
Zrínyi ny. 1968. 101 p.
A magyarországi forradalmak króni
kája. 1918—1919. Közread. Hetes
Tibor. [Bp.] Kossuth K. 1969. 376
p. 48 t.
Eszes Balázs: Jubileumi krónika. 1—
8. r. — Tiszatáj, 1968. 9. sz. 864—
869., 10. sz. 915—921., 11. sz. 1031—

1036., 12. sz. 1136—1139. p. 1969.
2. sz. 157—161., 3—4. sz. 248—258..
7. sz. 626—629., 8. sz. 743—747. p.
Hajdú Tibor: Az 1918 októberi pol
gári demokratikus forradalom és a
Tanácsköztársaság története kuta
tásának újabb eredményei. — Sz,
1969. 2—3. sz. 287—305. p.
Jemnitz János: A nemzetközi szocia
lista sajtó a magyar munkásmoz
galomról és a forradalmi erjedés
ről 1918-ban. /Adalékok./ — Sz,
1969. 2—3. sz. 412—424. p.
Nagy Zsuzsa, L.: A liberális ellenzéki
pártok és az 1918—1919-es forra
dalmak hatása. — Sz, 1969. 2—3.
sz. 372—396. p.
Gesztehelyi Nagy Zoltán: 1918 október.
Kerepelni kezdett a gépfegyver.
[Visszaemlékezés.] — Mőr, 1968.
10. sz. 22—23. p.
Kemény István: Károlyi Mihályt köz
társasági elnökké választják. —
Magyar Nemzet, 1969. 8. sz. 5. p.
Kemény István: A Katonatanács tisz
ta szocialista kormányt követel.
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(1919 február.) — Magyar Nemzet,
1969. 29. sz. 5. p.
Öry Károly: A Károlyi-kormány kí
sérletei az önálló haderő megte
remtésére. — Hadtudományi Köz
löny, 1969. 1. sz. 63—94. p.
MSZMP KB Politikai Főiskola év
könyve. A Kommunisták Magyar
országi Pártja megalakulásának, a
Kommunista Internacionálé létre
jöttének, a Magyar Tanácsköztár
saság győzelmének 50. évforduló
jára rendezett tudományos üléssza
kok felszólalásaiból. [írták:] (Ne
mes Dezső, Labádi Lajos [stb.])
Bp. Franklin ny. 1969. 189 p.
Cser József: A Kommunisták Magyar
országi Pártjának harca a fegyve
res erők megnyeréséért. — BüSz,
1969. 3. sz. 5—11. p.
Németi Lajos: Harcban a munkásha
talomért. 1919 január—március 22.
visszaemlékezése. — Nép
szava, 1969. 32. sz., 34. sz., 39. sz.,
40. sz., 42. sz., 51. sz., 54. sz., 57.
sz, 60 sz., 66. sz., 67. sz, 3. p.
Bokor László : 50 éve történt .. — ISz,
1969. 2. sz. 22—24., 4. sz. 28—29. p.
Gellért László: Szocialista középisko
lai diákmozgalom 1*918—1919. —
Sz, 1969. 2—3. sz. 482—495. p.

Bihari Mihály: 1919 sorsdöntő napjai,
/ötven éve történt. Egy gyorsíró
feljegyzései./ — Magyar Nemzet,
1969. 35. sz. 5., 36. sz. 8., 37. sz.
5. p.
Vadász Sándor: Károlyi Mihály és
Franchet
d'Esperey
találkozása
Belgrádban. — ÉT, 1969. 6. sz.
243—247. p.
Vadász Sándor: Vix és Károlyi. [Az
első világháborút követő időszak
történelme franciaországi kutatá
sok alapján.] — HK, 1969. 2. sz.
239—265. p.
Illyés Gyula: 1919 augusztus. [1918 no
vemberétől 1919 augusztusáig ve
zető út. Károlyi szerepe.] — Nép
szabadság, 1969. 191. sz. Vasárnapi
mell. 5—6. p.
Litván György: Még egyszer Károlyi
Mihály lemondásáról. — Népsza
badság, 1969. 232. sz. Vasárnapi
mell. 7. p.
Mesterházi Lajos: Utópiák, tanulságok,
tennivalók. A Károlyi-vita ürü
gyén. — Népszabadság, 1969. 238.
sz. Vasárnapi mell. 7—8. p.
A történelem szemtanúi, 1919. már
cius 21—22. — Mo, 1969. 11. sz.
20—21. p.

A Magyar Tanácsköztársaság
Lenin,. [Vladimir Iľjics] : O Vengerszkoj Szovetszkoj reszpublike. A
Magyar Tanácsköztársaságról. [Vá
logatott írások.] (Sajtó alá rend.
a Marxizmus—leninizmus klasszi
kusainak szerkesztősége.) Bp. Kos
suth K. 1969. 174 p.
Münnich Ferenc: A Magyar Tanács
köztársaságról, (összegyűjt, és vál.
M. Berényi Etelka. Sajtó alá rend.
Liptai Ervin.) [Bp.] Kossuth K.
1969. 259 p. 3 t.
Kun Béláné: A Tanácsköztársaság. —
Látóhatár, 1969. 3—4. sz. 195—
198. p.
Szirmai István: A Magyar Tanácsköz
társaság néhány tanulsága. — Nép
szabadság, 1969. 67. sz. 7. p.
Kirschner Béla: ötven éve jött létre
a Magyar Tanácsköztársaság. (El
méleti és módszertani tanulmá
nyok. [Kiad. a] MSZMP Budapesti
Bizottság. Marxizmus—leninizmus
Esti Egyetem. 1—2. sz. [Bp.] Kos
suth K. 1969. 2 db.)

Hajdu Tibor: A Magyarországi Ta
nácsköztársaság.
[Közread.
az]
(MSZMP KB Párttörténeti Inté
zete.) [Bp.] Kossuth K. 1969. 461 p.
A Tanácsköztársaság a magyar törté
nelemben. — Világosság, 1969. 3. sz.
129—133. p.
Hajdu Tibor: A magyar kommün. Fe
jezetek a Tanácsköztársaság tör
ténetéből. — Népszabadság, 1969.
50—70. sz. 6. p.
Hajdu Tibor: Forradalom barikádok
nélkül. — Társadalmi Szemle,
1969. 3. sz. 26—33. p.
Mód Aladár: A hatalom átvétele 1919
tavaszán. — Magyar Hírlap, 1969.
76. sz. 6. p.
Mód Aladár: 1919 válaszútja. — Való
ság, 1969. 9. sz. 24—36. p.
Vass Henrik—Erényi Tibor: A Ma
gyar Tanácsköztársaság. — Köz
gazdasági Szemle, 1969. 3. sz. 257—
268. p.
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Hetes Tibor: Proletárforradalom Ma
gyarországon 1919-ben. — Ho,
1969. 3. sz. 3—12. p.
Réti László: így látta az ellenség.
/Adalékok a Magyar Tanácsköz
társaság történetéhez a TAGYOB
[Tanácsköztársaság Adatait Gyűjtő
Országos Bizottság] anyagából./ Bp.
Gondolat, 1969. 195 p.
Vadász Sándor: Az ellenforradalom
szervezkedése és az Antant. (1918—
1919.) — ÉT, 1969. 32. sz. 1519—
1523. p.
Vadász Sándor: A szövetséges keleti
hadsereg és Magyarország. —
Hadtudományi Közlöny, 1969. 1.
sz. 95—124. p.
Wesselényi Miklós: Az Antant és a
Tanácsköztársaság. 1—6. r. — N,
1969. 9—14. sz. 6. p.
László Miklós: Az alezredes térképe.
[A Vix jegyzék.] Krónika 1919-ről.
— Esti Hírlap, 1969. 65. sz. 3. p.
A Vix-jegyzéktől Smuts tábornok lá
togatásáig. [Irta:] K. A. — Ma
gyar Hírlap, 1969. 97. sz. 2. p.
Liptai Ervin: A proletárdiktatúra kül
politikája. — Magyar Nemzet,
1969. 67. sz. 8. p.
Vadász Sándor: Remények és lehető
ségek a Magyar Tanácsköztársaság
külpolitikájában. — ÉT, 1969. 18.
sz. 819—822. p.
Menyhárt Lajos: A Magyar Tanács
köztársaság visszhangja SzovjetOroszországban. — Alföld, 1969.
3. sz. 52—56. p.
Szabó L. István: Vörös visszhang. [A
Tanácsköztársaság
kikiáltásának
első nemzetközi visszhangja.] —
— ISz, 1969. 6. sz. 36—38. p.
Űj forradalmi tűz gyúlt Európában. A
Tanácsköztársaság korabeli nem
zetközi visszhangja. — Népszabad
ság, 1969. 67. sz. 10—11. p.
Gerelyes Ede: A szovjet-orosz lapok
a Magyar Tanácsköztársaságról. —
Sz, 1969. 2—3. sz. 397—411. p.
Gergely Ernő: Az ukrán és a német
kérdés a Magyar Tanácsköztársa
ság nemzetiségi politikájában. —
Sz, 1969. 2—3. sz. 425—448. p.
Trojan, V.: A Nagy Októberi Szocia
lista Forradalom és a tanácsha
talom megteremtése Kárpátontúlon
1919-ben.
—
Szabolcs-Szatmári
Szemle, 1969. 2. sz. 29—42. p.
Kővágó László: A Magyar Tanácsköz
társaság és a szomszéd népek. —
ÉT, 1969. 12. sz. 431—535. p.

Kővágó László: A Tanácsköztársaság
és a nemzeti kérdés. — PK, 1969.
1. sz. 40—57. p.
Kun Béla—Csicserin, Georgij Vaszilevics: „Legyünk állandó szikratáv
író-kapcsolatban."
Szemelvények
rádiólevelezéséből.
(Közli
Imre Mátyásné.) — Népszabadság,
1969. 67. sz. 18. p.
Szinai Miklós: A Magyar Tanácsköz
társaság és Ausztria kapcsolatai
hoz. Otto Bauer levele Kun Bélá
hoz. — Sz, 1969. 2—3. sz. 449—
470. p.
Gábor Sándorné: Ausztria és a ma
gyarországi
Tanácsköztársaság.
[Közread, az] (MSZMP KB Párt
történeti Intézete.) Bp. Akad. K.
1969. 301 p.
Tokody Gyula: A Magyar Tanácsköz
társaság és a nemzetközi erővi
szonyok. — Alföld, 1969. 3. sz. 9—
15. p.
Bodrogi Károly: A Magyar Tanácsköz
társaság harca a törvényesség
megteremtéséért és érvényesülé
sének biztosításáért. — BüSz, 1969.
3. sz. 24—33. p.
Gergely Ernő: A Magyar Tanácsköz
társaság forradalmi törvényszékei.
— BüSz, 1969. 3. sz. 34—43. p.
Klemens Béla: Igazságtevés a Tanács
köztársaságban. [A forradalmi tör
vényszékekről.] — Útközben, 1969.
2. sz.
A Magyar Tanácsköztársaság kikiáltá
sának ötvenedik évfordulójára. —
Társadalmi Szemle, 1969. 3. sz. 3—
14. p.
Dicső forradalmi hagyományunk a
Magyar Tanácsköztársaság. — HK,
1969. 1. sz. 3—7. p.
Györgyi Béla: Felejthetetlen magyar
tizenkilenc. — Tisztképzés, 1969.
1. sz. 3—7. p.
Kemény István: Ma ötven éve: „A.
világtörténelem új fejezete kezdő
dik". — Magyar Nemzet, 1969. 59.
sz. 5. p.
Kikiáltották a Magyar Tanácsköztár
saságot. — PV, 1969. 6. sz. 13—
15. p.
Magyar Tanácsköztársaság. — 1919. —
PK, 1969. 1. sz. 3—5. p.
Öry Károly: Forradalmi
dekrétum
1919—1969. — N, 1969. 18. sz. 3. p.
Csáki István: A Tanácsköztársaság év
fordulóján. — Jászkunság, 1969.
1—2. sz. 1—6. p.
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Szeberényi Lehel: A történelem szélén.
[Visszaemlékezés az 1919-es ese
ményekre.] — Alföld, 1969. 2. sz.
33—36. p.
Klémens Béla:
Tizenkilenc emléke.
[
szervező tevékenysége 1919ben.] — Útközben, 1969. 1. sz. 20—
23. p.
Hollósi István—Szabó Ferenc: A nép
hatalmának, a haladás ügyének
szolgálatában. [Epizódok a Tanács
köztársaság történetéből.] — HSz,
1969. 3. sz. 76—80. p.
Nádass József: 1919 június.
viszszaemlékezése. — Budapest, 1969.
6. sz. 17. p.
Földes Pál: 33 a 133 napból. Emléke
zés. [Bp.] Alföldi ny. 1969. 170 p.
/Kozmosz könyvek./
Nádass József: A 134-ik nap.
visszaemlékezése.
—
Népszava,
1969. 175—178. sz. 2. p.

Gárdos Miklós: A fehér augusztus haj
nala. — Magyar Hírlap, 1969. 210
sz. 6. p.
Krónika 1919. 1919. március 21—
augusztus 5. — A Hazáért, 1969.
12., 14., 19., 20., 23., 24., 25., 31.,
32. sz. 10. p.
Százharminchárom nap. [1919-es ese
ménynaptár.] — Ország Világ, 1969.
1—13. sz. 10—11. p.
A 133 nap eseményeiből. [Képek.] —
Társadalmi Szemle, 1969. 3. sz.
4. p.
A legendás 133 nap. [1919.] [Képanyag.
Bp.] Kossuth K. [1919.] 16 t.
Zalka Miklós: Mindenkihez! A Ma
gyar Tanácsköztársaság története.
Bp. Móra K. 1969. 158 p. 4 t.
/Képes történelem./
A Magyar Tanácsköztársaság plakátjai,
(összeáll. Gábor Imréné. Bev. Pór
Bertalan. 2. kiad.) Bp. Kossuth K.
1969. 20 p. 48 mell.

A Magyar Tanácsköztársaság hadtörténelme
Liptai Ervin: Vöröskatonák előre! A
magyar Vörös Hadsereg harcai
1919. [Kiad. a] Hadtörténelmi In
tézet és Múzeum. Bp. Zrínyi K.
1969. 403 p. 21 t.
[Bibliogr. 405—410. p.]
Mészöly Gábor: 15 év a Vörös Had
sereg nyomában. [Beszélgetés Lip
tai Ervinnel „Vöröskatonák előre!"
c. könyvéről.] — N, 1969. 18. sz.
13. p.
(Liptai Ervin) : A Magyar Tanácsköz
társaság katonapolitikája és hon
védő harcai. Tananyag. Bp. Zrínyi
K. 1969. 39 p.
(Liptai Ervin) : A Magyar Tanácsköz
társaság katonapolitikája és hon
védő harcai. Előadás. Bp. Zrínyi
K. 1969. 19 p.
Liptai Ervin: A proletárhaza védelme.
— Pártélet, 1969. 3. sz. 14—17. p.
Liptai Ervin: Forradalmi elődünk: a
Magyar Tanácsköztársaság Vörös
Hadserege. — Akadémiai Közle
mények, 1969. 3. sz. 7—22. p.
Liptai Ervin: A szocialista hazaszere
tet és az internacionalizmus — a
magyar Vörös Hadsereg fő erő
forrásai. — Ho, 1969. 3. sz. 12—
23. p.
Liptai Ervin: A Magyar Tanácsköztár
saság honvédő háborúja. (Jubileu
mi ülés a Magyar Tanácsköztársa-

ság győzelmének félévszázados év
fordulóján. Szolnok, 1969. már
cius 24—25. Szerk. Ungár Tibor.
[Szolnok] Szolnokm. Lapk. 1969.
201 p. 1 térk.)
Biró Tibor: A Vörös Hadsereg kato
náinak erkölcsi, politikai arculata.
(Jubileumi ülés a Magyar Tanács
köztársaság győzelmének félévszá
zados évfordulóján. Szolnok, 1969.
március 24—25. Szerk. Ungár Ti
bor. [Szolnok] Szolnokm. Lapk.
201 p. 1 térk.)
Klotz Antal: A Tanácsköztársaság né
hány katonai vezetőjének portréja.
(Jubileumi ülés a Magyar Tanács
köztársaság győzelmének félévszá
zados évfordulóján. Szolnok, 1969.
március 24—25. Szerk. Ungár Ti
bor. Szolnokm. Lapk. 1969. 201 p.
1 térk.)
Gellért Tibor: A Tanácsköztársaság lé
gierejének harcai. (Jubileumi ülés
a Magyar Tanácsköztársaság győ
zelmének félévszázados évforduló
ján. Szolnok, 1969. március 24—25.
Szerk. Ungár Tibor. [Szolnok] Szol
nokm. Lapk. 1969. 201 p. 1 térk.)
Pataki Mihály: A Tanácsköztársaság
honvédő háborúja. (A Magyar Ta
nácsköztársaság kikiáltásának 50.
évfordulója tiszteletére rendezett
tudományos ülésszak jegyzőkönyve
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/Kecskemét, 1969. március
1./
(Szerk. Bognár Lajos, Szűcs Béla.)
[Kecskemét]
MSZMP Bács-Kiskunm. Biz. 1969. 118 p.
Makrai József: A Magyar Tanácsköz
társaság megalakulása és katona
politikai helyzete a proletárdikta
túra létrejötte után. — Hadtudo
mányi Közlöny, 1969. 1. sz. 40—
62. p.
Árokay Lajos: Jöjjetek e z r é v e l . . . Ké
pes album a Magyar Tanácsköz
társaság Vörös Hadseregéről. Bp.
Zrínyi K. 1969. 182, [7] p.
Megszületett a Tanácsköztársaság di
cső Vörös Hadserege. — PV, 1969.
6. sz. 14—15. p.
Szabó László: A magyar Vörös Had
sereg hadművészetének főbb kér
dései. — Akadémiai Közlemények,
1969. 3. sz. 97—108. p.
(Szabó László): A magyar Vörös Had
sereg hadművészete. — Ho, 1969.
7. sz. 78—84. p.
Réti László: A Magyar Tanácsköztár
saság hadügyi szervezete és pecsét
jei. — HK, 1969. 1. sz. 32—71., 2.
sz. 191—238. p.
Juhász István: A Magyar Tanácsköz
társaság hadigazdaságának
főbb
kérdései. — Akadémiai Közlemé
nyek, 1969. 3. sz. 189—211. p=
Zágoni Ernő: A magyar Vörös Had
sereg forradalmi proletár osztály
jellegéről. — Akadémiai Közlemé
nyek, 1969. 3. sz. 23—55. p.
Szilák Jolán: A magyar Vörös Had
sereg offenzív felderítő tevékeny
ségéről. — BüSz, 1969. 7. sz. 47—
58. p.
Hajdú Mihály—[Halász János]: Párt
politikai munka a Magyar Tanács
köztársaság Vörös Hadseregében.
— HSz, 1969. 3. sz. 81—87. p.
Hajdú Mihály: Pártpolitikai munka a
Magyar Tanácsköztársaság Vörös
Hadseregében. — Akadémiai Köz
lemények, 1969. 3. sz. 143—163. p.
Hunyadi Károly: Kun Béla és a Vö
rös Hadsereg. — Akadémiai Közle
mények, 1969. 3. sz. 57—95. p.
Mues Sándor: A Magyar Vörös Had
sereg és a nép. — N, 1969. 12. sz.
7. p.
Csizmarik Irén, Vfajda Pálné]: A Ma
gyar Tanácsköztársaság légiereje.
—HK, 1969. 2. sz. 350—387. p.
Vajda Pál: A Magyar Tanácsköztársa
ság Vörös Hadseregének légiereje.
— Re, 1969. 3. sz. 13—14. p.

Pataky Iván: A Magyar Vörös Légierő.
— PV, 1969. 6. sz. 20—21. p.
Gellért Tibor: A Latinca század. [Ka
posvár] Somogy m. ny. [1969.] 56 p.
Gellért Tibor.: A Latinca-század. — Út
közben, 1969. 1. sz. 55—61. p.
„Száz ellenforradalmárt ejtettünk fog
lyul . . . " (Beszélgetés Gazda Jenő
vel, az egykori Latinca-század pa
rancsnokával.) — Útközben, 1969.
1. sz. 98—100~. p.
Gellért László: Adatok a középiskolás
vörös katonadiákokról. — HK, 1969.
1. sz. 86—99. p.
1919. Mindenkihez! [Kiáltvány.] — (A
Tanácsköztársaság alkotmánya. —
Rendelet a Vörös Őrség felállítá
sáról. Kiad. a BM Tanulmányi és
Kiképzési Csoportfőnökség.)
Bp.
Zrínyi ny. 1969. 59 p.
Rotter József: A proletárhatalom vé
delmében. 1919. Bp. BM Tanulmá
nyi és Kiképzési Csoportfőnökség,
1969. 96 p. 4 t.
A Vörös őrség születésnapja. [Emléke
zés 1919. március 26-ra.] — PV,
1969. 6. sz. 20. p.
A Vörös őrség megalakulása. — BüSz,
1969. 3. sz. 108—111. p.
Czövek Imre: A Vörös őrség megala
kulása 1919 márciusában. — BüSz,
1969. 3. sz. 12—23. p.
Czövek Imre: A Vörös őrség 1919 má
jusában. — BüSz, 1969. 5. sz. 66—
74. p.
Szabó László: A Vörös őrség a Vörös
Hadsereg oldalán. — BüSz, 1969.
5. sz. 75—79. p.
Czövek Imre: A Magyar Tanácsköztár
saság Vörös őrsége 1919 júniusá
ban. — BüSz, 1969. 6. sz. 46—54. p.
Czövek Imre: A Magyar Tanácsköztár
saság Vörös őrsége 1919 júliusá
ban. — BüSz, 1969. 7. sz. 38—
46. D.
A Vörös őrség működéséről. — BüSz,
1969. 3. sz. 111—116. p.
Tóth Tihamér: A bűnügyi nyomozó
szolgálat szervezete és működésé
nek új vonásai a Magyar Tanács
köztársaság idején. — BüSz, 1969.
3. sz. 44—51. p.
Bodrogi Sándor: Szocialista üzemek,
Vörös Őrség, Vörös Hadsereg szü
letik. — Lobogó, 1969. 13. sz. 4—
5. p.
Csonkaréti
Károly: A Vörös Őrség
szervezete. — A Hazáért, 1969. 15.
sz. 16. p.
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Csonkaréti Károly: Adatok a Vörös
örségről. — A Hazáért, 1969. 16.
sz. 10—11. p.
Csonkaréti Károly: Ujabb adatok a
Vörös örségről. [A Vörös őrség
szervezete.] — A Hazáért, 1969. 17.
sz. 10—11. p.
Simor András: „Harcra mindig készen
á l l t u n k . . . " A Lenin-fiúk. — A
Hazáért, 1969. 37. sz. 14. p.
A Vörös Őrség létrehozása. (Nógrád
megye története. 2. köt. 1849—1919.
írták: Szabó Béla, Horváth Ist
ván. Salgótarján, Nógrád m. ny.
1969.) 242—243. p.
Szőcs Ferenc: A Magyar Tanácsköztár
saság határőrizete. — BüSz, 1969.
3. sz. 63—72. p.
Szőcs Ferenc: Emlékezzünk dicső elő
deinkre, a vörösőrökre! [A Ta
nácsköztársaság határőrizetéről.] —
A Hazáért, 1969. 12. sz. 10—11. p.
Szőcs Ferenc : Adalékok az őszirózsás
forradalom és a Tanácsköztársaság
határőrizetének történetéhez. —
HK, 1969. 2. sz. 266—288. p.
Szőcs Ferenc: Határőrizet az őszirózsás
forradalom győzelme után. — A
Hazáért, 1969. 2. sz. 10. p.
Szőcs Ferenc :
Tanács-Magyarország
határőrizetéről. — A Hazáért, 1969.
26. sz. 10—11. p.
Minárovics János: A magyar tűzoltó
ság és tűzrendészet 1918—1919-ben.
— BüSz, 1969. 3. sz. 73—79. p.
Bodrogi Sándor: Az első napok ellen
séges szemmel nézve. [A Magyar
Tanácsköztársaság
lerohanásának
terve.] — Lobogó, 1969. 15. sz. 4—
5. p.
Soós Gyula: Katonai beavatkozás a
Magyar Tanácsköztársaság ellen. —
A Hazáért, 1969. 16. sz. 11. p.
Katonai intervenció a Magyar Tanács
köztársaság ellen. — PV, 1969. 7.
sz. 2—3. p.
Józsa Antal: Szövetségesek. [Szovjet
orosz hadászati-hadműveleti terv
Tanács-Magyarország megsegítésé
re. — N, 1969. 16. sz. 5. p.
Szovjet-Oroszország fiai a Magyar Vö
rös Hadseregben. — PV, 1969. 6.
sz. 18. p.
Hetes Tibor: Internacionalisták a ma
gyar Vörös Hadseregben. — N,
1969. 31. sz. 3. p.
Kővágó László: Internacionalisták a
Tanácsköztársaságért. Bp. Kossuth
K. 1969. 158 p. 8 t.

Az osztrák proletariátus küldöttei a
Vörös Hadseregben. — PV, 1969.
6. sz. 18—19. p.
1919-es lengyel veteránok magyar ki
tüntetése. — Magyar Hírlap, 1969.
302. sz. 8. p.
Szlovákiai internacionalisták
magyar
kitüntetése. — Magyar Hírlap, 1969.
346. sz. 3. p.
Fegyverbe, a munkáshatalom védelmé
re. — Népszabadság, 1969. 100. sz.
6. p.

Fegyverbe! Bp. Zrínyi K. 1969. 94 p.
[Bibliogr. a könyv végén.]
Mindenkihez ! . . .
Mindenkihez ! . . .
[1919. március 21—25.] — ISz, 1969.
6. sz. 6—8. p.
Diósai László: A proleíárhatalom vé
delmére.
[Tanács-Magyarország
fegyveres erejének megteremtése.]
— Népszava, 1969.. 69. sz. 3_. p.
Soós Gyula: Be a Vörös Hadseregbe!
[A Tanácsköztársaság kezdeti si
kerei.] — A Hazáért, Í969. 17. sz,
11. p.
Árokay Lajos: A Vörös Hadsereg meg
szervezése és harca az imperialista
intervenció ellen. /1919. március
24—április 30./ — Ho, 1969. 4. sz.
67—75. p.
Forgács Béla: Amikor máig is megőr
zött harci lobogónkat szereztük.
Emlék 1919 áprilisából. — Mőr,
1968. 3. sz. 22—23. p.
Forgács Béla: A 31-es vörös gyalog
ezred és harcai. /Visszaemlékezés./
— HK, 1969. 1. sz. 100—120. p.
Diósdi László: Katonák a forradalom
ban. [Beszélgetés Forgács Bélával,
a 31-es gyalogezred századparancs
nokával.] — Népszava, 1969. 67. sz.
5. p.
1919 április a demarkációs vonalon.
Jánoshalma, 1919. április 18. —
Mőr, 1969. 4. sz. 22—23. p.
Bodrogi Sándor: Be a Vörös Hadsereg
be! [1919. április Í6-án támadásba
lendültek a román—francia sereg
testek.] — Lobogó, 1969. 16. sz.
4—5. p.
Baktai Ferenc: A harcok tiszta lángja.
[A Tanácsköztársaság Vörös Had
seregének harcai.] — ISz, 1969. 6.
sz. 18—20. p.
Gábor Mózes: A magyar Vörös Had
sereg harcairól. /Visszaemlékezés./
Közli [és bev.] Petrák Katalin. —
PK, 1969. 1. sz. 124—140. p.
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Soós Gyula: Azok a harcos napok.
(Mayer Vilmos, volt gyulai vörös
katona visszaemlékezéseiből.) — A
Hazáért, 1969. 18. sz. 11. p.
Gadanecz Béla: Most tudjuk miért har
colunk, ötven éve történt. [Mun
kásezredek megszervezése, vasuta
sok a Vörös Hadseregben.] — Ma
gyar Vasutas, 1969. május 19.
Intézkedések a katonai vezetés meg
szilárdítására, [írta:] K. J. [1919
május.] — PV, 1969. 8. sz. 2—3. p.
A Vörös Hadsereg megszervezése és
az északi határ védelme. (Nógrád
megye története. 2. köt. 1849—1919.
Írták: Szabó Béla, Horváth Ist
ván. Salgótarján, Nógrád m. ny.
1969.) 255—257. p.
A [salgótarjáni] szénmedence elfogla
lására indított első intervenciós tá
madás és visszaverése. (Nógrád
megye története. 2. köt. 1849—1919.
írták: Szabó Béla, Horváth István.
Salgótarján, Nógrád m. ny. 1969.)
261—263. p.
Salgótarján és a szénmedence ellen in
dított második intervenciós táma
dás és visszaverése. [Nógrád megye
története. 2. köt. 1849—1919. írták:
Szabó Béla, Horváth István. Sal
gótarján, Nógrád m. ny. 1969.)
263—269. p.
Jász Dezső: A salgótarjáni ellentáma
dás. (1919 május.) — Mőr, 1969.
5. sz. 22. p.
A májusi fordulat. [írta:] K. J. [A ma
gyar nép hősies helytállása 1919
májusában.] — PV, 1969. 9. sz. 2—
3. p.
Tóth Pál: Az északi hadjárat, 1919
június. — Napjaink. 1969. 6. sz.
9. p.
A Vörös Hadsereg északi hadjárata. —
PV, 1969. 11. sz. 2. p.
Szijj Jolán: A magyar Vörös Hadsereg
harcai 1919 május—júniusában. —
Ho, 1969. 6. sz. 67—77. p.
A miskolci csata dokumentumaiból.
[Közli:] (Szijj Jolán.) — HK, 1969.
1. sz. 139—161. p.
Bokor László: Napkelte Északon. (A
miskolci csata.) — ISz, 1969. 10.
sz. 36—38. p.
Bodrogi Sándor: Miskolc: szabad! [A
miskolci csata emlékére.] — Lo
bogó, 1969. 21. sz. 3. p.
Rónai András: A Magyar Tanácsköz
társaság leghatalmasabb erőforrása
(a magyar és más nemzetiségű

munkások helytállása. Az antant
támadása. A miskolci csata.) —
Adatok és dokumentumok. — HSz,
1969. 6. sz. 62—68. p.
Jász Dezső: A Hernád mentén. [Viszszaemlékezés az északi hadjárat
egyik fontos epizódjára, a Tanács
köztársaság 50. éyfordulója alkal
mából.] — Ho, 1969. 3. sz. 23—
28. p.
Fogarassy László: A III. hadtest a to
kaji hídfőben és a 2. dandár anabázisa. Miskolc, Herman Ottó Mú
zeum, 1968. 309—323. p.
/Klny. a Herman Ottó Múzeum év
könyve, VII. kötetéből./
Csorba Barnabás: Páncélvonat. 1919—
69. A 12-es páncélvonat harcaiból.
(Riportkönyv. Bev. Árokay Lajos.
Közrem. Pajtók Benjámin.) Mis
kolc, Borsodi ny. 1969. 48 p.
Baktai Ferenc: Csillagosok, katonák.
[öreg harcosok visszaemlékezése
az Érsekújvár vidékén felrobban
tott intervencionista páncélvonat
ra.] — Népszava, 1969. 174. sz. 3. p.
Baktai Ferenc: A páncélvonat felrob
ban. [Az intervenciósok utolsó kí
sérlete Érsekújvár elfoglalása előtt.]
— Népszava, 1969. 127. sz. 3. p.
A Tanácsok Országos Gyűlésének /1919.
június 14—1919. június 23./ napló
ja. A munkás- és katonatanácsok
gyorsirodájának feljegyzései alap
ján. Bp. Athenaeum, 1969. 280 p.
Pataki István: A Tanácsköztársaság
harca a fegyveres ellenforradalom
ellen. — Akadémiai Közlemények,
1969. 3. sz. 165—187. p.
Az ellenforradalmárok elleni harc. —
BüSz, 1969. 3. sz. 123—125. p.
Egy ellenforradalmi csoport felszámo
lása a Magyar Tanácsköztársaság
idején. — BüSz, 1969. 3. sz. 94—
98. p.
Az ellenforradalmi arisztokrácia szer
vezkedése a Magyar Tanácsköztár
saság ellen. — BüSz, 1969. 3. sz.
87—93. p.
Kemény István: Szervezkedik az ellen
forradalom. — Magyar Nemzet,
1969. 14. sz. 5. p.
Dániel Mária: 1919. május 5: Ellen
forradalmi lázadás Devecseren. —
Mőr, 1969. 5. sz. 23. p.
Kemény István: Ellenforradalmi csa
patok a főváros ellen. — Magyar
Nemzet, 1969. 34. sz. 5. p.
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Felföldi Győző: A Vörös Őrség hősi
harca az 1919. június 24-i ellen
forradalmi lázadás leverésében. —
BüSz, 1969. 6. sz. 54—62. p.
Gecsényi Lajos: A dunai hajóraj az
1919. június 24-i ellenforradalom
ban. — HK, 1969. 1. sz. 72—85. p.
Mi történt a Ludovikánál. /Vörös" Űjság 1919. június 26-i száma alap
ján./ — Mőr, 1969. 6. sz. 22. p.
Kemény István: Ma ötven éve. össze
omlik a ludovikás ellenforradalom.
— Magyar Nemzet, 1969. 144. sz.
5. p.
Soós Gyula: Ludovikások lázadása.
[Bögre Zsigmond visszaemlékezé
se.] — A Hazáért, 1969. 23. sz. 10—
11. p.
Kahána Mózes: Az utolsó napok fegy
verben. (Visszaemlékezés.) — Ma
gyar Hírlap, 1969. 212. sz. 11. p.

A Vörös Hadsereg vereségének okai.
1919 hőseire emlékezünk. — PV,
1969. 14. sz. 20—21. p.
A Magyar Vörös Hadsereg. — MHSZ
Vezetők Lapja. 1969. 4. sz. 21—
24. p.
Régi technika — forradalmi hév. [A
Magyar Tanácsköztársaság alaku
latai és fegyverei.] — ISz, 1969.
6. sz. 47—48. p.
Bertalan István: Katonák, csapatok,
fegyverek.
(Vörös Hadsereg —
1919.) — N, 1969. 24. sz. 3. p.
1919—1969. [Antológia.] (A Magyar Ta
nácsköztársaság Vörös Hadserege
volt katonáinak.._. 111. Kass Já
nos.) Bp. Zrínyi K. 1969. 254 p.
Kovács Pál: A Magyar Tanácsköztár
saság Vörös Hadseregének örökö
sei és ügyének folytatói vagyunk.
— HSz, 1969. 3. sz. 1—5. p.

Forradalmi események vidéken
Proletártavasz
1919. /Tanulmánykötet
Bács-Kiskun
megye
forradalmi
múltjáról./ (Szerk. Bognár Lajos,
Bodor Jenő.) [Kiad.] a MSZMP
Bács-Kiskun Megyei Biz., Kecske
mét, Bács-Kiskunm. ny. 1969. 323
p. 9 t.
[Bibliogr. 213—299. p. — összeáll.
Fekete Dezső.]
Baranya és a forradalmak. Pécs és
Baranya 50 évvel ezelőtt a helyi
sajtó tükrében. Cikkgyűjtemény.
(Hajdú Gyula: Harcban elnyomók
és megszállók ellen c. művének
felhasználásával.) Pécs, Pécsi Szik
ra ny. 1969. 69 p.
Kopasz Gábor: Baranya megye a Ta
nácsköztársaság alatt. Baranya me
gye 1919-ben. Tanulmány, doku
mentumok,
visszaemlékezések.
(Szerk. Mitzki Ervin.) Kiad. a
MSZMP Baranya Megyei Biz. Pé
csi Szikra ny. 1969. 59 p.)
Lefkovics Ernő: Munkásmozgalom Ba
ranyában a szerb megszállás 33
hónapja alatt 1918—1921.
visszaemlékezése. (Közli: Szabados
Mihályné.) (Baranyai helytörténet
írás. A Baranya Megyei Levéltár
évkönyve. 1968. Szerk. Szinkovich
Márta. Pécs, Baranyám. Tanács
soksz. 1968. 240 p. 2 t.)
Pécsi Mihály: A kommunista párt
megalakulása, a Tanácsköztársaság

hónapjai és a fehér terror Bara
nya meg nem szállt részén.
visszaemlékezése. (Közli :
Banna
Lajosné.) (Baranyai helytörténet
írás. A Baranya Megyei Levéltár
évkönyve. 1968. Szerk. Szinkovich
Márta. Pécs, Baranyám. Tanács
soksz. 1968. 240 p 2 t.)
Szilágyi Miklós: A Tanácsköztársaság
e résztvevők emlékezetében. /A
visszaemlékezések néprajzi elem
zése./ (A Tanácsköztársaság Békés
megyében. 1919. Szerk. Szabó Fe
renc. Kiad. a MSZMP Békés me
gyei Biz. Békéscsaba, Békésm. ny.
1969. 376 p. 26 t.)
Szabó Ferenc: A Vörös Hadsereg szer
vezkedése és harcai a Viharsarok
ban. (A Tanácsköztársaság Békés
megyében. 1919. Szerk. Szabó Fe
renc. Kiad. a MSZMP Békés me
gyei Bizottsága, Békéscsaba, Bé
késm. ny. 1969. 376 p. 26 t.)
Molnár Pálné: A Békés megyei vörös
katonák névsora. (A Tanácsköztár
saság Békés megyében 1919. Szerk.
Szabó Ferenc. Kiad. a MSZMP
Békés megyei Bizottsága, Békés
csaba, Békésm. ny. 1969. 376 p.
26 t.)
Láng Péter: A Magyar Tanácsköztár
saság Békés megyei sajtójáról. —
Békési Élet, 1969. 3. sz. 539—547. p.
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Márai György: A forradalmi törvény
székek működése Békés megyében.
— Békési Élet, 1969. 1. sz.
A Tanácsköztársaság eseményei a bics
kei járásban. (Szerk. Estélyi Gyula,
Hetiinger Pál stb.) Bicske, MSZMP
bicskei Járási Biz. — Járási Ta
nács, 1969. 147 p.
A Tanácsköztársaság története
Bor
sodban és Miskolcon. (Szerk. Lehoczky Alfréd.) Miskolc, Miskolci
Városi Tanács V. B. 1969. 305 p.
21 t.
Válogatott források a Tanácsköztársa
ság Borsod megyei történetéhez.
Közli: Román János.) (A Tanács
köztársaság története Borsodban és
Miskolcon, Miskolc, Miskolci Vá
rosi Tanács V. B. 1969.) 141—257. p.
Román János: Regeszták a Tanácsköz
társaság Borsod megyei szerveinek
történetéhez. (A Herman Ottó Mú
zeum évkönyve 8. Miskolc, Bor
sod m. ny. 1969.) 437—479. p.
Lehoczky Alfréd: Az őszirózsás for
radalom és a proletárhatalom lét
rejöttének feltételei. (A Tanács
köztársaság története Borsodban és
Miskolcon. Miskolc Városi Tanács
V. B. 1969.) 9—39. p.
Rátki András: A proletárdiktatúra lét
rejötte és berendezkedése. (A Ta
nácsköztársaság története Borsod
ban és Miskolcon. Miskolc, Miskolc
Városi V. B. 1969.) 39—69. p.
Zádor Tibor: Borsod megye a csehszlo
vák intervenció idején. (A Tanács
köztársaság története Borsodban
és Miskolcon. Miskolc, Miskolci
Városi Tanács V. B. 1969.) 95—
111. p.
Kun László: A mi forradalmunk. —
BSz, 1969. 3. sz. 28—39. p.
Uray Miklós: A diktatúra néhány kér
dése Borsodban a Tanácsköztársa
ság idején. — BSz, 1969. 2. sz. 8—
20. p.
Rátki András: A Tanácsköztársaság
történetének első szakasza me
gyénkben. — BSz, 1969. 1. sz. 1—
10. p.
Tóth Pál: A Tanácsköztársaság törté
nete Borsod megyében. /1919. má
jus 2-től 1919. augusztus 4-ig/ —
BSz, 1969. 2. sz. 1—7. p.
Román János: A Tanácsköztársaság
helytörténeti kutatásának kérdésé
hez. — BSz, 1969. 3. sz. 47—52. p.

A Tanácsköztársaság eseményei és a
helytörténeti kutatás. — BSz, 1969.
4. sz. 82—92. p.
Nemesik Pál: A borsodnádasdi direk
tóriumi tagok sorsa a Tanácsköz
társaság leverése után. — BSz,
1969. 4. sz. 61—65. p.
Szilágyi Károly: Földmunkás és sze
gényparaszt mozgalmak
Csanád
megyében, 1918—1919. (A Marxiz
mus—Leninizmus
Tudományos
Diákkörök Országos Konferenciá
ja. 1. [1969. április 11—12. Rend.
a Művelődésügyi Minisztérium] Dí
jazott tanulmányok.) Bp. Kossuth
K. soksz. 1969. 209 p.
Molnár Ernő: Csorna története a Ta
nácsköztársaság idején. Csorna, Já
rási Tanács, 1969. 40 p.
Környei Attila: A csornai ellenforra
dalom és a győri vörösőrség Sop
ron megyei szereplése 1919-ben.
(Arrabona 11. A Győri Múzeum
évkönyve. Győr, Xantus János Mú
zeum, 1969.) 287—318. p.
Czövek Imre: A Vörös őrség Fejér
megyében. (Fejér megyei történeti
évkönyv. Tanulmányok és forrá
sok Fejér megye történetéhez. 2.
A Tanácsköztársaság Fejér megyé
ben. (Szerk. biz. Bodnár László,
Boór Ferenc stb.) Kiad. a MSZMP
Fejér megyei Bizottsága, Székes
fehérvár, Fejérm. ny. 1969. 403 p.
Források: A Székesfehérvári Munkás-,
Katona- és Földművestanács, a
Forradalmi Néptanács, a Városi In
téző Bizottság és a Városi Tanács
üléseinek jegyzőkönyve. [Közli] és
jegyz. Farkas Gábor. {Fejér me
gyei történeti évkönyv. Tanulmá
nyok és források Fejér megye tör
ténetéhez. 2. A Tanácsköztársaság
Fejér megyében. (Szerk. Bodnár
László, Boór Ferenc stb.) Kiad. a
MSZMP Fejér megyei Bizottsága,
Székesfehérvár, Fejérm. ny. 1969.
403 p.
Molnár Ernő: A Tanácsköztársaság
Győrött. /1919. március 21—1919.
augusztus 1./ — Tájékoztató, 1969.
4. sz. 162—182. p.
Pernesz Gyula; „Történelmet csiná
lunk". Győr,
Mosonmagyaróvár,
Sopron sajtójának reagálásai a Ta
nácsköztársaság eseményeire. Cikk
gyűjtemény. Kiad. a Kisfaludy
Károly Könyvtár. Szerk. bev.
Győr, Győr-Sopronm. ny. [1969.]
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A Tanácsköztársaság
Hajdú-Biharban.
Szerk. Szőllősi Gyula.) Debrecen,
Hajdú-Bihar m. Tanács — Debre
ceni és Hajdú-Bihar m. Műv.
Közp. 1969. 30 lev.
A Tanácsköztársaság jubileuma Haj
dú-Biharban. (Szerk. Szőllősi Gyu
la.) Debrecen, Hajdú-Bihar me
gyei Tanács, 1969. 72 p.
A polgári demokratikus forradalom és
Tanácsköztársaság Heves megyé
ben. (1918—1919.) Dokumentum
gyűjtemény. (Szerk. Nagy József.)
Eger, MSZMP Heves m. Biz. —
Heves m. Tanács, [1969.] 260 p.
Kolacskovszky
Lajos: Az „őszirózsás"
forradalom és a Kommün Heves
megyében.
(Visszaemlékezések.)
(Utószó, bibliogr.: Szecskó Károly.)
Eger, Heves m. Tanács soksz. 1969.
123 p. (Heves Megyei Könyvtár
füzetei 17.)
Etele József né: A Tanácsköztársaság
133 napja Isaszegen és környékén.
Bp. Népműv. Tanácsadó, 1969. 40
p. 12 t.
(Pest megyei múzeumi füzetek 4.)
Jászsági Néplap. Politikai, közgazda
sági és társadalmi hetilap. 1—2.
évf. 1918. december 25—1919. má
jus 24. Főszerk. Brósz Róbert, fel.
szerk. Ádám János. Hasonmás
kiad. [Sajtó alá rend.] és szerk.
Tóth János. Jászberény, Járási Ta
nács — Jász Múzeum, Damjanich
Múz. soksz. 1969. 7 p. 43 lev.
(Szolnok megyei múzeumi adat
tár 8.)
Tóth János: Az őszirózsás forradalom
és a Tanácsköztársaság a Jászság
ban.
(Adatok,
dokumentumok.)
Jászberény, Városi és Járási Ta
nács, 1969. 75 p.
(Jászsági füzetek 5.)
A Tanácsköztársaság időszaka a Jász
ságban. (Adatok, dokumentumok.)
1—2. összeáll. Tóth János. Jász
berény, Damjanich Múz. soksz.,
Szolnok — Járási Könyvtár, soksz.
1969. 2 db.
(Jászsági honismereti adattár 2,3.)
(Benke Ferenc—Berta Somogyi László
—Németh Gábor) : Kalocsa és vi
déke. 1918—1919. Forrásgyűjtemény.
(Szerk. és összeáll. — [Kiad.] az
MSZMP Kalocsa Járási Biz., Kalo
csai Járási Tanács). Kalocsa, BácsKiskun m. ny. 1969. 239 p.
13 Hadtörténelmi közlemények

Kiss

Kálmán: Kisújszállás
1918—19ben. Szolnok, Kisújszállás Városi
Tanács, 1969. 115 p.
(A Damjanich János Múzeum köz
leményei (19—20.)
Ortutay András: Munkás-, paraszt- és
katonatanácsok Komárom
megyé
ben. — Forrás, (Tatabánya), 1969.
1. sz. 55—60. p.
A mezőcsáti járás eseményei a két
forradalom
időszakában
(1918—
1919.) (Olvasókönyv), összeáll. Táboros Sándor. Mezőcsát, Járási Ta
nács soksz. 1969. 111 p.
Sarosácz György: Mohács munkásmoz
galmának
története. 1918—1921.
Mohács, Városi Tanács, 1969. 31. p.
Dorcsi Sándor: Nagyatád az őszirózsás
forradalom és a Tanácsköztársaság
idején.
(1918—1919.)
Nagyatád,
Zrínyi ny. 1969. 53 p.
Horváth István: A polgári demokrati
kus forradalom és a Tanácsköz
társaság Nógrád megyei történe
téhez. Eseménynaptár és bibliográ
fia. — Palócföld, 1968. 3. sz. 78—
88. p.
A munkásság felfegyverzése Salgótar
jánban és az ellenforradalom leve
rése Balassagyarmaton.
(Nógrád
megye története. 2. köt. 1849—1919.
írták: Szabó Béla, Horváth István.
Salgótarján, Nógrád m. ny. 1969.)
257—261. p.
Bihari Mór: Óbuda a két forradalom
sodrában. Bp. MSZMP II. ker Biz.
1969. 75 p. 4. t.
Iratok Pest megye történetéhez 1918—
1919. (Okmányközlés.) Szerk. Csicsay Iván, Göndics Zoltán [stb.]
Bp. Pest megyei Tanács, 1969.
482 p.
(Pest megye múltjából. 2.)
A Pest Megyei Levéltár tanácsköztár
sasági iratai. (Szerk. bev. Lakatos
Ernő.) Bp. Stat. Kfiadó soksz.]
1969. 227 p.
(Pest megyei levéltári füzetek 2.)
(Boros Pál): Az 1918—1919. évi forra
dalmak a Pest megyei sajtó tükré
ben. (Szerk., bev.: Vigh Károly.)
Bp. Pest Megyei Könyvtár, 1969.
87 p.
Fábián István: Forradalmi törvényszé
kek Pest megyében a Magyar Ta
nácsköztársaság idején. (Pest—Pi
lis—Solt—Kiskun vármegye forra
dalmi törvényszékeinek és tisztség-
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viselőinek jegyzéke.) — Levéltári
Közlemények, 1969. 1. sz. 73—
104. p.
Farkas József: A ráckevei járás törté
nete 1918—19-ben. Ráckeve, Járási
Pártbiz. — Járási Tanács, 1969.
95 p.
(Ráckevei járási füzetek 5.)
A sárbogárdi járás a Tanácsköztár
saság idején, [összeáll.] (Farkas
József, Kovács Imre stb.) Sárbo
gárd, Járási Tanács, 1969. 57 p.
A
Tanácsköztársaság
Somogyban.
(Szerk.: Kanyar József. Bibliogr.
összeáll.: Kelemen Elemér.) Ka
posvár, Somogy m. ny. 1969. 344
p. 16 t.
[Bibliogr.: 313—321. p.]
Hajdú Tibor: Az 1918. októberi polgári
demokratikus forradalom és a Ta
nácsköztársaság története kutatásá
nak újabb eredményei. (A Tanács
köztársaság
Somogyban.
Szerk. :
Kanyar József. Kaposvár. Somogy
m. ny. 1969.) 16—31. p.
Borús József: A Tanácsköztársaság ka
tonapolitikája. (A Tanácsköztársa
ság Somogyban. Szerk.: Kanyar Jó
zsef. Kaposvár, Somogv m. ny.
1969.) 41—53. p.
Gellért Tibor: Adalékok a megye belső
fegyveres erők történetéhez. (A Ta
nácsköztársaság Somogyban. Szerk. :
Kanyar József. Kaposvár, Somogy
m. ny. 1969.) 251—262. p.
A két forradalom Somogy megyei kró
nikája. (1918—1919.) összeáll.: Ka
nyar József. (A Tanácsköztársaság
Somogyban. Szerk.: Kanyar Jó
zsef. Kaposvár, Somogy m. ny.
1969.) 299—312. p.
Kanyar József: A két forradalom So
mogy megyei krónikája (1918—
1919-es eseménynaptár). („Somogy
megye munkásmozgalmának
100
esztendeje". Útmutató a Latinca
Sándor Emlékmúzeum
kiállí
tásához. Összeáll.: Rózsai Ágnes.
Kaposvár, Somogy m. Múz. Ig.
1969. 56 p.
Somogy megye az 1918-as polgári de
mokratikus forradalom és a Ma
gyar Tanácsköztársaság idején a
korabeli megyei sajtó tükrében.
1918. október 31—1919. augusztus 2.
(A kötet anyagát gyűjt, és sajtó
alá rend. Tóth Ilona.) Kaposvár,
Palmiro Togliatti Megyei Könyv
tár, 1969. 432 p.

(Somogyi bibliográfiák 2.)
Ilona: A forradalmi események
élcsapata. [A Tanácsköztársaság ki
kiáltásának előzményei és a dicső
séges 133 nap Somogyban.] — Út
közben, 1969. 1. sz. 10—19. p.
Suri Károly: A munkástanácsok So
mogy
megyében. — Útközben,
1969. 1. sz. 24—36 p.
Somogyi események 1919. március 25től augusztus 3-ig. — Útközben,
1969. 1. sz. 115—120. p.
Böhm József: A dicsőséges Tanács
köztársaság. [Somogy megye és a
Tanácsköztársaság.] — Útközben,
1969. 1. sz. 5—9. p.
Latinca
Sándor
válogatott
írásai,
(összeáll, és [bev.] Kávássy Sán
dor.) Kapovár, Somogy m. ny.
1969. 73 p.
(Somogyi almanach 11.)
Kávássy Sándor: Latinca Sándor so
mogyi korszakának első fejezete.
(A Magyar Munkásmozgalmi Mú
zeum évkönyve. 1967—68. Bp. NPI,
1969.) 41—77. p.
Vörös Somogy,
(összeáll.: Andrássy
Antal, Rózsai Ágnes. [Bev.] Varga
Teréz.) Kaposvár, Somogy m. ny.
1969. 24 p.
(Múltunk és jelenünk 2.)
Andrássy Antal: A kaposvári diákok
1918—1919-ben. (Múltunk és je
lenünk. 2. Vörös Somogy. [Kapos
vár,] KISZ Somogy m. Bizottsága,
1969.) 14—20. p.
A[ndrássyJ A[ntal]: Megalakult a ka
posvári diákszázad. [1919. április
8.] — Somogyi Néplap, 1969.
április 26. 3. p.
A[ndrássy] [Antal]: Az első somogyi
hősi halottak. Somogyi Néplap,
1969. április 20. 6. p.
Varga Teréz: Fiatalok — a proletár
hatalomért. [Somogy
megye fia
taljainak szerepe a Tanácsköztár
saság idején.] — Útközben, 1969.
1. sz. 37—42. p.
Tájékoztató Somogy megyéről. (Szerk.:
Kellner Bernát.) Kaposvár, Palmiro
Togliatti Megyei Könyvtár, 1969.
Lsm. lapsz.
[Bibliogr. I—VIII. p.]
Környei Attila: A forradalmak vázla
tos soproni eseménynaptára. [1917.
március 16.—1919. december 10.]
SSz, 1969. 1. sz. 79—83. p.
Merényi László: Háborúellenes moz
galom Sopron megyében 1918 ja-

Tóth
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nuár és október között. SSz, 1969.
1. sz. 15—25. p.
Környei Attila: Az osztályharc néhány
kérdése Sopron megyében a polgá
ri demokratikus forradalom idő
szakában. (1918 november—1919
március). — SSz, 1969. 1. sz. 3—
14. p.
KocTi Ödön: Ifjúkommunista
moz
galom Sopronban
1918—1919-ben.
— SSz, 1969. 1. sz. 38—47. p.
Papp István: Az első magyar prole
tárhatalom és a Sopronba került
Bányászati és Erdészeti Főiskola
1919-ben. — SSz, 1969. 1. sz. 26—
37. p.
Kocsis József: Az ötvenéves Tanács
köztársaság története és a Soproni
Szemle. — SSz, 1969. 1. sz. 1—2. p.
A Magyar Tanácsköztársaság SzabolcsSzatmárban.
(Szerk. Ordas Nán
dor.) Nyíregyháza, Alföldi ny. 1969.
182 p. 3 t.
Hársfalvi Péter: A Tanácsköztársaság
megyénkben fRészlet a jubileum
alkalmából megjelenő megyei em
lékkönyvből.] —
Szabolcs-Szatmá
ri Szemle, 1969. 1. sz. 3—19. p.
Dikán Nóra, N. : Dokumentumok a Ta
nácsköztársaság Szabolcs
megyei
történetéből. (A Nyíregyházi Jósa
András Múzeum évkönyve XI.
1968. Szerk. Csallány Dezső. Bp.
Nyíregyházi Jósa András Múzeum,
1969.) 119—151. p.
A polgári demokratikus forradalom és
a Tanácsköztársaság Szabolcs me
gyében. Az 1918—1919. évi újság
dokumentumok alapján összeáll. :
Somogyi Jolán. Nyíregyháza, Mó
ricz Zsigmond Megyei Könyvtár,
1968. 145 p. 2 t.
[Bibliogr. 76—109. p.]
Surányi József: A szabolcsi szocialis
ták harca a reakció ellen 1918—
19-ben. — Szabolcs-Szatmári Szem
le, 1969. 1. sz. 43—48. p.
Gecsenyi Lajos: A proletárdiktatúra
szabolcsi eseményei Kiss Roland
visszaemlékezésében. — SzabolcsSzatmári Szemle, 1969. 1. sz. 49—
56. p.
Geller
Erzsébet—Somogyi Jolán: A
belső karhatalom Szabolcs megyé
ben 1918—[19] 19-ben. — SzabolcsSzatmári Szemle, 1969. 1. sz. 33—
41. p.
13*

Mészáros
Ferenc: Szolnok
megye
1918—19-es eseményeiből, összeáll.
. Szolnok, Damjanich János
Múzeum, 1969. 79 p.
(Szolnok megyei múzeumi adat
tár 9.)
Donkó Jolán: Huszonöt harcos eszten
dő Szolnok megyében (1919—1944).
(Jubileumi ülés a Magyar Tanács
köztársaság győzelmének félévszá
zados évfordulóján. Szolnok, 1969.
március 24—25. Szerk. Ungár Ti
bor. [Szolnok] Szolnok m. Lapk.
1969. 201. p. 1 térk.)
Gyebnár
György: A
felfegyverzett
munkások harca Szolnok megyé
ben. (Jubileumi ülés a Magyar Ta
nácsköztársaság győzelmének fél
évszázados évfordulóján. Szolnok,
1969. március 24—25. Szerk. Un
gár Tibor. [Szolnok] Szolnok m.
Lapk. 1969. 201 p. 1 térk.)
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DR. MŰNK KÁROLY EZREDES
1919—1971
Ismét egy felfelé ívelő tudományos életpályát tört derékba a hirtelen
halál. 52 éves korában elhunyt dr. Műnk Károly ezredes, a történet
tudományok kandidátusa.
Mint nemzedéke oly sok tagjának, neki sem adatott meg az a lehető
ség, hogy a szokványos, egyenes úton jusson el arra a fokra, amelyen
tehetségét, szorgalmát a tudományos alkotó munkában
kamatoztat
hatja. Már meglehetősen előrehaladt az élet, a munkásmozgalom isko
lájában, amikor módja nyílt a történelem magas szintű tanulmányo
zására. Felelősségteljes beosztásának ellátása mellett írta és védte meg
kandidátusi disszertációját.
Történészi pályája tehát egyáltalán nem a megszokott, fiatal szak
embereink számára természetes vonalon bontakozott ki — mégis ti
pikusnak kell mondanunk. Életútja jellegzetesen példázza azokét, aki
ket a fasizmus, a háború tapasztalatai neveltek tudatos forradalmá
rokká s akik, miután a mozgalom érdekei mind felelősebb posztokra
állították őket, minden erejükkel azon voltak — és vannak jelenleg is
—, hogy a feladataik ellátásához szükséges ismereteket,
képzettséget
— 411 —

a legmagasabb szinten elsajátítsák. Ebben a tekintetben
Műnk Károly
is egyenes úton haladt az antifasiszta agitációs tevékenységtől
a tör
ténetírás tudományos
szintű műveléséig:
minden feladatkörben
egy
aránt a marxizmus—leninizmus
eszméinek
hirdetőjeként.
Egyike volt azoknak, akik úttörő munkát végeztek a Magyar Nép
hadsereg történetének
kutatásában és feldolgozásában.
A
fegyverszü
neti szerződéstől
a szocialista hadseregig című, 1964-ben
megjelent
könyve hadseregünk fejlődése kezdeti időszakának történetét — gaz
dagon dokumentálva
— eredeti felfogásban mutatja be. Élete utolsó
napjáig dolgozott: a párt katonai politikája és a honvédelmi
nevelés
témakörében
végzett kutató, elemző munkája eredményeinek
publi
kálását sajnos nem érhette meg.
A Hadtörténeti
Intézet és Múzeum munkatársai
személyében
nem
csupán az elvtársat, történészt, kollégát, folyóiratunk
több értékes írá
sának szerzőjét gyászolják, hanem az egykori elöljárót is, akinek segí
tőkészségét, hozzáértését oly gyakran
tapasztaltuk.
A fáradhatatlan,
halálos betegen is munkakedvtől,
hivatásszeretettől
áthatott politikai munkás, történész kedves, derűs alakjától
fájdalom
mal telt szívvel
búcsúzunk.
Emlékét

megőrizzük!

TANULMÁNYO K

A KORLÁTLAN TENGERALATTJÁRÓ HÁBORÜ
ÉS AZ OSZTRÁK—MAGYAR MONARCHIA
Gonda Imre
I. rész*

A „klasszikus" tengeri háborútól
a korlátlan német tengeralattjáró háborúig
Az első világháborúnak az oroszországi februári forradalom kitöréséig
terjedő időszakát sok vonatkozásban a szemben álló imperialista felek
látszólagos katonai egyensúlya jellemezte. A központi hatalmak oldalán
korán megmutatkoztak ugyan a gazdasági és politikai gyengülés első
jelei, a vereségek és győzelmek váltakozása azonban ebben az időszak
ban még szinte azonos mértékben volt ugyanúgy a hadvezetési képessé
geknek tulajdonítható, mint a társadalmak ellenállóerejében megmutat
kozó változásoknak. E mozzanat pedig a Habsburg-monarchiára is jel
lemző volt, amelynek a hadszíntereken bekövetkezett vereségei igen
szoros összefüggésben voltak belső társadalmi feszültségeivel. De a kato
nai egyensúly tényének más szempontból is volt jelentősége, többek kö
zött elsősorban abból, hogy mivel a döntést a hadviselő felek a kontinens
szárazföldi hadszínterein nem tudták elérni, igyekeztek olyan hadászati
eszközöket alkalmazni, amelyekkel, ha nem is a fő hadműveleti terüle
ten, de bizonyos mellékhadszíntereken remélték a döntés előmozdítását.
Ilyen volt az angolok számára Németország partjainak blokádja, amelylyel a katonai és polgári szükségletek nyersanyag-utánpótlási vonalait
akarták elvágni. Német részről egyfelől e törekvés megakadályozására
és megfelelő viszonzására, másfelől az angol tengeri túlerő megsemmisí
tésére, vagy legalábbis a csökkentésére merült fel a tengeralattjáró há
ború megindításának szükségessége — lényegében az angol blokádhoz
hasonló jelleggel. Míg azonban az angolok módszere ekkor — az első
világháborúban — m á r százéves múltra tekinthetett vissza és a napóleoni
háborúk idején került először hatásos alkalmazásra a franciák ellen, ad
dig a tengeralattjárónak, mint harci eszköznek, a németek kezdtek elő
ször olyan erőt tulajdonítani, amely a háború sorsát is eldöntheti. Mindez
* A tanulmány II. részét folyóiratunk 1971. évi 4. számában közöljük, (A szerk.)
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mitsem változtatott azon a tényen, hogy az angol blokád éppúgy az (an
golok által nem ratifikált) 19094>en a londoni tengeri-jogi deklarációnak
a megsértése volt, mint ahogy a németek részéről is nyílt erőszak volt
az, hogy Anglia partjait hadműveleti területté nyilvánították. 1
Minél délibábosabbá váltak a szárazföldi német győzelem kilátásai,
annál közömbösebbé lettek a német tengerészeti és szárazföldi vezérkar
számára az olyan tények, hogy a háború elején kb. 21 tengeralattjáró
állott a német admiralitás rendelkezésére, aminek a felét petróleummal
üzemeltették, s akciósugaruk is igen szerény volt. Ugyanekkor 1915 ok
tóberéig 12 volt a veszteségek száma. Amidőn a tengerészeti vezérkar
1915 januárjában 6—7-re becsülte az Anglia ellen felhasználandó tenger
alattjárók számát, kiderült, hogy csak 2—3 áll rendelkezésre, holott az
angol partvonal hossza 1700 tengeri mérföldet tett ki. 2 Ilyen viszonyok
között nem meglepő, hogy a tengerészeti vezérkar még Bethmann Hollweg kancellárnak sem volt hajlandó a német tengeralattjáró flotta állá
sáról valósághű képet adni. Bár 1916 februárjában már jobban állott a
helyzet, 54 harckész egységről beszélhettek, azt „gondosan eltitkolták", 3
hogy Anglia nyugati partjainál csak 2—3 egység teljesített szolgálatot.
1916—17 folyamán a harcba vethető tengeralattjárók száma ugyan emel
kedett, a nekik szánt feladatokhoz képest azonban aránytalanul alacsony
maradt.
A német admiralitás viszonya azokhoz az előírásokhoz, amelyeket a
tengeri jog a tengeralattjáró háború kétségtelenül új jelenségeivel k a p 
csolatosan megszabott, szintén negatív volt. A kereskedelmi hajókkal,
a felfegyverzett kereskedelmi hajókkal, valamint a megjelölt kórház
hajók kölünböző típusaival kapcsolatosan megszabott eljárási módok —
a figyelmeztetésektől az átkutatási módszereken keresztül a tiltott hadi
anyagot szállító ellenséges hajók elsüllyesztéséig — kétségtelenül szá
mos olyan rendszabályt tartalmaztak, amelyeket az agresszív német ka
tonai vezető körök nem szándékoztak betartani, mert ez erősen csökkent
hétté volna a bevetésre kerülő fegyver hatásfokát. Ebből a szempontból
igen fontos, hogy a német tengeralattjárók 1916 folyamán az
1. negyedévben 136 hajót 303 742 bruttoregiszter tonnával
2. negyedévben 310 hajót 399 833 bruttoregiszter tonnával
3. negyedévben 399 hajót 512 982 bruttoregiszter tonnával
süllyesztettek el. 4
Az elsüllyesztett hajók növekvő száma így több irányban vált a n é 
met katonai körökben teljesen hamis elképzelések kútfőjévé: egyrészt
olyan elsőrangú stratégiai fegyverré léptették elő a tengeralattjárót,
amely önmagában alkalmas a háború kimenetelének eldöntésére. Más
részt feltételezték, hogy e fegyver birtokában másodrangúnak tekint
hetik a semlegesek és az Amerikai Egyesült Államok hadba lépésének
problémáját, mert az új stratégiai fegyver ezeknek az antant javára tör
ténő beavatkozása előtt döntheti el a háború sorsát. Nem mintha az
antanthatalmak nem ismerték volna ezt a fegyvert. A tengeralattjáró
1
2
3
i

G. Ritter: S t a a t s k u n s t u n d K r i e g s h a n d w e r k . I I I . k ö t . M ü n c h e n , 1964. 148—149. o.
Uo. 146—147. o.
Uo. 151. o.
D e u t s c h l a n d l m I. Weltkrieg. II. köt. S z e r k . : W. Gutsche. Berlin, 1970. 332. o.

— 414 —

háború, különösen azonban a korlátlan — a semlegesekre való tekintet
nélküli — formájának 1917 februárjában való megindítása jellemző a
német imperializmus általános stratégiájára, és a német katonai vezetés
várakozása ellenére — s a polgári államvezetés tagadhatatlan kétségei
nek megfelelően — nem is járult hozzá a háború megrövidítéséhez.
Ilyen körülmények között a német hadvezetés nemcsak a saját háborúját
kockáztatta a tengeralattjáró háború, főleg azonban a korlátlan formá
jának megindításával, hanem szövetségeseit is, akik jóval világosabban
ítélték meg a várható eredményeit.
*
A német tengeri háború kezdeti taktikája abban állott, hogy hadihajói
val megkísérelte az angol flotta jelentősebb részeit és egységeit az angol
partoktól a számára biztosabb német partok felé csábítani és ott meg
semmisíteni. E taktika azonban többek között azon hiúsult meg, hogy
az angolok ugyanezt a módszert alkalmazták, bár távolról sem azért,
amiért a németek — tehát megfelelő számú hadihajó hiányában, hanem
ezek kímélése céljából. Ennek következtében az történt, hogy a háború
folyamán nagyobb tengeri csatákra — egy esetet kivéve — nem is került
sor, mert a németek nem tudtak, az angolok nem is akartak tengeri ü t 
közeteket kezdeményezni, mert utóbbiak hadihajóik jelentős részét k e 
reskedelmi flottájuk biztosítására vetették be. Az egyetlen nagyobb sza
bású tengeri ütközet 1916. május 31-én zajlott le a Skaggerrakban s e b 
ben német részről 22 sorhajó, 5 csatahajó, 11 cirkáló, 5 tengeralattjáró
vett részt 45 000 emberrel a fedélzetükön. A brit hadiflotta 9 csatahajót,
33 cirkálót, 81 rombolót és 60 000 embert vetett be. Miután a csatahajók
az ütközetet nem tudták eldönteni, a rombolók és tengeralattjárók é j 
szaka folytatták a harcot, amely lényegében és formailag eldöntetlenül,
mindkét oldalon komoly veszteségekkel végződött. Német részről mégis
hatásaiban inkább vereségnek tekinthető a csata kimenetele, nem csupán
azért, mert az évtizedekig tartó német flottaépítési program teljes
csődjét bizonyította, 5 hanem a flotta értékét a következőkben nagy
mértékben leszállította. Ez a körülmény ugyanakkor rendkívül megerő
sítette a tengeralattjárók jelentőségét, amelyek szinte az egyetlen fegy
vert alkották, amelyet német részről a nyílt tengeren bevethettek, s
amelyet a háború kezdete óta csak számszerű kicsinysége korlátozott
mozgásában.
A németek tengeri háborúja éppen ezért főképpen erre a hadviselési
formára tolódott el. Az angol „Lusitania" luxusgőzös elsüllyesztése 1915.
május 7-én ment végbe és 1198 halálos áldozatot követelt (köztük 139
amerikai állampolgárét); az „Arabic" megtorpedózása augusztus 19-én
és a ,,Sussex" nevű francia utasszállítóé 1916. március 16-án következett
be. Mindhárom hajó elsüllyesztésének az a jelentősége, hogy Anglia
szállítóvonalainak a támadhatóságát volt hivatva kipróbálni, valamint
azt, hogyan hatnak e cselekmények az USA kormányára és közvélemé
nyére. Ennek során kiderült, hogy a német tengeralattjárók, mint fegy5 Uo. 334. o.
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verek, megfeleltek a várakozásoknak, az Egyesült Államok különböző
köreire gyakorolt hatása azonban lényegesen kedvezőtlenebb volt: Gróf
Bernstorff német nagykövetnek ugyan sikerült különböző kompromiszszumos formulák jövőbeli betartásának ígéretével az USA kormányköreit
időlegesen mindig megnyugtatnia, 6 e módszer azonban csak átmeneti
lecsendesedést ért el az adott helyzetben. A német hadvezetés szempont
jából ugyanis igen harmadrangú szerepük volt az olyan jogi formulák
nak, amelyek különbséget kívántak tenni a felfegyverzett és fel nem
fegyverzett kereskedelmi hajók előzetes figyelmeztetés nélküli, vagy
figyelmeztetéssel történő elsüllyesztés között. A legagresszívebb német
vezető körök befolyása alatt álló haditengerészet számára a diplomáciá
nak kötelességszerűen kellett fedeznie a hadmozdulatokat, még akkor
is, ha ez a diplomácia — mint Bernstorff esetében — nem azonosította
magát a katonai módszerekkel. Ez különben annál nehezebb volt szá
mára, „mivel a katonai körök által diktált politikai formulák nem is min
dig feleltek meg teljesen a diplomácia szükségleteinek. Ez az eset követ
kezett be akkor, amikor a német hadvezetés a tengeralattjárók akcióit
az angolok németellenes blokádjával hozták — megtorlás címén — k a p 
csolatba . . . Ennél helyesebb lett volna a tengeralattjáró háborút az an
gol blokádra való utalás nélkül egyszerűen új fegyvernek nyilvání
tani". 7
A „Sussex" elsüllyesztése utáni német visszavonulásra — amelyet az
1916. május 4-i német jegyzék tartalmazott 8 — bizonyos megnyugvás
következett, de ez a helyzet minden veszélyessége 9 ellenére sem tartott
sokáig.
A központi hatalmak hadihelyzete ugyanis a legfelső katonai körök
megítélése szerint m á r 1915—1916 fordulóján válságba került, a had
sereg frontjai megmerevedtek, s a háborús döntés egyre súlyosabbá vált.
Ennek hatása alatt indulták 1915. december 30-án és 1916. j a n u á r 5-én
a hadseregvezetés kezdeményezésére tárgyalások a hadügyminisztérium
ban a tengeralattjáró háború korlátlan formájának kérdéséről. E tárgya
lásokon Erich v. Falkenhayn vezérkari főnök bejelentette, hogy jóllehet
régebben ellene volt e módszernek, most hajlandó elfogadni azt, ha a
tengerészet biztosítja a sikert. 10 A korlátlan tengeralattjáró háborút
megindítására azonban ekkor még nem került sor.
Az angolok hajóterének csökkenését mutató számításokat Bethmann
6 A washingtoni német nagykövet működésére az emiitett időszakban 1. többek között Graf
Johann-Heinrich Bernstorff: Deutschland und Amerika. Berlin, Ullstein. 1920; Karl E. Birn
baum: Peace moves and U-boat Warfare. A, Study of Imperial Germany's Policy towoords the
U. S.—April 18, 1916—January 9, 1917. Stockholm, Almqvis and Wiksell. 1958. 30—38. o.
7 Bernstorff: I. m. 134. o.
8 Az 1916. május 4-i német jegyzék Ursachen und Folgen. I. köt. 66. «z. 116—119. o.
9 .,A német kormány tudomására hozza az Egyesült Államok kormányának, hogy a német
haditengerészet számára kiment az utasítás azoknak az általános nemzetközi jogi alaptételek
nek a betartására, amelyek kereskedelmi hajó feltartóztatására, átkutatására és megsemmisí
tésére vonatkoznak a kereskedelmi hajózás tengeri hadműveleti területén belül is, s kiterjed
nek az emberélet figyelmeztetés és mentési kísérlet nélküli elsüllyesztésére, még menekülés
és ellenállás esetén is." (Uo. 118. o.)
10 Alfred, v. Tirpitz: Erinnerungen, Gekürzte Volksausgabe, Leipzig, 1925. 195—196. o. — Beth
mann Hollweg kancellár 1916. január 4-i feljegyzése szerint Falkenhayn Helfferich állammi
niszter előtt is tett január 2-án olyan kijelentést, hogy a szárazföldi hadsereg katonai csapá
saival nem tudja a háborút befejezni. Ezt, miután az állam pénzügyi és gazdasági teherbíró
képessége 1916 őszén túl nem terjed, csak a tengerészet tudja elérni. Utóbbi viszont — a kan
cellár emlékiratában is szereplő, december végi értekezleten — kb. 4 hónap leforgása alatt
vállalta, hogy Angliát békére szorítja. (Ursachen und Folgen. I. köt. 62. sz. irat, 106—107. o.)
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igen ingatag alapokon nyugvóknak tekintette. Még bizonytalanabb volt
—: a kancellár szerint — annak a hatásnak az értékelése, amelyet a hadi
tengerészet körei vártak a hajózás csökkenésétől Anglia háborús elszánt
ságára ás képességére. Ha a német tengeri hatalom valóban megtörné
Angliát, akkor is kérdéses, felér-e az Angliának okozott kár azzal a ká
rosodással, amelyet Amerika hadba lépése jelentene Németországnak.
Amerika hadba lépésének ugyanis igen súlyosak volnának — Bethmann
szerint — a következményei : először is megszüntetné az antanton belüli
ellentéteket, ugyanakkor fokozná a központi hatalmak belső nézetelté
réseit. Burián János, osztrák—magyar külügyminiszter m á r eddig is
többször hangsúlyozta, hogy a tengeralattjáró háborút a Földközi-tenge
ren az Amerikával való szakítás kockázata nélkül kell vezetni, sőt a fel
fegyverzett kereskedelmi hajók ellen indítandó akciók elhalasztását is
tanácsolja. Márpedig, ha nincsen mód a Monarchia meggyőzésére Anglia
küszöbön álló térdre kényszerítését illetően, akkor számítani kell arra,
hogy tiltakozást jelent be az Amerikával szakítást előidéző tengeralatt
járó háború újrafelvétele ellen. A Monarchia háborús elszántságát csök
kenti és meglevő angolbarát hajlamait növelheti az olyan lépés, amely
anyagi vonatkozásban azt jelenti, hogy az amerikaiak összes pénzügyi
erőforrásaikat az antant rendelkezésére bocsájtják. A szakítást el kell
kerülni s lehet is, ha a tengeralattjáró háborút a nemzetközi jog keretei
között tartják, s ha valóban rendelkezésre állanak a bizonyítékok arra,
hogy az elsüllyesztett hajók valóban fegyveresek voltak. Egy újabb
„Lusitania" eset azonban feltétlenül szakításhoz vezet az USA-val. Ha
mindezek ellenére mégis az történne, hogy a szakítás felfegyverzett
hajók megtámadása esetén is bekövetkeznék, úgy azt az elkerülhetetlen
sors adottságaként vállalni kell, m e r t a német hadviselés nem mondhat
le arról, hogy a felfegyverzett kereskedelmi hajókat hadihajókként ke
zelje. 11
A német admiralitás az 1916. év második felét főleg arra használta
fel, hogy az Anglia feletti győzelem lehetőségét dokumentáló gazdasági
és statisztikai adatokat összegyűjtse a tengeralattjáró háború minden
hatóságának bizonyítására. Erre szolgál az a Tirpitz-féle elmélet is, hogy
az Anglia elleni háború problémája végső fokon nem más, mint hajó
térfogat, illetve ennek elpusztulása. Ez volt az alapja — végső fokon —
Henning v. Holtzendorff admirális nagy jelentésének is, amellyel 1916
végén adott végső lökést annak a nagyon is indokolt tétovázások és két
ségek között hányódó akciónak, amelynek az ún. békeakció lezajlása
után, 1917 februárjára tűzték ki megindítása végső határidejét.
A terjedelmes jelentés első, Anglia ellátási problémáival foglalkozó
részének végkövetkeztetése, a szükséges számszerű adatok felsorolása
után, így hangzik: „. . .a legkésőbb 1917. február 1-én meginduló tenger
alattjáró háború olyan viszonyokat talál, amelyeknél jobbat még elgon
dolni sem lehet 12 az eredmény szempontjából. Mindenütt drágaság
11 Ursachen und Folgen. I. köt. 63. sz. irat, 107—115. o. Denkschrift des Reichskanzlers v.
Bethmann Hollweg vom 29. február 1916. über den U-Boot Krieg Berlin, 29. Február 1916.
12 Ennél a megállapításnál nem lehet mellőzni egy rövid utalást Tirpitz és társainak ké
sőbbi szemrehányásaira, hogy a tengeralattjáró háború eredménytelenségének oka megindu
lásának késői kezdete volt. (L. I. m. 201. o.)
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uralkodik és hiány. Anglia azon szükség előtt áll, hogy legfontosabb
élelmiszerének, a rozsnak az előteremtéséhez eddigi hajótere dupláját
kell felhasználnia, s alapos a kétség, hogy a kiviteli" fölöslegek, amelyek
az angoloknak és szövetségeseiknek a rendelkezésére állottak, elegen
dőek-e, hogy a szükségleteket aratásig fedezzék. A tengeralattjáró
há
borúnak 5—6 hónapnyi időre volna szüksége, hogy az új
észak-amerikai
aratásig hatni tudjon s 6—7 hónapra, míg a szövetséges államok saját
aratása beérik. Ami szervezési téren történhetik az ellátási kérdés meg
könnyítésére, az sokkal hosszabb ideig tart, m i n t ami február elejéig
rendelkezésre áll: a tengeralattjáró háború közvetlen kihatásai azonban
a légsúlyoabb akadályait képezik ennek"'. 13 A korlátlan tengeralattjáró
háború várható hatásáról az admiralitás jelentése a következőket álla
pítja meg: „Anglia felé 6% millió t angol, 900 000 t egyéb és ellensé
ges, s bőven több, mint 3 millió t semleges szállítótér, összesen 103/4
millió regisztertonna kerül szállításra. Ez a szállítótér 1916. július—szep
tember havi átlagokra átszámítva egy hónapra 6 140 000 tonnás Anglia
felé irányuló tengeri forgalmat jelent. A korlátlan tengeri háború ezt a
tengeri forgalmat hajók elsüllyesztésével és elijesztésével négy hónap
után erős 4 millió t-ra, öt hónap után 3 % millióra mérsékelné; ami
előbbi esetben 33 7 2 , utóbbiban 39%-os csökkentést jelent," 1 4 amin a
forgalom átirányításával sem lehetne változtatni. 1 5
E beadványhoz Holtzendorff admirális néhány mellékletet csatolt,
amelyeknek I. részében kijelentette: „Ha sikerül Anglia gerincét meg
törni, akkor a háború azonnal eldőlt, a mi javunkra. Anglia gerince
azonban a hajótér. . ."1(i Ugyanezen írásmű VI. részében pedig a követ
kező olvasható: „. . .az Amerikával való szakítással is számolnia kell,
mert más választásunk egyáltalán nem marad." 1 7 Ugyanezen emlékirat
második mellékletében Holtzendorff admirális a várt eredményt, Ang
lia letörésének elérését attól teszi függővé, hogy „az ellenséges hajók
elleni korlátlan tengeralattjáró háború meghirdetését annak végrehaj
tása közvetlenül nyomon kövesse . . . A siker elegendő lesz ahhoz, hogy
Angliát használható békére hajlamossá tegye." 1 8 Ami viszont az ameri
kai támogatást illeti, arra vonatkozólag megállapítható, hogy „kölcsönök,
követelések, fizetések és minden, ami idetartozik, mitsem számít, ha
Anglia közlekedési vonalai el vannak vágva. Az ínséget, amely akkor
legyőzi, sem arannyal, sem hasonló értékekkel nem lehet leküzdeni. Ez
zel pedig el is intéződik az amerikai veszélynek ez a része . . ," 19 Mint
hogy a háborút csak egyetlen eszközzel lehet befejezni, amelynek alkal
mazásánál „az Egyesült Államokkal való szakítás kilátását is számításba
kell venni, s mivel — másrészt — a háborúnak fennmaradásunk érdeké
ben véget kell vetnünk, azért helyes, ha az amerikai hadüzenet követ
kezményeit is józanul mérlegeljük. Csak két rossz között választhatunk;
13 Der Chef d e s Admiralstabes der Marine. Berlin, den 22. Dezember 1916. Ganz geheim.
Országos Levéltár, (továbbiakban OL.) Filmtár HHStA. P. A. Geheim XLVII. 3—15, 16. o. W.
398. doboz.
M Uo. 23. o.
15 Uo. 24. o.
IG Uo. 1 melléklet, 1. o.
17 u o . l melléklet, 4. o.
13 Uo. 2 melléklet, 26. o. — Kiem. az e r e d e t i b e n .
l'J Uo. 2 melléklet, 28. o.
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ezért a pusztulás helyett ezzel kell, ha kedvetlenül is kiegyeznünk." 2 0
E jelentésnek sorsdöntő jelentősége volt. Tényei és megállapításai
azonban, amelyekben különben a felelős német és osztrák államférfiak
egyaránt igen erősen kételkedtek, a későbbi — 1919-es — német parla
menti vizsgáló bizottság szerint is vitathatók és felületesek voltak. Az ad
miralitás főnökének 1916. december 22-i jelentése és ennek érvelése h a 
mis értékeléseken nyugodott — szögezi le a vizsgáló bizottság —, mert
a korlátlan tengeralattjáró háború gazdasági előfeltételeit, Amerikának
az ellenséges államok számára nyújtott segítségét, valamint katonai és
technikai ellenhatásait teljesen hamisan ítélte meg. A Holtzendorff-je
lentés megalkotói, a korlátlan tengeralattjáró háború képviselői teljesen
másodrangú szakemberek voltak, akik mellett a kérdések tényleges szak
értőit meg sem hallgatták. 2 1
A korlátlan tengeralattjáró háború megindítására irányuló akció az
1916. augusztus 16-i legfelső szintű tanácskozáson kényszerítette tény
leges visszavonulásra ellenfeleit. A tárgyalást Holtzendorff azzal kezdte,
hogy Oroszország képtelensége egy harmadik téli hadjáratra és béke
szükséglete a tengeralattjáró háború túl korai felvétele ellen szól. Az idő
ugyanekkor Németország ellen dolgozik. Elzártsága egyre fokozódik,
még ha a jó aratás után függetlenebbé válik is a behozataltól, ezért ka
tonailag jobban tudja tartani magát. „Hatalmunkban áll, hogy Anglia
háborús akaratát az év végéig megtörjük, de a tengeralattjáró háború
későbbi kezdete csökkenti a hatását." Jagow államtitkár az Amerikával
való szakítást vetette fel, mint a tengeri háború következményét. Helfferich államtitkár szerint Anglia kenyérgabona tartalékai a további 4—5
hónapra behozatal nélkül is fedezik szükségletét, minthogy pedig a hajó
tér pusztulása a befutó hajóknak csak 5%-át teszik ki havonta, a most
meglevő I2V2 millió t-val a 4—6 hónap 4 milliós vesztesége után m e g 
maradó 8 millióval bőven fedezni tudja szükségletét. Helfferich a to
vábbiakban kifejtette, hogy ez az eredmény nem fogja Angliát m e g 
adásra bírni. Az Amerikával bekövetkező törés következményeit nem
szabad lebecsülni, sem féltételezni, hogy a Németországgal szembeni
ellenállás nem fokozható. Ha ugyanis az antant eddig 250 millió $-t
kapott az USA-tól, úgy háború esetén ezeknek összes tartalékai a rendel
kezésére állnak, aminek Németország nem tud ellenállni. ,,A tengeralatt
járó fegyveres alkalmazásában ma a katasztrófát látom." S. Capelle ad
mirális szerint ezzel szemben mégis csak a korlátlan tengeralattjáró h á 
ború vezethet a békéhez.
Bethmann Hollweg kancellár szavai szerint az adott pillanat nem al
kalmas a tengeri háború kiélezésére, egyrészt, mert a nép nagy része a
kétségbeesés eszközét látná ebben, másrészt a szövetségeseket is meg
kellene kérdezni. Törökország hűtlenségével számolni kell, s Ausztria—
Magyarországot nem lehet kérdezetlenül a semlegesekkel való háborúba
keverni. Ha a romániai háború kedvezőtlenül alakulna, akkor a tengeri
háború sem használ, ha pedig Ausztria—Magyarország összeomlik, „úgy
20 Uo. 2 melléklet, 32. o. — A j e l e n t é s t és a m e l l é k l e t e k e t v. Holtzendorff í r t a alá.

21 Bericht des zweiten Unterausschusses des Untersuchungs-ausschusses über die Friedens
aktion Wilsons 1916/17. Verfassungsgebende deutsche Nationalversammlung. Berlin, 23. Juni
1920. 25—26. O.
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nem tudom, tudunk-e tovább ellenállni. Végleges döntés csak a katonai
helyzet tisztázása u t á n lehetséges." Holtzendorff a vita folyamán kijelen
tette, továbbra is meg van győződve arról, hogy a semlegesek távol tart
ják majd magukat Angliától. Ami az osztrák—magyar hadsereget és ten
gerészetet illeti, ez üdvözölné a tengeralattjáró háborút. „Ha pedig egye
dül maradnánk, annál inkább volna rá szükség", amire Jagow megjegyzi,
hogy Burián sürgeti ugyan a tengeralattjáró háborút, de csak akkor, h a
ez nem vezet szakításra Amerikával, amelyet feltétlenül el kell kerülni.
Helfferich ezután arra az ellentmondásra mutatott r á igen szellemesen,
hogy ha az USA és Kanada a rossz termés miatt amúgy sem tud Angliá
nak szállítani, ahogy ezt állítják, akkor mi szükség van tengeralattjáró
háborúra? A vitát mindenesetre azzal rekesztették be, hogy Hindenburgra hivatkozva — aki a román helyzetre való tekintettel némi haladékot
kért — a tengeralattjáró háborúban való döntést a romániai események
lezajlása utáni időre halasztották. 22
E döntő fontosságú tárgyalásoknak — mint látható — két vonatkozás
ban volt jelentősége. Egyrészt valóban lehetőséget adott arra, hogy a
német államvezetés néhány óvatosabb képviselője kifejezze kétségeit és
ellenvéleményét a korlátlan tengeralattjáró háború megindításával kap
csolatban, hogy kimondja bizalmatlanságát a haditengerészet számítá
sait illetően. Másrészt azonban az is kétségtelen, hogy az óvatosabb ál
lamvezetés a maga ellenvetéseit alapvetően megszilárdítani nem tudta,
a katonai vezetés érveire, meggondolásaira érdemben nem válaszolt, így
az kitartott eredeti álláspontja mellett. A korlátlan tengeralattjáró h á 
ború rövid elhalasztása nem az államvezetési felelősség meggyőző érve
lésének, hanem a hadihelyzet egyik — pillanatnyilag különösen kedve
zőtlen — mozzanatának következménye volt. Ezen a ponton pedig Bethmann Hollweg kancellár igen jelentős taktikai visszavonulást hajtott
végre, amidőn a tengeri háborúban való döntést n e m a fokozása ellen
felhozott érvek alaposabb megvizsgálása céljából halasztotta el, hanem
hozzájárult ahhoz, hogy Ludendorff és Hindenburg határozza meg végső
fokon megindításának időpontját. Bethmann Hollweg kancellár és a n é 
met polgári államvezetés kétségtelen opportunizmusa, amely ebben a
kérdésben ekkor is szembeszökő, a későbbiekben igen veszélyes követ
kezményekkel járt, mert ezzel a háború egyik legsúlyosabb döntésének
a jogát elvben, s ekkor még szinte észrevétlenül, teljesen a katonai ható
ságok hatáskörébe siklatta át s így a politikai államvezetés területéről
származó értesülések és meggondolások is elsikkadtak, elvesztek a dön
tések kiérlelődése és megalkotása számára. Ez történt — többek között
•— v. Haniel washingtoni nagykövetségi tanácsos figyelmeztetésével is,
aki Treutler követhez intézett levelében megírta, hogy a tavaszi, úgy
nevezett engedmények 2 3 bármilyen szűkítése, vagy visszavétele háborút
jelent Amerikával, s a többi semlegesekkel. Politikai öngyilkosság nélkül
egyetlen amerikai kormány, vagy párt sem tehetne ebben a kérdésben
22 Protokoll der Beratung über die Aufnahme des rücksichtslosen U-Boot-Krieges vom 31.
August 1916. Ursachen und Folgen. I. köt. 70. sz. 123—129. o.
23 itt a levélíró a német kormánynak az „Ancona"-ügy békés elintézésére tett ígéreteinek
a visszavonására céloz, amelyek — mint fentebb említettük — arra vonatkoznak, hogy előze
tes figyelmeztetés nélkül nem fognak kereskedelmi hajókat megtámadni.
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engedményeket Németországnak. Az „amerikai nemzeti érzés" a háború
alatt annyira felfokozódott, hogy a közvélemény ismétlődő összeütközé
sek, jegyzékváltások tehertételét nem viselné el. Márpedig a háború az
US A-val, mérhetetlenül gazdag erőforrások azonnali bevetését is jelen
tené, amivel az amerikai németek sem tudnának szembehelyezkedni. 2 4
Mindezeket azonban Bernstorff nagykövet is elküldte Berlinbe — ahogy
arra m á r utaltunk.
1916 december végén Hindenburg — hivatkozva a kancellárral
augusztus végén Plessben folytatott tárgyalásokra — valóban ismét fel
vetette a tengeralattjáró háború fokozásának kérdését. Elsősorban arra
hivatkozott, hogy Bethmann Hollweg kancellár Hindenburgra hárította
és bízta annak az alkalmas időpontnak a meghatározását, amelyben a
korlátlan tengeralattjáró háború felújítható. Hindenburg 1917. január
végében szabta meg ezt az időpontot, a ezzel teljes mértékben kiaknázta
azt az előnyt, amelyet Bethmann Hollweg biztosított azzal, hogy némi
haladék ellenében átengedte neki az elvi döntés jogát. Ami pedig — m á 
sodsorban — azt illeti, hogy a semlegesek, főleg pedig az USA állásfog
lalása és magatartása milyen mértékben vehető tekintetbe a korlátlan
tengeralattjáró háború kezdeti időpontjának kitűzésénél, arra vonatko
zólag Hindenburg kijelentette, hogy az ilyen tekintetek a tengeri h á 
ború hatásosságát semmi esetre sem csorbíthatják. A tengeralattjáró há
ború diplomáciai és katonai előkészítésének azonnal meg kell indulnia. 25
Ez utóbbi feltétel, illetve a diplomáciai „előkészítés" sürgetésével a
Legfelsőbb Hadvezetőség nemcsak mellőzte a washingtoni kirendeltség
jelentéseit és észrevételeit, de azokkal teljesen ellentétes intézkedése
ket követelt. Bethmann kancellár az elvi állásfoglalást ismét elkerülve
kijelentette, hogy a tengeralattjáró háború fokozása a semleges államok
magatartását közelről érintve a külpolitika területére tartozik, amelyért
ő egyedül a felelős, bár „a tábornagy véleményét különösen jelentősnek
tartja." Megállapította továbbá, hogy mindaz ellenséges, mind a sem
leges külföldön egyre erősödik az a feltételezés, hogy német részről a
békeakciót rosszhiszeműen csupán a tengeralattjáró háború fokozásának
bevezetőjeként tekintik. Éppen ezért vigyázni kell -r- mondotta —, hogy
e benyomást meg ne szilárdítsák. Ami viszont azt illeti, hogy a szóban
forgó időpont a korlátlan tengeri háború bevezetésére 1917. január v é 
gére elérkezik, csak az esetben fogadható el, ha az a meggyőződés is
felülkerekedik, hogy a korlátlan tengeralattjáró háború előnyei nagyob
bak azoknál a hátrányoknál, amelyek Amerikának az ellenséges államok
hoz való csatlakozásából adódhatnak. 2 6
Betnmann utóbbi kikötései ismét eléggé ingatagok voltak, mert a kor
látlan tengeri háború elindításának eldöntését ismét olyan körülmények24 Privatbrief des Botschaftsrats v. Haniel an den Gesandten v. Treutler, Washington, 10.
Nov. 1916., Berlin 24. Dez. 1916. Ursachen und Folgen: I. köt. 77. sz. 134. o.
25 Le.gationssekretär v. Lersner an das Auswärtige Amt. Pless (Hauptquartier), L 3. Dez.
1916. Telegramm Nr. 1121/a. Ursachen und Folgen, I. köt. 80. sz. 141—142. o.
20 Ludendorff: Urkunden der Obersten Heeresleitung über ihre Tätigkeit 1916—18. Berlin,
1922. XVI/12. 316—317. o. — Reichskanzler an Gen. f. m. v. Hindenburg, Berlin, den 24. 12. 16.
Nr. 1628. Telegramm Antwort auf Nr. 1121/a. — Az irat az Ursachen und Folgen. T. köt.-ben
is megjelent ugyan (I. köt. 81. sz.), de az előbbiekhez képest jelentős csonkítással, amely
Bethmann augusztus 31-i magatartásának helyesbítésére vonatkozik. Mivel a mozzanatot lé
nyegesnek tartjuk, ezért az iratot Ludendorff közzététele alapján közöljük.
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tői tette függővé, amelyekbe rajta kívül más elemeknek is volt bele
szólásuk, így a kancellár — ha közvetett formában is — ezúttal szintén
kitért a személyes döntés elől. A Legfelsőbb Hadvezetőség természete
sen most is észrevette Bethmann bizonytalanságát, ezért Hindenburg
azonnal és igen határozottan visszautasította Bethmann igényét a ten
geralattjáró háború külpolitikai vonatkozásainak egyedüli eldöntésére.
Ugyanakkor kijelentette, hogy „én magától értetődően továbbra is min
den erővel és teljes felelősségtudattal lépek fel a háború győzelmes ki
menetele, s annak érdekében, amit e célból helyesnek tartok." 2 7 Ezt a
megállapítást teszi — ha lehet — még világosabbá Hindenburgnak egy
másik kijelentése, amely két héttel később hangzott el egy Ludendorffal
és Holtzendorffal folytatott bizalmas megbeszélésen Bethmann utódlá
sára vonatkozólag arra az esetre, ha mégsem volna hajlandó — Amerika
hadba lépésére való tekintettel — hozzájárulni a korlátlan tengeri há
borúhoz. A tábornagy szerint „ennek meg kell lennie. Számolunk a há
borús Amerikával, s meg is tettük reá az előkészületeket. Rosszabb már
nem lehet. A háborút minden eszközzel meg kell rövidíteni." Holtzendorff ekkor megemlítette ugyan, hogy Helfferich államtitkár ezt kataszt
rófához vezető útnak tartja, amit azonban azzal utasítottak vissza, hogy
éppen a másik fél sodor katasztrófába. 28
A német Legfelsőbb Hadvezetőség három katonai és tengerészeti szak
tekintélyének és felelős vezetőjének döntését Hindenburg mondta ki:
„ennek meg kell lennie". A német belpolitika adott helyzetében a kato
nai erők túlsúlyánál fogva ez azt jelentette, hogy a polgári kormánynak,
Bethmann kancellárnak alá kellett vetnie magát ennek az akaratnak.
1917. január 9-én de. 11 óra 15 perckor ez is megtörtént. Bethmann
Hollweg kancellár Hindenburg és Lundendorff előtt kijelentette:
„Holtzendorff admirális kilátásba helyezi, hogy Anglia a jövő aratásra
már »kicsi« lesz . . .
Ha a katonai körök szükségesnek
tartják a tengeralattjáró
háborút,
úgy nem vagyok abban a helyzetben, hogy ellent mondjak."29 Ezzel a
kijelentéssel dőlt el tulajdonképpen a tengeralattjáró háború kérdése.
Ha Hindenburg ezután még nagy hangon kijelenti, hogy „minden eshe
tőséggel szemben felkészültünk Amerikával, Dániával, Hollandiával és
Svájccal szemben egyaránt", s ha ehhez Ludendorff még azt is hozzá
teszi, hogy „a tengeralattjáró háború hadseregünket is más, jobb hely
zetbe hozza", akkor ezzel éppen Bethmann kancellár felelősségét csök
kenti a két hadvezér igen nagy mértékben.
Bethmann Hollweg kancellár fenti kijelentése tagadhatatlanul a leg
súlyosabb meghátrálása volt a világháború alatt, s egyben a polgári ha
talom veresége, amelyet a katonai erőktől a belpolitika terén elszenved
hetett. Visszavonulása kétségtelenül összefüggött a katonai hatalomnak
a polgári hatalommal szemben eredendően meglevő túlsúlyával, s amely
27 A n d e n Reichskanzler. 25. 12. 16. P . N r . 16 377 F e r n s c h r e i b e n . Aláírás : v. H i n d e n b u r g .
Ludendorff: U r k u n d e n . . . XVI/14. 318—319. o.
28 AUS dem geheimen Protokoll über die Sitzung zwischen Hindenburg, Ludendorff und
dem Admiral v. Holtzendorff. 8. Januar 1917. Ursachen und Folgen: I. köt. 83. sz. 195—196. o.
2ö Aufzeichnung über die Besprächung zwischen Reichskanzler. Generalfeldmarschai v.
Hindenburg und General Ludendorff in Pless am 9. I. 1917. 11.15 vorm. Ludendorff: Urkun
den . . . XVI. 17. sz. 322—4.O. — Kiem. az eredetiben.
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csupán Bismarck idejében került átmenetileg egyensúlyba. A katonai
hatalom teljes felülkerekedését az első világháború idején mégis főkép
pen Németország egyre rosszabbodó hadihelyzetének lehet tulajdonítani,
elsősorban abban az értelemben, hogy a fokozatosan romló katonai hely
zetben a hadvezetés felelősségének szinte automatikus fokozódásával
arányosan csökkent a polgári hatalom felelősségvállalása, s ezzel együtt
a tényleges befolyása is. A fentiekben már említettük, hogy a katonai
szakkérdésekben Bethmann kancellár sem a határozatok meghozataláért,
sem azok meghozatalának megakadályozásáért nem vállalhatott felelős
séget. A háború utáni német parlamenti vizsgáló bizottság jelentésének
az a megállapítása, hogy az admiralitás ún. szakértői jelentése álszakértők hamis értékeléseken alapuló írásműve volt, amelynek valótlansá
gát éppen a kormánynak kellett volna lelepleznie — részben igaz volt
ugyan, de az események idején megvalósíthatatlan. Ez Bethmann kancel
lár és a polgári hatalom felelősségét nem csökkenti ugyan, de az adott
helyzetben a tengerészet vezérkara intézkedéseinek ellenőrzése és szak
mai bírálata a vele szembeni bizalmatlanság szinte elképzelhetetlen
megnyilatkozása lett volna, amelynek politikailag is hiányoztak az elő
feltételei. Teljesen elképzelhetetlen ugyanis, hogy a csalhatatlannak t e 
kintett német hadvezetőség a nemzet legkritikusabb helyzetében kontá
rokkal készíttetett, s ellenőrizetlen adatokat tartalmazó „szakértői" vé
leményekre alapozza történelmi jelentőségű döntéseit. Objektív tények
nek belpolitikai szempontok által való megváltoztatására vagy helyette
sítésére valóban a német jobboldal és a Legfelsőbb Hadvezetőség tett
először igen veszélyes kísérletet. Az újkori egyetemes történelem jelen
tős vesztesége, hogy e kísérlet tragikus következményű kudarcának
tényleges oka szinte napjainkig homályban maradt.
Ami az ugyancsak 1917. január 9-én, délután 6 órakor elkezdődött és
ötnegyed órán át tartott koronatanács határozatát illeti, az m á r csak az
előbb eldöntött szándékokat rögzítette. A tanácskozáson részt vevő szemé
lyek elismételték jól ismert érveiket. Holtzendorff admirális újból hang
súlyozta, hogy Anglia legkésőbb 6 hónapon belül a földön hever. Hin
denburg támogatta érvelését. Bethmann Hollweg — a császár türelmetlenkedése közben — aggodalmait ismételte meg és akkor is hangsúlyoz
ta, hogy csak az admirálisnak a sikert biztosító intézkedésekre vonatkozó
kijelentései alapján ejti el ellenvéleményét. Amidőn a császár ezután
határozattá emelte a tengeralattjáró háború kiterjesztését, azzal fejezte
be a tanácskozást, hogy a diplomácia feladata lesz Amerika és a többi
semleges állam felvilágosítása e döntés szükségességéről. E megjegyzé
sével II. Vilmos nemcsak szentesítette a katonai klikk teljes koncepció
ját, de egyben fel is mentette a határozatért viselendő felelősség alól
azzal, hogy a semleges államok, s az USA ellenrendszabályainak elhárí
tását a diplomácia — még engedmények árán is elérendő — teljesíthe
tetlen kötelességévé tette. Nem meglepő, ha ezután Valentini-ben — a
császári kabinet főnökében — éppen úgy felmerült a kancellár lemondá
sának gondolata, mint magában Bethmann Hollwegben. 30 Utóbbi azzal,
30 R. v. Valentini: Kaiser und Kabinettschef. I. m. 144. o.
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hogy igen vitatható kötelességtudatában elállt ettől a gondolattól, semmi
vel sem enyhítette sem a végzetes elhatározás következményeit, sem
felelősségtudatának súlyos terhét. Szűk körben tett megjegyzései a csá
szár felelősségével kapcsolatosan a német hiúság és sovinizmus nagyra
növelése terén éppolyan üres kijelentések maradtak, mint az ,,alsó nép
osztályok németségére" való hivatkozás, 3 1 amelyet nem követett intéz
kedés ennek demokratikus felhasználására, annál is kevésbé, mert Bethmann álláspontja az volt, hogy ,,éppen azokban a néprétegekben, ame
lyeknek helytállását a háború elhúzódása és Amerika előrelátható hadba
lépése a legjobban veszélyeztette, még rendelkeztem a bizalom bizonyos
tőkéjével. Ezt, úgy gondoltam, nem kockáztathatom". 3 '- Ami egyben azt
is jelentette, hogy a tömegeket éppen egy reménytelen ügy melletti ki
tartásra serkentette, s ezzel saját felelősségét inkább növelte, mint csök
kentette.
A német döntés és az Egyesült Államok
A korlátlan tengeri háború kiterjesztése II. Vilmos császár 1917. ja
nuár 9-i parancsával a megvalósítás útjára lépett. 3 3
Az 1917. j a n u á r 16-án Bernstorf f washingtoni nagykövetnek küldött
utasítás — pontosan meghatározva Anglia és Franciaország blokád alatt
álló partvidékének határait — kijelentette, hogy a határok átlépése sem
leges hajók számára is csak az elsüllyesztés veszélyével történhetik.
A német kormány ettől az intézkedésétől várja a háború gyors befejezé
sét, s az USA elnöke számára is oly fontos béke helyreállítását, de szá
mít az Amerikával kirobbanható háború veszélyével is, aminek kockáza
tát vállalja. Az utasításban egyben felkérték a nagykövetet azoknak a
szempontoknak sürgős közlésére, amelyeknek figyelembe vétele csök
kentheti a szakítás veszélyét. 34 Nem kevésbé fontos volt azonban Zim
m e r m a n n államtitkár levele Bernstorfihoz, amelyben közölte, hogy
amennyiben nem sikerülne az USA-t a háborútól távol tartani, úgy Me
xikóval kívánnak szövetségre lépni ellene, s minden segítséget megígér
nek azon területeinek a visszaszerzésére (Texasban, Ű j-Mexikóban,
Arizonában), amelyeket régebben elvettek tőlük. 35
Bernstorf f a tengeralattjáró háború kiterjesztésének határozatát tar
talmazó utasításra adott válaszában közölte, hogy „a szándékolt elhatá
rozás mellett a háború elkerülhetetlen". Legfeljebb arról lehet szó, hogy
egyhavi halasztás némiképpen csökkentené az azonnali szakítás veszé
lyét, mert Wilson azt reméli, hogy a nemzetek egyenjogúságának javas31 Admirai G. A. v. Müller: Regierte der Kaiser? Kriegstagebücher, etz. 1914—18. Göttin
gen, Musterschmidt Verlag, 1959. 249. o.
32 Th. v. Bethmann Hollweg: Betrachtungen etz. I. m. 136. o. — Bethmann emlékiratainak
ebben a részében foglalkozik a tengeralattjáró háború előkészítését szolgáló „szakértői jelentések"-kel. Ezek tárgyi értékét nem vonja ugyan kétségbe, de arra az álláspontra helyezke
dik, hogy velük éppúgy nem lehetett a háborús győzelmet biztosítani, mint ahogy ő sem
tudta ennek ellenkezőjét bebizonyítani. (Uo. 132—133. o.)
33 n . Vilmos Holtzendorff a d m i r á l i s h o z 1917. j a n u á r 9-én. U r s a n c h e n u n d F o l g e n . I. köt.
86. SZ. 149. O.
34 I n s t r u k t i o n a n B o t s c h a f t e r Graf. B e r n s t o r f f (Washington) N r . 157. Berlin, 16. J a n u a r
1917. U r s a c h e n u n d Folgen. I. köt. 87. sz. 149—151. o.
35 S t a a t s s e k r e t ä r Z i m m e r m a n n a n B o t s c h . Graf Bernstorff (Washington) Tel. N r . 158. ganz
g e h e i m . Berlin, 19. J a n u a r 1917. U r s a c h e n u n d Folgen I. köt. 88. sz. 151—152 o.
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lata alapján mégis elérhető a béke. 36 1917. január 27-én Bernstorff újabb
igen részletes jelentésében Wilson újabb üzenetét hozta a német kor
mány tudomására, amelyben az USA elnöke újabb békeközvetítési javas
latot tesz, területi kérdésekbe való beavatkozás mellőzésével. A jelen
tés a továbbiakban House államtitkár közlése alapján az elnök gondolat
menetét ismertette, amelyből különösen két döntően lényeges mozzana
tot emelt k i : az egyik az, hogy mivel „az ellenség a maga lehetetlen
békefeltételeit nyíltan kimondotta", amivel szemben az elnök is kifej
tette a maga programját, most m á r „mi is erkölcsileg kötelesek vagyunk
megismertetni feltételeinket, mert békeszándékainkat különben nem
fogják tisztességesnek tartani." Az elnöknek különben az a véleménye,
hogy az ő 1917. január 24-i szenátushoz intézett üzenete 3 7 alapja lehet
a békekonferenciának, ha a német szándékok valóban szerények és m é r 
sékeltek. Az antant hozzáintézett jegyzéke blöff jeinek nem kell jelentő
séget tulajdonítani.
Wilson gondolatmenetének másik jelentős mozzanata a jelentés sze
rint az, hogy amennyiben Németország minden további nélkül mégis
haladéktalanul elkezdené a korlátlan tengeralattjáró háborút, azt olyan
arculcsapásnak tekintené, ami az USA azonnali hadba lépését elkerülhe
tetlenné tenné, ami hatalmi eszközeinek rendkívüli nagyságát tekintve
beláthatatlanná tenné a háború végét. Ha viszont — teszi hozzá Bern
storff nagykövet saját véleményét — a német kormány belemegy Wilson
javaslataiba és azok az ellenség ellenállásán szenvednek hajótörést, ak
kor nehéz lesz az elnöknek Németország ellen hadba vonulnia, még a
korlátlan tengeralattjáró háború elkezdése esetén is. Rövid halasztás
tehát a diplomáciai helyzet javulását eredményezíheti. „Én a magam
részéről azt a nézetet vallom, hogy most konferenciák útján jobb béké
hez juthatunk, mintha az USA az ellenségeinkhez csatlakozik." 38
36 T e l e g r a m m des d e u t s c h e n B o t s c h a f t e r s i n W a s h i n g t o n , Graf Bernstorff v o m 19. J a n .
1917. N r . 222. U r s a c h e n u n d Folgen. I. köt. 89. sz. 152—153. o.
37 Wilson az U S A s z e n á t u s á h o z intézett ü z e n e t é b e n 1917. j a n u á r 22-én t ö b b e k között a k ö 

vetkezőket közölte:
hogy a rövidesen megkötendő béke tartós lehessen, ahhoz az egész
emberiség szervezett hatalmának többsége kell, hogy biztosítsa . . . vajon a jelenlegi háború
igazságos és biztos békéért folytatott küzdelem, vagy olyan harc, amely csak új hatalmi
egyensúlyért folyik? . . . Nem hatalmi egyensúlynak kell kialakulnia, hanem a hatalmak
társaságának, nem szervezett versengésnek, hanem megszervezett békének . . . Számomra el
sősorban az a feltétel elengedhetetlen, hogy győzelem nélküli békét kössenek . . . Győzelem
olyan békét jelentene, amelyet a vesztesre rákényszerítenek, a győző feltételeit jelentené*
amelyeket az alulmaradottra erőszakolnak, s amelyet a megalázottság érzésével, olyan ne
hézségek között vállalnának, amely elviselhetetlen áldozatot jelentene, s tövist és bosszúvá
gyat hagyna hátra keserű emlékként. Csakis egyenlők között kötött béke lehet tartós. Maga
a béke fogalma, az egyenlőségé és a közös előnyökben való részesedésé . . . A békét kötő né
pek egyenlőségé, egyben jogaik egyenlőségét is jelenti . . . a jognak pedig a közös erőn kell
alapulnia, nem az egyéni erőn . . . Semmilyen bekének nem szabad vagy nem volna szabad
tartósnak lennie, amely nem ismeri el és nem juttatja érvényre azt az elvet, hogy a kor
mányok minden jogos hatalmukat csak a kormányzottak hozzájárulásából meríthetik, s hogy
seholsem létezik jog, amely népeket egyik hatalmasságtól a másiknak szolgáltatna ki, mint
ha tulajdont képeznének."
Ezután Wilson a tengerek és a népek érintkezésének szabadságáról szólott, majd a fegy
verkezés korlátozásának kérdésére tért át, s kijelentette, hogy „A szárazföldi és a tengeri
fegyverkezés kérdése a legközvetlenebb és a leggyakorlatibb kérdés, amelytől a nemzetek és
az emberiség jövőbeni jóléte f ü g g . . . Vajha a népek magukévá tennék Monroe elnök elvét, s
az egész világ alaptételévé válnék az, hogy egyetlen nép sem törekedjék saját kormányfor
máját más népre, vagy nemzetre kiterjeszteni, s hogy minden népnek, kicsinynek és nagy
nak, hatalmasnak szabadságban álljon kormányzati formáját és fejlődési irányát akadályta
lanul, fenyegetés nélkül s elijeszthetetlenül saját magának meghatároznia . . ." (Ursachen und
Folgen. I. köt. 60. sz. 94—99. o.).
38 Von deutschen Botschafter am 29. I. 17. mitgetelt. Wien HHStA. P. A. Geheim
XWII/13. Karton rot. 524. fol. i n . 8—11. OL. W. 406. doboz. — Az irat megjelent még az Ur
sachen und Folgen. I. köt. 91. sz. alatt is 154—155. o. — Tel. 239. eredeti sz. Wash, den 27. Ja
nuar 19.
2 Hadtörténelmi közlemények
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Bernstorf f nagykövet jelentése és javaslata kézenfekvő volt, s h a a
német kormányt és a Legfelsőbb Hadvezetőséget valóban nem is annyira
a béke, hanem Németországnak a háborús válságból status quo alapján
való kivezetése érdekelte volna, akkor lehet, hogy a wilsoni gondolat
menet alapján meg is találta volna az ehhez vezető utat. Fokozza a német
uralkodó körök felelősségét, hogy tisztában voltak saját országuk és szö
vetségeseik teherbíróképességének végső határaival. Ennek ellenére a
következő tartalmú választ és utasítást küldték Bernstorffnak: „a n é 
met kormány elfogadja az elnök javaslatát a konferenciára, de kéri e n 
nek bizalmas kezelését. Békefeltételeinek nyilvánosságra hozatalát j e 
lenleg lehetetlennek tartja, éppen m e r t az antant ismertette Német
ország és szövetségeseinek megsemmisítésére irányuló szándékát, 391
amelyet az elnök is lehetetlennek nevezett, amelyet azonban mégsem
tekintett blöffnek, m e r t megegyezik az ellenség meghirdetett céljaival,
valamint Olaszország és Románia hadba lépésének okaival. Minthogy
ebben a helyzetben a német békefeltételek a gyengeség indokolatlan
jelének tűnnének, ezért ezeket kizárólag az elnök iránti bizalom jele
ként, személyes használatára közlik. E békefeltételek közé tartozik töb
bek között a német gyarmatoknak megegyezés szerinti visszaállítása, a
német megszállás alatti francia területek visszaadása bizonyos stratégiai
és gazdasági határkiigazításokkal, de pénzügyi kártérítés ellenében;
Belgium helyreállítása, a belga kormánnyal folytatandó tárgyalások
alapján. Kártérítés a háború által károsodott német vállalatok és szemé
lyek részére; a tengerek szabadsága; stb.
A tengeralattjáró háborúval kapcsolatban még a következő közlést
kell tennie a nagykövetnek: néhány nappal előbb az új tengeralattjáró
háborút még el lehetett volna halasztani. Amerika szükségleteit a német
kormány azonban lehetőség szerint mindig figyelembe veszi. Ezért kéri
az elnököt, folytassa fáradozásait, s mi készek leszünk a kiélezett t e n gelalattjáró háborút leállítanai; amint meglesz a teljes bizonyossága
annak, hogy az elnök fáradozásai számunkra elfogadható békéhez vezet
hetnek." 4 0
A Bernstorff nagykövetnek küldött utasítás tartalma minden kétséget
kizáróan az Egyesült Államokkal való háború megindulását jelentette.
Bármilyen diplomatikus, sőt hipokrita formában fogalmazta meg a n é 39 A német kormány itt az antanthatalmak Wilsonhoz intézett 1916. december 18-i válaszjegyzékének következő részére utal: „ . . . A civilizált v i l á g . . . tudja, hogy (ti. hadicéljaik)
minden szükségeset magukban foglalnak, így elsősorban Belgium, Szerbia és Montenegro
helyreállítását, a nekik járó kártérítést, Franciaország, Oroszország és Románia megszállt te
rületeinek kiürítését és igazságos jóvátételt. Európa újjászervezését, amely egyrészt a kicsiny
és nagy népek nemzetiségének és jogainak tiszteletben tartásán alapul, másrészt területi
megállapodásokon és nemzetközi szabályokon, amelyek alkalmasak arra, hogy az ország- és
tengeri határok ellen irányuló jogtalan támadások ellen védelmet nyújtsanak, tartalmazzák
továbbá azoknak a területeknek és vidékeknek a visszaadását, amelyeket ezelőtt erőszakkal,
vagy lakosságuk akarata ellenére szakítottak e] a szövetségesektől, valamint az olaszok, dél
szlávok, románok, csehek és szlovákok felszabadítását az idegen uralom alól, azoknak a né
peknek a felszabadítását, amelyek a törökök véres zsarnokságának vannak alávetve, végül az
Oszmán Birodalom eltávolítását Európából, mert az kétségtelenül idegen a nyugati civilizá
ciótól." (Ursachen und Folgen, I. köt. 57. sz. 91. o.).
40 Wien. HHátA.. P . A. K r i e g 25/p. — (OL. F i l m t á r W 403.) k . u . k . ö s t e r r . — U n g a r . Bot
schaft i n Wien, d e n 29. J ä n n e r 1917. N r . 14. A—B/P. G e g e n s t a n d : Z u r F r e m d e n b o t s c h a f t d e s
P r ä s . Wilson a n d e n Senat, és U r s a c h e n u n d Folgen. I. k ö t . 93. s z . 150—157. o. B e t h m a n n
Hollweg a n B o t s c h a f t e r Graf Bernstorff. (Washington) T e l . N r . 65/29. I. 17. — Mind a k é t
aktát Bécsnek is megküldte.
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met kormány Wilson koncepciójának és javaslatainak az elutasítását,
végső fokon álláspontja azt jelentette, olyannyira, hogy amidőn 1917.
január 31-én átadták J. W. Gerardnak, az USA berlini nagykövetének
a korlátlan tengeralattjáró háború megindítását bejelentő kormány jegy
zéket, 41 s az aknazármentes útvonal térképét — a háború sorsa eldőlt.
A korlátlan német tengeralattjáró háború diplomáciai és német bel
politikai előzményeit figyelemmel kísérve ismét felmerül a kérdés, hogy
ismerve a szándékolt akció várható következményeit, minek tulajdonít
ható Wilson koncepciójának merev visszautasítása. A kérdés egyik leg
főbb történész szakértője, Karl E. Birnbaum két tényezőre vezeti vissza
„Németország amerikai politikájának összeomlását" — ahogy ő a prob
lémát megfogalmazza: egyfelől a német vezetők soha le nem küzdött
kételkedésére Wilson igazi szándékát illetően (ez alól csak Bernstorff
nagykövet volt kivétel), másfelől a német katonai és tengerészeti vezető
körök fölényére, illetve megalkuvás nélküli ragaszkodására az 1917.
február 1-től kezdődő tengeralattjáró háborúhoz. 4 2 Ezenkívül még h á 
rom, részben személyi mozzanat játszott szerinte szerepet az adott
helyzet bekövetkezésénél: House ezredes és Wilson kapcsolatának m e g lazulása a kritikus napokban, a béke kérdésében előállott nézeteltérésük
következményeképpen; Bernstorff és a német vezető körök alapvető
ellentéte az USA és Wilson politikájának megítélésében. Végül pedig a
washingtoni német nagykövetség és a berlini külügyi hivatal összekötte
tésének és érintkezésének technikai akadályoztatása a hadicselekmények
miatt. 4 3
*
Németország első világháborúban alkalmazott katonai módszereinek
jellemző tulajdonsága a kísérletező jelleg, amely forradalminak azért
nem tekinthető, mert ahhoz túlságosan gyökértelen és improvizáló volt.
Kiderült, hogy mivel a hatalmi erőviszonyok kizárólag technikai újí
tások alkalmazásával nem változtathatók meg, illetőleg ezek beve
zetése új veszélyek sorozatát váltja ki, ezért a tengeralattjáró háború
megindítása nem Németország és a központi hatalmak győzelmét, h a 
nem annak ellenkezőjét mozdította elő. E fegyver bevetése kiszélesí
tette a központi hatalmak ellenségeinek táborát. Amit tehát hatásossá
gának intenzív fokozásával elért, azt az újonnan felidézett ellenséges
erők kihívásával ellensúlyozta. E ponton pedig még két mozzanatot kell
megemlíteni: egyrészt azt, hogy amidőn Németország a tengeralattjáró
háború korlátlan alkalmazását 1917. február 1-én megkezdte, akkor ezt
— bevallottan — abban a tudatban és felismerésben tette, hogy a h á 
borút a hagyományos fegyverekkel, hagyományos — európai — ellen
ségeivel szemben sem tudja megnyerni. Másrészt, hogy a tengeralatt
járók megjelenése és bevetése a német Legfelsőbb Hadvezetőség győzel41 Note der deutschen Regierung an den Botschafter der Vereinigten Staaten in Berlin,
J. W. Gerard, vom 31. Jan. 1917. nebst. Denkschrift über deutsche Sperr-Gebiete im Mittel
meer, Berlin, den 31. Jan. 1917. — Többek között: Ursachen und Folgen. I. köt. 94. sz. 158—60.
o. Eredetije: Wien. HHStA. P. A. Geheim, XLVII(3—15) pol. 205—208. Dt. Botschaft in Wien,
den 28. Jan. 1917.
42 L. Birnbaum:
43 Uo.

2*

I. m . 336—337. s z á m .
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mi illúzióit fokozta. így válik a tengeralattjáró — a haditechnika e jelen
tős újítása, amely taktikai és hadműveleti szinten időlegesen előnyökhöz
juttatta a német hadvezetést — olyan politikai eszközzé, amelynek al
kalmazása nagymértékben hozzájárul a központi hatalmak háborús vere
ségének előmozdításához és siettetéséhez, mert ebben a történelmileg is
meghatározott szövetségi rendszerben, éppen hierarchikus jellegénél
fogva, nem működtek a veszélyek elhárítását szolgáló jelzőberendezé
sek és fékek. A háború számukra nem csupán a győzelem vagy a vereség
alternatíváját döntötte el, hanem rendszerük — mint a Habsburg-mo
narchia esetében —, létük és fennmaradásuk kérdését is. Ez volt az az
erő, amely elválaszthatatlanul összetartotta őket, de amely a háború tör
vényszerűségeit is maradéktalanul érvényesítette velük szemben, ami
dőn a német hadvezetésnek rendelték alá magukat.
Az osztrák—magyar diplomácia
és a korlátlan tengeralattjáró háború
Az Osztrák—Magyar Monarchia hadvezetése örömmel fogadta az ér
tesülést, amely a német tengerészeinek a tengeralattjáró háború felújí
tására és szigorítására vonatkozott. Conrad v. Hötzendorff vezérkari
főnök 1916. augusztus 30-án Burián közös külügyminiszterhez intézett
levelében olyformán ,,precizírozza" a német szándékkal kapcsolatos sa
ját nézeteit, hogy „számunkra feltétlenül elérkezett a pillanat, amelyben
az összes rendelkezésünkre álló harci eszközt a legnagyobb kíméletlen
séggel kell, minden egyéb meggondolást félretéve, ellenségeinkkel szem
ben bevetnünk. Olyan helyzetben, amelyben ellenségeiknek megsem
misítésünkre irányuló szándéka már perfid formákat öltött, más maga
tartás saját államunkkal szembeni bűntény volna." Ezután arra irányuló
reményét is kifejezte, hogy német részről erre vonatkozó kérdés esetle
ges felvetése esetén, a külügyminiszter hasonló szellemű választ fog
adni. 44
Burián külügyminiszter a Conrad által felvetett problémát azonnal
továbbította Hohenlohe berlini osztrák—magyar nagykövetnek, de hoz
záfűzte saját megjegyzéseit is. A német kormánnyal való közlés szándé
kával felhívja a figyelmet az amerikai kormánynak 1916. április 20-án
H. Gerard nagykövet jegyzékében kifejtett álláspontjára, amelyben az
igen komoly bonyodalmadat helyez kilátásba a tengeralattjáró háború
ismételt megszigorításának esetére. Burián ugyanekkor felvetette azt
a kérdést Jagow német államtitkárnak, hogy német részről számítanak-e
az ilyenformán előállott helyzet kiéleződésére? A maga részéről egyéb
ként azt a véleményét fejtette ki B. Freyberg német tengerészeti atta
sénak, hogy amennyiben német részről mégis a tengeralattjáró háború
szigorítása mellett döntöttek, számítani kell az USA hadüzenetével, mi
vel az elnökjelölt Wilson különben igen jelentős presztízsveszteségeket
szenvedne el. 45
44 Wien, HHStA. P. A. Geheim XLVII/3—15 k. u. k. Chef des Gen. Stabes Geheim Nr. 97
U-Bootkrieg gegen England. Conrad an Burian. Teschen, am 30. Aug. 1916 — (OL. Filmtár
W 398. doboz).
45. uo. Nr. 97. Gegenstand: U-Bootkrieg. Deutschlands Absicht zur neuerlichen Varschärfung. B. Conrad geh. No. 97. Címzett: Prinz Hohenlohe Berlin. Wien, l. Sept. 1916.
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Burián közös külügyminiszter tehát — Conrad várakozásától eltérően
— nem volt olyan határozott és lelkes a tengeralattjáró háború kérdé
sében, mert az USA háborús kihívásának perspektivikus kilátásai a Mo
narchia számára nem lehettek különösen biztatóak. A Monarchia dip
lomáciája ettől kezdve valóban igyekezett is fékezni azt a folyamatot,
amely a központi hatalmakat az Egyesült Államokkal folytatandó háború
felé sodorhatta és igyekezett a német kormányon belül is megtalálni
azokat a személyeket, akik fenntartásokkal viseltettek az admiralitás és
a hadvezetőség álláspontjával szemben. Erre utalt a Hohenlohe nagy
követhez intézett utasításának az a része is, hogy lépjen kapcsolatba
Jagow államtitkárral, s kérjen tőle felvilágosítást a német kormány ál
láspontjára, illetőleg annak megváltoztatására vonatkozóan. 4 6
Hohenlohe mindenekelőtt arról számolt be Buriánnak, hogy a tenger
alattjáró háború helyzetében a tavaszihoz képest bizonyos eltolódások
mégis bekövetkeztek, „v. Jagow ú r mindamellett ma is azon a vélemé
nyen van, hogy az Amerikával való összeütközés kockázata túlságosan
nagy, hogy mindenre való tekintet nélkül döntsék magukat a korlátlan
tengeralattjáró háború kalandjába. Ez pedig olyan felfogás, amelyben
annál is inkább igazat adok neki, mivel magam is igen távol állok attól,
hogy a tengerészeti vezető körök véleményét vita nélkül elfogadjam". 47
E szavakból kiderül, hogy a Monarchia államvezetésében ugyanúgy
megvolt az ellentét a katonai és a „civil" vezető tényezők felfogása és ;
politikai gyakorlata között, mint Németországban. A tengeralattjáró h á 
ború körüli államvezetési és belpolitikai ellentétek voltak különben a
központi hatalmak háborús válságának azok a megnyilvánulási formái,
amelyeken keresztül a nagyhatalmak között elfoglalt helyzetük feloldha
tatlan ellentmondásai jutottak érvényre, amelyeket nem lehetett pusz
tán haditechnikai újításokkal kiegyenlíteni. A „civil" államvezetés hely
zete a Monarchiában még bonyolultabb, mint a németeké, mert szerte
ágazó nemzeti érdekhálózatának érzékenysége miatt állásfoglalása még
bizonytalanabb, noha felismerései talán világosabbak a németekénél.
A Monarchia katonai és „polgári" vezetésének ellentéte tükröződik
Musulin-nak és Molden-nek, 4 8 az egykori közös külügyminisztérium
vezető tisztviselőinek azonos időben keletkezett jelentéseiben. Az előbbi
az AOK-ból „szigorúan bizalmas" úton titkos részleteket tudott meg az
osztrák és a német tengerészeti köröknek a tengeralattjáró háborúval
kapcsolatos uralkodó nézeteiről.
E katonai körök elgondolásainak kiindulópontja az volt, hogy az an
tanthatalmak, kiapadhatatlan emberi és anyagi erőforrásaik tudatában,
ellenségeik feltétel nélküli leveréséig kíyánják a háborút folytatni. Ilyen
körülmények között a Négyes Szövetség aligha boldogulhat eddigi harci
eszközeivel, s ezért arra kell törekednie, hogy a háborút a viszonylag
közeli jövőben új eszközök felhasználásával fejezze be. Ez az új eszköz
Angliának a korlátlan tengeralattjáró háború útján való kiéheztetése,
46 U o .
47 HHStA. P . A. G e h e i m XLVTI/3—15. — OL. F i l m t á r W 399., Berlin, a m 4. Sept. 1916. N r .
97/P A—C. G e g e n s t a n d : U - B o o t k r i e g . A n S. E . . . B . B u r i á n . A l á í r á s : H o h e n l o h e (fol. 533—534).
48 Alexander Musulin báró, a közös külügyminisztérium közel-keleti osztályának vezetője
volt, majd berni követ. Bernhard Molden külpolitikai szakíró.
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amely 3—4 hónap alatt bekövetkezhetik, ha azonnal megindítható.
Az Anglia körülzárásához szükséges 105 tengeralattjáró a német tengerészetnek rendelkezésére áll. Az adott időpontban csupán a korlátlan
tengeralattjáró háború nemzetközi—jogi indoklása tisztázatlan. Ameri
kának az ellenséges tábor oldalán bekövetkező hadba lépésére a német
és az osztrák—magyar hadvezetőség részéről számíthatnak. Az akció
előkészítésére konferencia összehívását tervezik a vezérkarok és a kül
ügyi hivatalok bevonásával. 49
A jelentésnek nem a tartalmi újdonsága a megkapó, hiszen egyetlen
vonatkozása sincsen, amelyet az ide vonatkozó német iratanyagban ne
lehetne megtalálni, vagy ami az osztrák—magyar hadvezetésnek lenne
sajátos vagy jellemző hozzájárulása a „közös" ügyhöz. Pontosabban:
éppen ez volt benne a jellemző. A jelentés elsősorban azért figyelemre
méltó, mert szerinte az osztrák katonai tervezés semmilyen önálló kon
cepciót vagy elgondolást nem tartalmaz a Monarchia katonai helyzeté
nek megjavítására, s mert teljes mértékben rábízta a kezdeményezést
a német Legfelsőbb Hadvezetésre. Ha a tengeralattjáró háború kér
désében a Monarchia részéről viszonylag önálló kezdeményezés történt,
az elsősorban a diplomácia területén ment végbe.
Az 1916. október 4-én keltezett Molden-féle emlékirat négy kérdést
vet fel. A reájuk adott válaszból világosan kirajzolódik az osztrák—ma
gyar, külpolitika viszonya a tengeralattjáró háborúhoz és az Egyesült
Államokkal folytatandó háborúhoz. Az első kérdésre, mely a tengeralatt
járó háborúnak az USA-ra gyakorolt, előrelátható hatását elemezte, az
emlékirat kifejti, hogy súlyos hiba volna az a feltételezés, mintha ebben
az időszakban annyi angol hajót lehetne elsüllyeszteni, amely elegendő
az Anglia elleni háború gyors megnyeréséhez és ahhoz, hogy az új elnök
m á r csak egy legyőzött és békéért könyörgő Angliát találhasson.
Az amerikai hadüzenet jelentőségének elemzésénél a Molden-emlékirat abból indul ki, s ez elemzésének második problémája, hogy Amerika
beavatkozása a „jelen körülmények között biztos vereségünket jelenti.
Az az érvelés, hogy nekünk az amerikaiak, mint hadviselők sem árthat
nak többet, mint amennyit amúgy is ártanak, tarthatatlan." Katonailag
tarthatatlan azért, m e r t egy nép, amely akkora technikai és anyagi erő
forrásokkal rendelkezik, „olyan feladatok elé állíthat bennünket, ame
lyekkel a tengeralattjáró fegyver legerősebb kifejlesztése mellett sem
tudnánk megbirkózni. Nagyon kérdéses, hogy vajon a kitartásra való
készség a kitartásában megrendíthetetlen Német Birodalomban sokáig
tartana-e, ha városai felett állandóan óriási repülőgépek jelennének meg,
s ha a rosszul táplált lakosság az egész világ ellen folytatott háború tu
datában azt látná, hogy házai, fegyvergyárai mennek füstbe. Ugyanak
kor a harctereken is érezhető volna Amerika beavatkozása. Egy akkora
nemzet könnyedén vethet a frontra egymilió embert, s igen valószínűt
len, hogy az angoloknak és franciáknak túlságosan nagy veszteségeket
kellene elviselniük ezen csapatok megérkezéséig. A korlátlan tenger
alattjáró háború híveinek azon érve, hogy Anglia annyi hajót fog veszí49 Der Unterseebootskrieg. Wien, am 24. Sept. 1916. Aláírás: Musulin. HHStA. P. A. Geheim
XLVII/3—15. OL. W 598. Streng Geheim, "folio 528—532.
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teni, hogy m á r ezért is kénytelen lesz békét kérni, sajnos nem helytálló.
Az angol kereskedelmi hajók majd nem egyesével fognak közlekedni,
hanem csoportosan, s amerikai hadihajókkal fogják kísértetni magukat,
s ha ezáltal a forgalom lelassul, úgy majd a legfontosabb élelmiszerekre
és nyersanyagokra fogják a szállítást korlátozni."
Mindezeket meggondolva — Molden szerint — megállapítható, hogy
az amerikai hadüzenet kihatásai igen rosszak lesznek, s ha az is meg
fontolásra kerül, hogy mi az, ami kockán forog, úgy csak az a következ
tetés vonható le, hogy mindent el kell követni az elhárításra. A helyzet
csupán akkor változik némiképpen, ha a hadüzenet a központi hatalmak
hibáján kívül következik be, mert akkor a népet elkeseredettség, a sem
legeseket pedig rokonszenv tölti majd el a központi hatalmakkal szem
ben. „Ha azonban az amerikai hangulat alaposan meg nem változik, ak
kor a kapcsolatok puszta megszakítása a legkellemetlenebb, sőt a leg
kínosabb helyzetet teremti a számunkra." Ha a német tengeralattjáró
flotta végtelenül erős volna, olyannyira, hogy a kereskedelmi hajókat
a kifutásukkor lehetne megsemmisíteni, vagy kikötőikbe visszariasztani,
akkor Angliát talán békére lehetne kényszeríteni Amerika beavatkozása
előtt. Ez a béke azonban ugyancsak pillanatnyi volna, mert senki sem
gondolhatja komolyan, hogy „ilyen hatalmas nemzetet pillanatnyi gyen
gesége miatt tartósan alá lehet vetni."
A Molden-féle emlékirat harmadik fő problémája, hogy nem lehetne-e
Angliát más módszerekkel békére szorítani, mint a tengeralattjáró h á 
ború megszigorítása? Az emlékirat azt a véleményt fejti ki, hogy ha a
Monarchia az USA-val békében marad, az amerikaiak egyre ingerülteb
bek lesznek Angliával szemben, s ez Angliához való viszonyát is befo
lyásolja. Az angol és francia makacsság egyik fő támasza az új szövet
ségesre való kilátás, amely ha megrendül, jelentős nyereséget jelent a
központi hatalmaknak.
Végül pedig az Amerikához való viszony tehermentesítésének kérdése.
Az USA-nak Angliába irányuló fegyverszállításaiban és a központi h a 
talmak fegyverhasználatának korlátozásában pártossága jelentős mér
tékben kifejeződik. Éppen ezért minden körülmények között ki kell
várni, nem következik-e be változás akár a tengeralattjáró háborúnak
a központi hatalmak szempontjából való veszélyességében, akár abban,
hogy lehetőség nyílik számára, hogy az előbbiről való lemondásért cse
rébe szabad élelmiszer- és nyersanyag-behozatalban részesülhessenek
Amerikából, ahogy az már az osztrák—magyar és német jegyzékekben,
mint az ellenszolgáltatás formája szerepelt is. Más elnök esetében ez a
megoldás talán eredményre is vezetne. 5 0
A memorandum egyrészt leleplezi a német tengeralattjáró háború
katasztrófa-politikáját és hamis érvelését, majd javaslatot tesz az Ame
rikával szemben követendő „konstruktív" külpolitika alapelveire és teen
dőire is; másrészt azonban bizonyítja azt is, hogy a Monarchia vezető
körei fátyolozatlan tisztasággal felismerhették a szigorított tengeralatt
járó háborúnak elsősorban az ő számukra veszélyes kalandor jellegét és
50 Molden emlékirata: Die Frage des Unterseekrieges. 4. Okt. 1916. Uo. fol. 460—475. —
A memorandumot A. May: The Passing of the Habsburg-Monarchy 1914—18 is említi.
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tudatában lehetnek a várható következményeinek. így mindenekelőtt
tisztában lehettek azzal, hogy a központi hatalmaknak az Egyesült Álla
mokkal való háborús összeütközése a „biztos vereséget" jelenti számuk
ra. Nem kisebb fontosságú azonban az emlékiratnak az a megállapítása,
amely az adott időpontban újnak és katonai szempontból is helytállónak
tekinthető', hogy ti. tengeralattjáróval szemben hathatós ellenfegyver
van: a convoy-rendszer, vagyis a hadihajókkal kísért hajócsoportok köz
lekedése. Ha az osztrák—magyar külpolitika állásfoglalásait a Moldenmemorandum — egyéb külső okok miatt — nem is tudta alapvetően b e 
folyásolni, vagy éppen megváltoztatni, vezetői félelmének növekedését
erősön tükrözik azok a megállapítások, amelyek a német tengeralatt
járó háború követelőinek érveit részletekbe menően megcáfolják.
Ilyen hangulat uralkodott a Monarchia vezető köreiben, amikor meg
érkezett Larisch berlini ügyvivő távirati közlése arról, hogy a német
birodalmi pártok jelentős részének hangulata a korlátlan tengeri háború
felé fordult, sőt a birodalmi kormány is felhagyott m á r régebbi, élesen
elutasító álláspontjával. Ez idő szerint azt már csak Helfferich állam
titkár ellenezte határozottan, 5 1 mert Hindenburg álláspontja — ő ugyan
is a romániai helyzet tisztázódásáig nem tartotta elég érettnek a hely
zetet a korlátlan tengeri akciók megindítására — nem tekinthető elvi
szembenállásnak. 52 Larisch közlése tehát, amely Hohenlohe szeptember
4-i jelentését egészítette ki, reálisan tükrözte a németországi helyzetet.
A Monarchia külpolitikáját, s a felelős állami vezető köröket a német
álláspont fokozatos engedményei az agresszív háborús körök javára,
igen kínosan érintették. Megdöbbenésüket Burián közös külügyminisz
ter Bethmann Hollweg kancellárhoz írott levele hűen adta vissza, ami
dőn kifejezte, hogy a tengeralattjáró háború kérdésében „mindeddig
teljes egyetértésben tudtam magamat Exc-dal. Az amerikai veszélyre
való tekintet volt az, ami ismeretesen arra késztetett bennünket, hogy
az Ancona-ügy rendezésében teljes mértékben eleget tegyünk a Német
Külügyi Hivatal kívánságainak". Ezután Hohenlohe nagykövet jelenté
sére hivatkozva, a német álláspont eltolódásáról szólva megállapítja,
hogy bár nem kíván a tengeralattjáró háború kérdésének katonai vonat
kozásaiba beavatkozni, mégis megjegyzi, hogy „ily messzehordó követ
kezményekkel járó vállalkozás csakis az eredményes befejezés kiszámít
ható biztonságának az esetében indítható el, nem pedig mint a szükség
ultima ratiója". Politikai szempontból az Amerikára való tekintet a
meggondolások legfontosabb kiindulópontja. Wilson súlyos presztízs
veszteség nélkül elnökjelöltségének ideje alatt nem adhatja fel eddigi
álláspontját.
A kérdés nemzetközi jogi vonatkozásában megvizsgálandó — folytatja
a levél —, nem volna-e lehetséges eltekinteni attól, hogy az Anglia kö
rüli tengersávot hadműveleti területté nyilvánítsák, s nem volna-e
lehetőség általában a nemzetközi jog eddigi keretei között maradni.
A kiélezett tengeralattjáró háború az elnökválasztás előtt minden b i 
zonnyal közelebb hozza, a választás után pedig teljesen valószínűvé
51 Tel. von Gr. Larisch, Berlin, am 7. Okt. 1916. No. 297 Streng geheim. U-Bootskrieg. Uo52 B. Braun ugyanis Drezdából azt jelenti, hogy Hindenburg a tengeralattjáró háborúval
szemben foglalt állást. Tel. Dresden, 9. Okt. 1916. No. 28. Uo.
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teszi azt a veszélyt, hogy az USA — az antanthatalmak oldalán — belép
a háborúba. Minthogy azonban kérdéses, hogy e veszély politikai, erköl
csi és katonai hátrányai kiegyenlíthetők-e megbízhatóan felmért elő
nyökkel, ezért nem lehet a tengeralattjáró háborút egyedül haditechni
kai szempontból megítélni. A tengeralattjáró-blokád rendszere — ha
keresztülvihető — mindenesetre ajánlatosabb volna, mert megelőzi azt,
hogy Amerikában a „szószegés" jelszavával kapcsolhassák össze. 53
A Burián-levélben világosan kifejezésre jutnak a Monarchia külpoli
tikájának meggondolásai és aggodalmai az USA hadba lépésének követ
kezményeit illetően. E szorongás annál indokoltabb volt, mivel a német
hadvezetésnek nem volt szándékában a veszélyek elkerülése. Bethmann
kancellár válaszlevelében kijelentette, hogy a Birodalmi Gyűlés egyik
bizottsága elfogadta ugyan a kormány álláspontját, miszerint a tenger
alattjáró háború egyelőre nem látszik hasznosnak, 54 de a néhány héttel
később keletkezett újabb Musulin-f eljegyzés egy német személyiségtől
származó információ alapján arról ír, hogy Plessben belpolitikai okok
ból m á r nem elleneznek ugyan egy békeakciót, de rossz néven
vennék enyhe békefeltételek felállítását, mivel azt hiszik, hogy eze
ket el is fogadnák. Ugyanakkor — közli Musulin — a legnagyobb
eréllyel folytatják a háborús előkészületeket, s arra számítanak, hogy
a béke j avaslat elutasítása jó indok lesz a tengeralattjáró háború m e g 
szigorítására. 55 így a Monarchia vezető köreinek szorongása valóban
teljesen megalapozott volna, annál is inkább, mivel a németek egyre
ingerültebben nyilatkoztak az amerikai kormány ama igényei ellen, hogy
állampolgárai számára hadműveleti területeken is szabad mozgást köve
tel, amikor a maga részéről nem hajlandó az éhség-blokád ellen hatásosan
fellépni. A vita a németek és amerikaiak között egyre élesebbé válik,
mert az amerikaiak növekvő kíméletlenséget vetnek a német tenger
alattjáró hadműveletek vezetőinek szemére. Ebben a helyzetben pedig
a Monarchia sem tudja már kivonni magát a dolgok alakulásából, mivel
kettős módon is részese a tengeralattjáró háborúnak: „egyrészt saját
tengeralattjáróin keresztül, amelyek ugyancsak az Adrián, tehát a köz
vetlen közelében működnek, másrészt azonban a német tengeralattjárók
révén, amelyek a Monarchia lobogója alatt fejtik ki tevékenységüket
a Földközi-tenger egész térségében. Ezen nemzetközi jogi szempontból
nem kifogástalan eljárás fedezésére a tengeralattjáró egységek a háború
tartamára a cs. és kir. haditengerészet részeit alkotják. A német tenger
alattjáróknak a cs. és kir. hadi lobogó alatt végrehajtott, a semleges h a 
jókat ért károkért és süllyesztésekért — egy Berlinnel kötött titkos
megállapodás értelmében — nekünk kell minden panaszt kivédenünk."
A Monarchia 1916. február 10-én Németországgal egybehangzó nyilat
kozatot is közölt, amelyben utasította a tengeralattjárókat, hogy a fel
fegyverzett kereskedelmi hajókat harci egységeknek kell tekinteni, s
minden további nélkül meg kell semmisíteni. 5 6
53 Privatbrief S. E. des Herrn Ministers an Reichskanzler von Bethmann Hollweg, Wien>

9. O k t . 1916. N o . 4976. p r o d o m o . U o . fol. 520—524.

54 B e t h m a n n Hollweg b i r o d a l m i k a n c e l l á r levele. Berlin, d e n 14. O k t . 1916. U o .
55 Musulin k é z í r á s o s feljegyzése. Wien, a m 8. N o v . 1916. (Beszélgetés W i e s n e r ú r r a l ) U o .
56 F e l j e g y z é s a m i n i s z t e r n e k b e m u t a t v a . V a l ó s z í n ű k e l t e z é s : 1916. d e c . 31. Uo.
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Amidőn az amerikaiak kifogásokat emeltek ezen álláspont ellen, 1916.
utolsó napján Ausztria-Magyarország új uralkodója és új vezetői kény
telenek voltak tudomásul venni, hogy a Monarchia a háborús szövetség
puszta erejénél és titkos kötelezettségeinél fogva — sok tekintetben
akaratuk ellenére — részesei annak a tengeralattjáró háborúnak, amely
nek várható s egyre elkerülhetetlenebbnek bizonyuló következményei
vel tisztában voltak. A tengeralattjáró háború, illetve az a körülmény,
hogy a Monarchia lobogója alatt, de az osztrák—magyar hadvezetőség
től független, bár ,,szövetséges" akarat szerint működő katonai egységek
korlátozhatták vagy meghatározhatták a Monarchia mozgásszabadságát
és magatartását a háború alatt, állami szuverenitásának már ekkor is
igen jelentős szűkülését jelentette. Mindez akkor történik, amikor Hohenlohe 1917. január 1-i távirata közli, hogy Berlinben az antantnak a
központi hatalmak békeakcióját elutasító közleményére olyan válaszi
akarnak adni, amely a háború folytatásáért való felelősséget áthárítva
már érzékeltetni fogja a felfegyverzett kereskedelmi hajók figyelmez
tetés nélküli elsüllyesztésének megengedhetőségét nemzetközi jogi
szempontból. A német kormány e fogalmazási formulától azt várja,
hogy Washington azt elfogadva eltekintsen a diplomáciai szakítástól. 57
Ez természetesen mit sem változtat azon a tényen, hogy e bejelentés a
korátlan tengeralattjáró háború szándékának kilátásába helyezését tar
talmazza.
Ellentétben azonban az osztrák sajtó egyes megnyilatkozásainak m a 
gabiztos hangjával, amely az antant állásfoglalását úgy tálalta olvasói
elé, mintha az nem is a központi hatalmaknak, hanem Wilson elnöknek
szánt visszaütés lenne, ,,amiért majd neki és Amerika közvéleményének
kell számot adnia". 5 8 Czernin és a Monarchia kormánykörei n e m vol
tak ilyen optimista hangulatban. Az új külügyminiszter igen súlyos b e 
nyomásokkal tért vissza első berlini látogatásáról, mert tudomásul kel
let vennie, hogy a német kormány már elhatározta, a békeakció kudarca
esetén teljes eréllyel indítja meg a tengeralattjáró háborút. E benyomás
hatása alatt utasítást küld tehát Hohenlohe nagykövetnek, s felhatalmaz
za, közölje az ő nevében a birodalmi kancellárral, hogy ha nem is állnak
rendelkezésére megfelelő eszközök a felelős német tényezők — szerinte
vészthozó — határozatának visszatartására, mégis kötelességének tartja,
hogy ismételten felemelje intő szavát ily elsietett döntések ellen. A n é 
met kormány iszonyatos felelősséget vállal, ha az a gyors siker, amelyet
a korlátlan tengeralattjáró háborútól vár, lassabban következnék be,
vagy részben elmaradna. „Ha mi, mint közvetlenül érdekelt hatalom,
kénytelenek is vagyunk e hadviselési mód célirányosságára vonatkozó
döntést átengedni, arra mégis igényt tartunk, hogy ezen akcióval szem
beni súlyos meggondolásainknak érvényt szerezzünk, annál is inkább,
mivel a balsiker okozta károk bennünket semmivel sem fognak kevésbé
sújtani, mint Németországot. E döntés azonnali háborúba sodorna ben
nünket az Egyesült Államokkal. . ." 59
57 Tel. P r i n z H o h e n l o h e , Berlin, 1. J ä n n e r 1917. N o . 2. Wien HHStA. P . A . Krieg 25 No. —
(OL. F i l m t á r W 403).
58 Neue Freie Presse, 27. Dez. 1916. Antwort des G-r. Czernin auf die amerikanische Note.
59 G e h e i m : Tel. a n P r . zu H o h e n l o h e i n Berlin Wien, a m 12. J ä n n e r 1917. Wien, HHStA.
P . A. G e h e i m XLVn/3—15. — (OL. f i l m t á r W 398).
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Czerninnek ez a távirata az osztrák—magyar diplomácia egyik leg
súlyosabb megnyilatkozása, amelyben már leplezetlenül jut kifejezésre
a Monarchia teljes tehetetlensége „szövetségesével" szemben. Az ese
mények alakulása egyre világosabban bizonyítja, hogy a lényeges kér
désekben a Monarchia legfeljebb formálisan vesz részt a döntések elő
készítésében, gyakorlatilag azonban a katonai helyzet kialakításában
megmutatkozó részaránya szabta meg beleszólásának mértékét. Ezt a
mértékegységet pedig igen szigorúan kezelte a német Legfelsőbb Had
vezetőség. A Monarchia államvezetőinek sajátos helyzetükből következő
meggondolásait legfeljebb az udvariassági gesztusok határáig voltak h a j 
landók figyelembe venni, érdemben azonban alig kerültek mérlegelésre,
még akkor sem, ha e fenntartások — végső fokon — közös érdekeket
védelmeztek. Ebben a kérdésben pedig a Monarchia szakértői igen vilá
gosan látták és fogalmazták meg a követendő eljárást. Ilyen szakértői
vélemény volt Dumba, volt washingtoni nagykövet feljegyzése, aki a
következőkben összegezte a problémát: ,,Fő dolog véleményem szerint,
hogy Wilsont az antantkormányokkal szembeni állásfoglalásra késztes
sék. Ehhez elsősorban szerény békeköveteléseink loyális nyilvánosságra
hozatala szükséges — persze csak nagy vonalakban — . . .továbbá a ten
geralattjáró háború Washingtonban együttesen megállapított feltételei
nek lelkiismeretes betartása. Egyetlen hiba ebben a vonatkozásban vég
zetessé válhat." 6 0 — E véleményben csak az volt az illuzórikus, hogy
Wilsonnak az antanttól való leválaszthatóságát feltételezte, bár ügye
sebb, s főleg olyan diplomácia, amely tudatosan nem provokálja az elnö
köt, elérhetett volna bizonyos sikereket ezen a téren. Az mindenképpen
kétségtelennek látszik — s ez a Monarchia egykori vezetői előtt teljesen
világos volt —, hogy a korlátlan tengeralattjáró háború legeredménye
sebb formája ugyanolyan veszélyes, mint a sikertelen, mivel ,,az ameri
kai háborút hozta, s ezzel együtt emberi számítás szerint a mi romlásun
k a t is, mert az erőviszonyok kiegyenlítése ékkor már lehetetlen volt!" 6 1
Ez Burián Istvánnak, a Monarchia egykori külügyminiszterének a véle
ménye, akinek egyébként — a Monarchia szemszögéből nézve természe
tesen — abban is igaza volt, hogy „az amerikai veszélyt Ausztria-Magyar
országon sokkal komolyabban vették, mint Németországban." 6 2 A lénye
get Burián a következő szavakban fejtette ki emlékiratában: „Amerika
abban a helyzetben van, hogy friss erővel hosszú háborút készítsen elő
a kimerült központi hatalmak ellen, ezzel pedig a legnagyobb kitartásra
ösztönözné az antanthatalmakat. Az egész olyan hazárdjáték volna,
melynek kudarca esetén Ausztria-Magyarország lenne az első áldoza
ta." 6 3 Ezen — egyébként teljesen reális — hangulat és állásfoglalás
késztette az uralkodót arra, hogy 1917. január 20-ra tanácskozást hívjon
össze Bécsbe a tengeralattjáró háború kérdéseinek megvitatására, amely
re Haus admirálison kívül a német tengerészet képviselőit is meghívta:
CO Notiz des Botschafters a. D. Dr. C. Dumba erhalten 11/1/17. Seine Eindrücke zur Note
Wilsons (kézírásos jegyzet) Wien, HHStA. P. A. Krieg 25. No.—/loi. 155. — (OL. Filmtár W
403).
61 Stephan Graf Burián: Drei Jahre aus der Zeit meiner Amtsführung im Kriege. Berlin,
Ullstein, 1923, 176. o.
62 u o . 177. o.
63 U o . 179. o.
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„a legnagyobb súlyt helyezem arra" — táviratozta Czernin Hohenlohenak Berlinbe — „nehogy Őfelségében az a benyomás verjen gyökeret,
hogy ily életfontosságú kérdésben nézeteinek meghallgatása nélkül dön
tenek." 6 4 1917. január 15-én, tehát másnap Czernin a felszólalást — ti.
azt, hogy a tengeralattjáró háború kérdésében ne döntsenek Berlinben
Bécs meghallgatása nélkül — nyomatékosan megismétli, 6 5 amit Hohenlohe továbbit és Zimmermann államtitkár tudomásul vesz. 66 Ismételt
felszólításokra a német kormány végre hozzájárult ahhoz, hogy január
20-án Holtzendorff admirális és Zimmermann államtitkár menjen
Bécsbe, s tárgyaljon az Osztrák—Magyar Monarchia kormányával.
Eközben futott be a Czernin által Berlinbe küldött B. Flotow külügy
minisztériumi osztályvezető jelentése kétnapos tárgyalásairól. A jelen
tésnek nem az ismert német nézeteket megismétlő fejtegetései a jelen
tősek, hanem inkább Flotow érvei és Zimmermann válasza. Flotow ez
úttal is arra az álláspontra helyezkedett, hogy éppen az amerikai had
erő későbbi hadba lépése teszi lehetővé, hogy „ezen utolsó kártya k i 
játszása nélkül jussunk számunkra elfogadható befejezéshez . . . Anglia
is készületlenül lépett a háborúba, s ma m á r tiszteletet parancsoló, milliós
hadsereget állít a németekkel szembe." Zimmermann erre az őszinteség
látszatával a következőket válaszolta: „higyje el nékem, a mi gondjaink
nem kisebbek az ö n ö k é i n é l . . . Az eredményre vonatkozó pozitív bizo
nyosság persze nem létezik, csak számítások vannak. Ezért nem tudtunk
még határozni. Mutasson nekem egy utat, amely valamilyen lehetséges
békéhez vezet, és én leszek az első, aki a tengeralattjáró háborút elveti.
Ahogy a dolgok ma állnak, úgy magam is, és sokan mások is, már majd
nem meggyőzettük magunkat róla." 67
Alig lehet kétséges, hogy Zimmermann kijelentése — ha csupán fél
komoly formában is — azt a vallomást tartalmazza, hogy a német kor
mány hozzájárult a korlátlan tengeralattjáró háború megindításához.
Az erre vonatkozó határozat — mint ismeretes — az 1917. január 9-i
német koronatanácson megszületett, d e a német kormány ezt — mint el
döntött tényt — még mindig nem közli szövetségesével, hanem homályos
és ködösítő szólamokkal igyekszik azt e gondolathoz „hozzászoktatni".
Csakis így történhetett, hogy Hohenlohe és Flotow 1917. január 15-én
még mindig olyan jelentéseket küldenek Bécsbe, amelyek szerint berli
ni politikai és katonai tényezők „komolyan foglalkoznak a tengeralattjá
ró háború korlátlan kiélezésének kérdésével", továbbá a német állam
férfiak előttük tett kijelentéseiből kiderül, hogy a német kormány „nem
fog döntő jellegű elhatározásra jutni, mielőtt velünk szót értene". 6 8
Hangsúlyozzuk, hogy mindez, miként az előbb idézett Zimmermann ki
jelentés is, egy héttel az 1917. január 9-i német koronatanácsi határo
zat után történt.
64 Tel. a n H o h e n l o h e , Wien, a m 14. J ä n n e r 1917. — (OL. F i l m t á r W 398.) Wien HHStA. P . A .
G e h e i m XLVH/3—15.
65 czernin Hohenlohenek. (Kézírásos fog.) Wien, 15. Januar 1917. Aláírás: Czernin. Uo.
66 Tel. H o h e n l o h e a n Czernin, Berlin, 15. J ä n n e r 1917. U o .
67 Flotow feljegyzése a tengeralattjáró háborúval kapcsolatos német felfogásról, Wien, 1917.
Január 15. — Az iratot Czernin is közli: Ottokár Czernin: Im Weltkriege, Berlin und Wien,
Ullstein, 1919. 157—161. o.
68 Wien, H H S t A . P . A . G e h e i m XLVII/3—15. (OL. F i l m t á r W 398.)
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Ebből a szempontból van jelentősége Tisza István táviratának is,
amelyet 15-én küldött Mérey nagykövetnek a külügyminisztériumba.
Ebben elsősorban „megnyugvással" nyugtázza, hogy Zimmermann ál
lamtitkár hozzájárult ahhoz, hogy a tengeralattjáró háborúra vonatkozó
határozathozatal előtt a Monarchia véleményét is bekérjék. Kéri azon
ban, hogy a felvilágosításokat idejében megkapják, hogy az ítéletalkotás
lehetővé váljék. Másrészt azonban — hangsúlyozza Tisza — „. . .meg
kellene győznünk az amerikai kormányt, hogy a kezdeményezésnek
ilyen szemtelen visszautasítása után, s azután, hogy Németország m e g 
alázására és a Monarchia és Törökország szétrombolására irányuló h á 
borús céljait cinikusan kikürtölték, további lépéseket kell tennie, s meg
felelő eszközökkel kell állást foglalnia a tartós békéért és ellenségeink
hódító politikája ellen, amelyek természetszerűen a végsőkig való h á 
borút vonnák maguk után." Az antant elleni kirohanások után Tisza az
Amerikával szembeni további barátságos magatartást javasolja, „nehogy
lefogja kezünket, ha élesebb eszközökhöz kell nyúlnunk. Különben is
hangsúlyozom, hogy minél nagyobb a kilátás a kiélezett tengeralattjáró
háborúra, annál fontosabb és sürgősebb volna az Entente-jegyzéket a
semleges kormányok, különösen pedig az amerikai közhangulatnak ja
vunkra való befolyásolására felhasználni." 69
Anélkül, hogy részletesen foglalkoznánk Tisza Istvánnak a korlátlan
tengeralattjáró háborúval kapcsolatos állásfoglalásával, meg kell állapí
tanunk, hogy különös ellenállást nála e hadászati koncepcióval szemben
ekkor aligha lehet felfedezni. Az akcióval kapcsolatos legfontosabb prob
lémája az, hogy a német kormány előre értesíti-e szándékairól a Mo
narchiát, vagy sem. Ezen túlmenően pedig őt is az az illúzió töltötte el,
hogy az amerikai kormányt és a közvéleményt, éppen az antanthatalmak
jegyzékének felhasználásával, a központi hatalmak oldalára lehet vonni.
Tisza állásfoglalása a tengeralattjáró háború kérdésében különben meg
lehetősen homályos. Ha számításba vesszük azt is, hogy mind Burián,
mind pedig Czernin küzdelmében a tengeralattjáró háború ellen, neki
is volt — aktaszerűen ki nem mutatható — szerepe, tény, hogy 1917
januárjában azt m á r szinte szükséges módszernek tekinti a háborúvesz
tés elkerülésére. Lehetséges, hogy a Monarchia illetékes tényezőinek a
német döntés meghozatalába történő bevonásához, a Monarchia két
miniszterelnökének még az uralkodó határozathozatala előtti meghall
gatásához való szinte aggodalmas ragaszkodása 70 abból a meggondolás
ból fakadt, hogy ezen az úton még fékezni lehet az események káros
alakulását. Azt Tisza ekkor valóban nem tudhatta, hogy a német kor
mány a döntést m á r régen meghozta (egy hét ebben a fejlődési szakasz
ban igen hosszú időnek számít), s így minden további tárgyalása a
Monarchia vezetőivel — beleértve a Holtzendorff admirális és ZimmerC9 Telephondepesche. S. E. des Gr. Tisza an S. E. den Herrn Bootschafter v. Mérey. Buda
pest, 15. Jänner 1917. Wien, HHStA. P. A. Krieg 25 No. (OL. Filmtár, W 403.)
A távirat még megjelent: Gróf Tisza István összes munkái. 6. köt. Budapest, MTA és
Franklin és Tsa. 1937. 1855/u. 132—133. o.
"0 Hohenlohe Buriánhoz, Berlin 19. Jänner 1917. Titkos No. 31. — A Berlinben időző Tisza
kéri a következő távirat továbbítását: „teh will in keiner Richtung Schwierigkeiten machen,
muss aber unbedingt bitten, dass vor Entscheidung S. M. bezüglich des U-Bootkrieges, beide
Min. Präsidenten bei völliger Kenntniss der einschlägigen Momente Stellung nehmen kön
nen." Wien, HHSitA. P. A. Gheim XLVII/3—15. — (OL. Filmtár W 398.)
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mann államtitkár tervezett, január 20-i, bécsi látogatását is — teljesen
formális jellegű, s a dolgok további alakulásán már nem sokat változtat.
A központi hatalmak e fegyverhez — szerinte — csak a létük ellen el
követett „bűnös merénylet" elhárítására és békéjük megszerzése érde
kében nyúlnak. 7 1 Ezen álláspont — mint látható — a német érvelés
teljes elfogadását jelenti, s abban az esetben is problematikus, ha csupán
„tanácsadásul" szolgál Czerninnek az USA kormányához intézendő jegy
zék érveinek alátámasztására.

ИМРЕ ГОНДА:
НЕОГРАНИЧЕННАЯ ПОДВОДНАЯ ВОЙНА И
АВСТРО-ВЕНГЕРСКАЯ МОНАРХИЯ
Резюме
Затягивание исхода военных действий
в первые два года мировой войны
1914—1918 гг. побудило военное руко
водство центральных держав к тому,
чтобы невыгоды, вытекающие из их об
щественного строя, по сравнению со стра
нами Антанты уравновесить вводом в
войну нового вида оружия.
Т а к произошло неограниченное введе
ние в войну подводных лодок, которое
однако было сопряжено с опасностью
того, то при столкновении их с воен
но-морским флотом С Ш А они могли вы
нудить Соединенные Штаты Америки
обявить войну Австро—Венгерской Мо
нархии. Эта
опасность
усугублялась
также и тем, что предстоящий выход
России из войны сильно склонил чашу
военных весов в пользу немцев, что про
тиворечило интересам господствующих
кругов С Ш А , в основном стоявших на
стороне Антанты. Таким образом выпа
дение царской России из рядов держав
Антанты ускорило вступление С Ш А в
войну. В результате этого Соединенные
Штаты Америки не только не ослабили,
а наоборот, косвенным способом значи
тельно усилили военный потенциал Ан
танты, даже и при том условии, что перестройство неизмеримой экономической
мощи Соединенных Штатов на военный

лад потребовало определенного времени.
Недооценка этого обстоятельства явилась
одной из наиболее крупных ошибок не
мецкого военного руководства. Посол
Гегмании в Вашингтоне Берншторфф на
прасно посылал своему начальству в
Берлине свои зловещие донесения; с не
мецкой стороны их характеризовали как
«западное инспирирование», которое гре
шило перед той обязанностью немецкой
дипломатии, согасно которой она долж
на была в любой обстановке создавать
наиболее благоприятные условия для
действий своего военного руководства.
Всё это создавало для Австро—Венгер
ской Монархии довольно неблагоприят
ные условия для участия в неограничен
ной подводной войне.
В Австро—Венгерской Монархии су
ществовали также противоречия между
военным и гражданским государственным
руководством по вопросу неограниченной
подводной войны. Однако монарх —
Карл Габсбургский — и правительство
Австро—Венгрии гораздо лучше, чем го
сударственное руководство Германии, со
знавали, какая опасность угрожает обеим
империям в результате вступления в
войну Соединенных Штатов Америки,
спровоцированных неограниченной под
водной войной. Ставка для Габсбург-

71 I r a t v á l t á s a k ü l ü g y m i n i s z t e r r e l az 1917. f e b r u á r 5-i b e s z é d (a t e n g e r a l a t t j á r ó k ) t á r g y á b a n . — T e l e f o n t á v i r a t Gr. Czernin O t t o k á r n a k , 1915. f e b r u á r 5. Gr. Tisza István összes m u n k á i . 6. köt.. 1875/a és b . 143—145. 0. — A Tisza t á v i r a t á r a a d o t t v á l a s z á b a n Czernin — t ö b b e k
között — k i j e l e n t e t t e , h o g y „So l a n g . . . u n s e r e Z e r s c h m e t t e r u n g als P r o g r a m m u n s e r e r
F e i n d e gibt, w e r d e n w i r m i t allem e r l a u b t e n Mitteln k ä m p f e n u n d es gibt k e i n » z u r ü c k « i n
d e r U - B o o t - F r a g e . " (Kiem. az eredetiben.)
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ской Монархии была гораздо большей.
Германия «в крайнем случае» проиграет
одну войну, а ведь Монархия Габсбур
гов найдет свою погибель в проигранной
войне. Это было причиной того, что ру
ководители монархии гораздо яснее виде
ли серьезные последствия развязывания
неограниченной подводной войны, чем
немцы. Однако по своему положению
они имели чрезвычайно мало возможнос
ти выступить против решения, принято
го генеральным штабом и государствен
ным руководством Германии на корон
ном совете 9 января 1917 года, соглас
но которому начало неограниченной под
водной войны было назначено на 1 фев
раля. Весьма характерным является то,
что согласие союзников Монархии на
эту акцию немцам удалось получить лишь
на встрече императоров
в Берлине,
состоявшейся 26 января, после визита
адмиралов Хольтцендорффа и Циммерманна, приезжавших 20 января в Вену в
целях оказания нажима на правительство
Монархии. Однако написанное до подпи
сания соглашения письмо императора и
короля Карла
к кайзеру
Вильгель
му от 23 января выражало те опасения,
с которыми монарх относился к неогра
ниченной подводной войне.
После принятия решения основной за
дачей дипломатии Монархии было — пос
ле разрыва дипломатических отношений
между С Ш А и Гегманией — всё же под-
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держивать связь между Монархией и
Соединенными Штатами Америки. В
этом до некоторой степени были заинте
ресованы обе воюющие стороны. Монар
хия этим щагом хотела достичь того, что
бы ее поведение не было правительством
премьера Вильсона
полностью
отож
дествлено с поведением Германии. А со
стороны С Ш А поддержание связей с
Монархией означало попытку испытать
внутреннюю
прочность
Двойственного
Союза и отделить Монархию от Герма
нии. Однако выяснилось, что дипломати
ческие маневры обеих сторон служили
введению в заблуждение друг друга и
были бесплодными: Монархия
после
вступления С Ш А в войну не могла про
должать этого маневрирования в целях
поддержания своего особого положения
и связей с Соединенными Штатами Аме
рики. В то же время попытка Вильсона
выделить Монархию из Двойственного
Союза потерпела неудачу из-за позиции
английского правительства, которое сто
яло на том, что обязанности С Ш А по от
ношению к союзникам Антанты делают
невозможным
выполнение
обещаний,
данных Монархии, ибо они противоречат
интересам Антанты. В таких условиях
все дальнейшие стремления австро—венгеоской дипломатии, направленные на то,
чтобы уклониться от последствий неог
раниченной подводной войны, были об
речены на провал.

GONDA:

DER V E R S C H Ä R F T E U-BOOTKRIEG U N D DIE Ö S T E R R E I C H I S C H UNGARISCHE MONARCHIE
Resümee

D a in d e n e r s t e n z w e i J a h r e n d e s
ersten Weltkriegs keine Entscheidung
g e f a l l e n ist, w o l l t e n d i e Z e n t r a l m ä c h t e
ihre gesellschaftlichen
Nachteile
der
Entente gegenüber durch den Einsatz
einer neuen Waffe ausgleichen.
So k a m
es z u m
verschärften
UBootkrieg, der jedoch die Gefahr
in
sich barg, durch einen Zusammenstoß
mit
der amerikanischen Marine
die
Kriegserklärung der USA heraufzubeschwören. Zur
selben
Zeit hat
das
Ausscheiden Rußlands die militärischen
Kräfteverhältnisse stark zugunsten der

Deutschen verschoben, w a s den Inte
ressen der überwiegend ententefreundlichen
herrschenden
amerikanischen
Kreise zuwiderlief. Dieser U m s t a n d hat
das Eintreten der Vereinigten Staaten
in den
Krieg beschleunigt.
Dadurch
w u r d e die einsatzfähige
militärische
Kraft nicht geschwächt, sondern
im
Gegenteil, in m i t t e l b a r e r F o r m b e d e u tend erhöht, w e n n auch die U m g e s t a l tung
der
unermeßlichen
wirtschaftlichen Kraft der Vereinigten Staaten
in K r i e g s p o t e n t i a l gewisse Zeit in A n spruch nahm. Diesen Umstand baga-
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tellisiert zu haben, war einer der größten Fehler der deutschen militärischen
Führung. Der deutsche Botschafter in
Washington, Bernstorff, sandte vergeblich seine warnenden Meldungen;
man warf ihm. vor, er sei „vom Westen beeinflußt" und verstoße so gegen
die Pflicht der deutschen Diplomaten,
unter allen Umständen für die Taten
der deutschen Kriegsführung die günstigsten politischen Bedingungen zu
schaffen.
All dies schuf für die österreichisch Ungarische Monarchie ziemlich ungünstige Umstände für eine Teilnahme am uneingeschränkten U-Bootkrieg.
In dieser Frage gab es auch in der
Monarchie einen Gegensatz zwischen
der militärischen und der zivilen
Staatsführung. Der Herrscher — Karl
v. Habsburg — und die Regierung waren aber noch mehr als die Deutschen
sich dessen bewußt, was für Gefahren
der
durch
werschärften
U-Bootkrieg provozierte Kriegseintritt Amerikas bedeutet. Der Einsatz war für die
Monarchie viel größer als für Deutschland. Dieses konnte „höchstens" einen
Krieg verlieren, dem Habsburgerreich
drohte aber bei einer Niederlage der
Zerfall. Die führenden Kreise der Monarchie sahen die Gefahren, die der
verschärfte
U-Bootkrieg
mit
sich
bringt, viel klarer als die Deutschen.
Infolge der gegebenen Lage gab es für
sie nur ein ungemein kleines Gebiet,
sich dem Beschluß des deutschen Kronrates vom 9. Januar 1917, der auf
Antrag des deutschen Generalstabs und
der deutschen Staatsführung den Beginn des verschärften U-Bootkrieges
für den 1. Februar festsetzte, entgegenzustellen. Sehr charakteristisch ist es,
daß die Zustimmung der Monarchie
zu dieser Aktion bei dem am 20. Januar in Wien erfolgen Besuch des
deutschen Admirals Holtzendorff und
Staatssekretärs Zimmermann, die nach

Wien gekommen waren, um die Zustimmung der Monarchie zu urgieren,
bzw. dann beim Kaisertreffen in Berlin am 26. Januar erreicht wurde. In
einem vorangegangenen zum Kaiser
Wilhelm gerichteten Schreiben hat jedoch Kaiser und König Karl seine Vorbehalte vorgebracht.
Nachdem die Entscheidung gefallen
war und der Abbruch der diplomatischen Beziehungen zwischen den USA
und Deutschland eingetreten ist, war
die Hauptaufgabe der Diplomatie der
Monarchie, die Aufrechterhaltung der
diplomatischen Beziehungen zwischen
den USA und der Monarchie zu sichern.
Dies stand bis zu einem gewissen
Punkte im Interesse beider kriegführender Parteien. Die Monarchie wollte
erreichen, daß die Regierung Präsident
Wilsons ihr Verhalten nicht mit dem
Deutschlands ganz identifiziere. Seitens
der Vereinigten Staaten bedeutete die
Aufrechterhaltung der Verbindungen
mit der Monarchie einen Versuch, die
innere Festigkeit des Zweibundes auf
die Probe zu stellen, bzw. die Monarchie von Deutschland zu lösen. Es
stellte sich jedoch heraus, daß die diplomatischen Tätigkeiten beiderseits der
Täuschung dienten und fruchtlos blieben. Die Monarchie konnte nach dem
Kriegseintritt der USA ihre taktischen
Manöver nicht fortsetzen und ihre besondere Lage und die Verbindungen
zur USA nicht aufrechterhalten. Und
Wilsons Versuch, die Monarchie aus
dem Zweibund zu lösen, scheiterte an
der Stellungnahme Großbritanniens,
das seinen Verbündeten gegenüber Verpflichtungen übernommen hatte und
gegen diese Verbündeten nicht Stellung
nehmen konnte. Alle weiteren Bestrebungen der österreichisch—ungarischen
Diplomatie, sich aus der durch den
verschärften U-Bootkrieg geschaffenen
Lage herauszuhalten, waren zum Scheitern verurteilt.
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CHURCHILL ÉS A BRIT VEZÉRKAR BALKÁNI TERVEI
(1942—1945)
Borús József
II. RESZ*

1943 végétől 1944 őszéig
J. V. Sztálin, W. S. Churchill, F. D. Roosevelt és kíséretük 1943. n o 
vember 28-tól december l-ig Teheránban tartott megbeszéléseinek
anyagát részletesen ismerjük. Alapvető forrás erre a szovjet küldöttség
nek a konferencián készült feljegyzései, 1 Szergej Matvejevics Sztyemenko hadseregtábornok emlékiratának egyik fejezete, 2 Churchill em
lékiratai és Alanbrooke tábornagy naplója és életrajzi jegyzetei, 3 n e m 
különben Elliott Roosevelt és J. R. Deane emlékiratai. 4
A három küldöttség részben megegyező, részben azonban egymástól
eltérő, sőt egyenesen ellentétes elképzelésekkel, tervekkel érkezett T e 
heránba. A legvilágosabb a Szovjetunió álláspontja volt, mint az előző
leg m á r a moszkvai külügyminiszteri értekezleten is elhangzott: az
európai második front létrehozása, Észak- vagy Északnyugat-Francia
országban végrehajtandó partraszállás formájában, tehát az Overlord
fedőnevű hadművelet. A britek által Európában m á r megvalósított
vagyis javasolt összes többi hadműveletet a szovjet vezetők „csak elte
relő harci cselekmény"-nek 5 tekintették.
* A tanulmány I. részét folyóiratunk 1971. évi 2. számában közöltük. (A szerk.)
1 Teherán, Jalta, Potsdam. Dokumentumgyűjtemény. Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1969.
(továbbiakban Teherán).
2 Sz. M. Styemenko: Ahol a győzelmet kovácsolták. Fejezetek „A vezérkar a háború évei
ben" c. műből. Budapest, Kossuth Könyvkiadó — Zrínyi Katonai Kiadó, 1969. 166. s köv. o. —
Sajnálatos módon a magyar fordítás az orosz nyelvű eredetinek csak egy részét tartalmazza.
3 Winston S. Churchill: Der Zweite Weltkrieg. V. köt. Der Ring schliesst sich. 2. könyv:
Von Teheran bis Rom. Bern. Alfred Scherz Verlag 1952.; Arthur Bryant: Sieg im Westen
(1943—1946). Aus den Kriegstagebüchern des Feldmarschalls Lord Alanbrooke, Chef des Em
pire-Generalstabs. Düsseldorf, Droste Verlag, 1960. 73. s köv. o.
4 Elliott Roosevelt: Apám így látta. Budapest, Dante Könyvkiadó, 1947. 141. s köv. o.; J. R.
Deane: Ein seltsames Bündnis. Amerikás Bemühungen während des Krieges mit Russland
zusammenzuarbeiten. Wien. Verlag Neue Welt, én. 40 s köv. o.
5 Sztálin használta ezt a kifejezést az 1943. november 29-i második ülésen (Teherán 40. o.)
— Jelen dolgozat készítése közben került elém Gerhard Grimm: Churchills „The Second
World War" als Quelle für die Politik und Strategie der Westalliierten in Südosteuropa c.
munkája. Südostforschungen XXVI. k. München, R. Oldenbourg, 1967. A teheráni értekezlet
leírásához fűzött egyik lábjegyzetében Grimm azt állítja, hogy amennyiben Sztálin a „diversija" szót használta, akkor ennek csípős jellege van, mivel az oroszban ez szabotázscselekményt jelent. 301. o. — Sztálin valóban ezt a szót használta, de első jelentése: elterelő harci
cselekmény.
3 Hadtörténelmi közlemények
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Teherántól Rómáig című, említett könyvében Churchill a teheráni
tárgyalások ismertetése előtt szükségesnek tartja összefoglalni állás
pontját, amelyet „a három brit vezérkari főnökkel teljes egyetértésben"
a konferencián elfoglalt. Tegyük fel, hogy könyve írásakor, 1951 őszén,
az események után közel nyolc évvel Churchill valóban teljes egyetér
tésre emlékezett. A brit vezérkari főnökök bizottságának elnöke, Alan
Brooke tábornok viszont Teheránban 1943. november 28-án vasárnap
azt írta naplójába, hogy a 16 órakor a szovjet nagykövetségen kezdődött
első teljes ülés előtt megpróbálták rávenni a miniszterelnököt, járuljon
hozzá az amerikaiak tervezte hadműveletekhez a Bengáli-öbölben fekvő
Andaman-szigetek ellen. Brooke-ék ezzel akarták megszerezni az ame
rikai hozzájárulást a földközi-tengeri brit tervekhez; Churchill azonban
nem adta beleegyezését.
Ugyancsak Brooke állapította meg, ezen az első ülésen megnyilvánult
véleménykülönbségek alapján, hogy Churchill újra meg újra a Darda
nellákhoz vezető útra és a Balkánra pillantott. 6
Churchill azonban nemcsak a három brit vezérkari főnökkel való tel
jes egyetértésre utal emlékirataiban, hanem mindenekelőtt cáfolni
igyekszik azt az Amerikában „legendává" vált „badarságot", hogy ő
megkísérelte volna meghiúsítani a Csatornán tervezett átkelést, töme
ges balkáni partraszállás vagy a Földközi-tenger keleti részében végre
hajtandó nagy hadjárat javaslatával. 7
A brit miniszterelnök emlékiratai e részének olvasásakor szükségkép
pen felmerül a kérdés: ha ez az állítás tényleg badarság volt, és csupán
Amerikában terjedt el, miért tartotta szükségesnek Churchill, hogy em
lékirataiban ismételten visszatérjen rá, és többször is határozottan cá
folja ezt a legendát?
Elliott Roosevelt apja szárny segédjeként vett részt 1943 novemberé
ben Churchill és Roosevelt, valamint a brit és az amerikai vezérkari fő
nökök kairói, Teheránt közvetlenül megelőző konferenciáján. Visszaem
lékezései — melyeket a nyugatnémet történetírás is megbízhatónak fo
gad el 8 — 1946-ban jelentek meg New Yorkban. Elliott Roosevelt sze
rint Kairóban apja közölte vele, hogy „az angolok már megint akadékos
kodnak a nyugati front körül", ezért az Overlord-terv ügyében „nagyon
kétes" a helyzet. 9
Hasonlóan nyilatkozott F. D. Roosevelt Teheránban is fia előtt Chur
chill balkáni terveiről. A brit miniszterelnök a második teljes ülésen ki
jelentette — mint erre még visszatérünk —: „Nekünk nem voltak ambí
cióink a Balkánon." 1 0 Erről beszámolva, Roosevelt ezt mondta fiának:
„Valahányszor Churchill érvel a balkáni invázió érdekében, mindenki
pontosan tudja, mire gondol. Mindennél fontosabb neki, beékelődni Kö6 Bryant 93. és 96. o.
7 Churchill
V/2. 29. o.
8 Grimm 301. o. 98. sz. jegyzet.
9 E. Roosevelt
122. o.
10 Az e r e d e t i angol szövegben ez áll: „We o u r s e l v e s h a d no a m b i t i o n s i n t h e B a l k a n s . "
L. Winston C. Churchill:
T h e S e c o n d W o r l d W a r . V. k . Closing t h e R i n g . L o n d o n — T o r o n t o
stb. Cassel a n d Co. Ltd. 1952. 324. o. A k o n f e r e n c i á n k é s z ü l t szovjet feljegyzésekben ez így
o l v a s h a t ó : „ N e m v e z é r e l n e k b e n n ü n k e t s e m m i f é l e b a l k á n i é r d e k e k , s e m pedig b e c s v á g y ó
t ö r e k v é s e k . " L. T e h e r á n 36. o.
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zép-Európába, hogy távol tarthassa a Vörös Hadsereget Ausztriától, Ro
mániától, sőt ha lehet, még Magyarországtól is. Sztálin tudta ezt, én is
tudtam, mindenki tudta . . ,"**
Teheránban a brit miniszterelnök — emlékiratai szeriint — ,,három
kívánság"-gal állt elő. Az első az „1944 májusban vagy júniusban, leg
később azonban július első napjaiban" megvalósítandó Overlord had
művelet volt. Az első helyet az ehhez szükséges csapatok és a szállítá
sukra szolgáló hajók foglalták el, minden más előtt.
A második kívánság az Olaszországban tevékenykedő angol—ameri
kai hadsereg ellátása volt oly módon, hogy ez elfoglalhassa Rómát és a
tőle északra fekvő repülőtereiket. Ez utóbbiakról bombázni lehetett DélNémetországot. Ezt követően Churchill az előnyomulást abba akarta
hagyni a Pisa—Rimini vonalon.
Az 1944-re szóló tervek között szerepelt egy dél-franciaországi p a r t 
raszállás is, Toulon és Marseille elfoglalására. Innen a Rhőne-völgyében végrehajtott előnyomulás az Overlordot segítette volna. Churchill
ezt az elgondolást — saját bevallása szerint — nem ellenezte, de inkább
előnyben részesített volna egy támadást Észak-Olaszországból az Iszt
riai-félszigeten át Bécs irányába. Emlékiratai szövegéből azonban nem
derül ki, hogy vajon mégsem akart megállni Pisa—Rimini vonalában,
vagy pedig Észak-Olaszországban, esetleg magán az Isztriai-félszigeten
megvalósított partraszállásra gondolt.
A brit miniszterelnök harmadik kívánsága a Földközi-tenger keleti
részére vonatkozott. Erről a területről, mint hadszíntérről, ő továbbra
sem mondott le, az előző hónapokban elszenvedett politikai és katonai
kudarcok hatására sem. Állítása szerint ugyan nem az Overlord-hoz
szóba jöhető erőket akarta ide igénybe venni, hanem csupán a földközi
tengeri brit—amerikai erők egy tizedét, állítása szerint két, legfeljebb
három hadosztályt. Ezeket amúgysem lehetett volna a főhadszíntérre
szállítani, mert hiányzott a szükséges hajótér, de az angliai kikötők és
táborok is m á r a legvégső határig igénybe voltak véve. Ezt a két-három
hadosztályt — írja Churchill — kár lett volna a néző szerepére kárhoz
tatni. Ha sikerül Rodoszt elfoglalni, ez megteremtette volna a szövetsé
ges légi fölényt az Égei-tenger fölött, lehetővé tette volna a Törökor
szágba vezető tengeri út használatát. Ha viszont Törökország hajlandó
lett volna hadba lépni, vagy legalább átengedte volna repülőtereit, a m e 
lyeket egyébként az angolok építettek, akkor az Égei-tengert Rodosz
meghódítása nélkül is uralni lehetett volna.
A legfontosabb természetesen Törökország volt. Ha ez csatlakozik a
szövetségesekhez, akkor ők minden további nélkül bemehettek volna
búvárhajóikkal és könnyebb flottaegységeikkel a Fekete-tengerre,
könnyebben és főleg rövidebb úton szállíthatták volna a hadianyagot a
Szovjetuniónak.
Ezzel a három javaslattal Churchill Teheránban újra meg újra előállt.
Ügy vélte, hogy Sztálint meg tudta volna nyerni elgondolásainak,
Roosevelt azonban, katonai tanácsadóinak hatására, ingadozott, így ve
il E. Roosevelt 151. o. — A könyv eredeti amerikai kiadásában (As he saw it. New York,
1946. 184. o.) a „whenever" szó áll, ennek pontos megfelelője: valahányszor.
3*
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gül „ezek a másodlagos, de csábító lehetőségek kihasználatlanul marad
tak". Az amerikaiak álláspontja: „Mindenesetre megakadályoztuk, hogy
Churchill a Balkánon kalandokba rántson minket." 1 2
Ami végül az amerikaiak teheráni „programját" illeti, ők továbbra is
fontosnak tartották a Japán elleni háborút a Csendes-óceán térségében,
ahol eddig csak ausztráliai és új-zélandi csapatok segítették őket.
Ugyanakkor mielőbb meg akarták indítani az Overlord hadműveletet,
és attól tartottak, hogy a Földközi-tenger térségére vonatkozó brit el
képzelések legalább két-három hónappal késleltetik a franciaországi
partraszállás megkezdését 13 .
A briteket mindenek előtt az aggasztotta, hogy Teherán előtt nem si
került megegyezniük az amerikaiakkal „egy realista stratégiai politiká
ról". Fegyveres erőik Európában létszámban ugyan még felülmúlták az
USA-ét, de a négyéves háború csaknem teljesen kimerítette embertar
talékaikat. Helyzetük ettől kezdve mindig gyengült Amerikával és a
Szovjetunióval szemben 14 .
A háború továbbvitele szempontjából legfontosabb kérdésben, az
Overlord megkezdéséről Teheránban megszületett a döntés. Az ameri
kaiak előzőleg „forró" konferenciát vártak, mivel úgy látták, hogy
Ohurchill és az angolok ellenzik az Overlord hadműveletet, és ehelyett
a Földközi-tenger egész térségét, mindenekelőtt a Balkánt akarják meg
hódítani. Eisenhower főhadiszállásán még olyan vélemény is felbuk
kant, hogy ezt az angol törekvést a szovjet küldöttség támogatni fogja! 15
Teheránban azonban nem brit—szovjet, hanem szovjet—amerikai kö
zös álláspont nyilvánult meg és győzött az európai második front létre
hozásának ügyében. Ez erősebbnek bizonyult Churchill mesterkedéseinél, úgyhogy végül Roosevelt és Churchill, az amerikai és a brit v e 
zérkar vezetőivel való előzetes megbeszélés alapján ígéretet tett Sztá
linnak, hogy 1944 májusában partra szállnak Észak-Franciaországban, s
e partraszállás támogatására hadműveletet kezdenek Dél-Franciaország
ban is. Ennek hallatán Sztálin bejelentette, „az oroszok kötelezik ma
gukat: májusra egy több helyen indíttandó nagyarányú támadást szer
veznek a németek ellen, hogy a német hadosztályokat a keleti front
hoz kössék, s így ne adjanak módot nekik arra, hogy bármilyen mér
tékben is megnehezítsék az Overlordot." 1 6
A csendes-óceáni hadszintérről a legelső ülésen Roosevelt adott tájé
koztatást. Sztálin a szovjet küldöttség nevében üdvözölte a Csendes
óceánon elért és a jövőben elérendő sikereket, majd hozzáfűzte, hogy a
hitleri Németország feletti győzelem után a Szovjetunió is hadat üzen
az imperialista Japánnak.
Sztálin ezen az ülésen előbb a Vörös Hadsereg nyári hadműveletei
ről tájékoztatta a részvevőket, majd ismertette véleményét a többi euró12 Churchill V/2. 29. s köv. o. ; Churchill Rooseveltről, ill. az amerikaiak véleménye őróla
uo. 32. o.
13 Az amerikai tervekről F. D. Roosevelt a teheráni első ülésen, Teherán 8/9. o. ; a b r i t amerikai vitáról, már előzőleg is Bryant 81. s köv. o.; részben Bryant szövege.
14 L. erre Bryant véleményét, 91. o.
15 Harry C. Butcher: Drei Jahre mit Eisenhower. Das persönliche Tagebuch von Kapitän
zur See Harry C. Butcher, USNR, Marine-Ad jutant von General Eisenhower 1942—1945. Bern,
Alfred Scherz Verlag, 1946. 483., 485. és 489. o.
IG Teherán 46. o.
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pai hadszíntérről, abból kiindulva, hogy „frontunk helyzetének meg
könnyítése végett Európa mely részében volnának kívánatosak az an
gol—amerikai erők hadműveletei". Szerinte ,,az olaszországi hadszíntér
csakis a szövetségesek hajóinak szabad földközi-tengeri közlekedése
szempontjából fontos". Olaszországból közvetlenül Németország ellen
nem célszerű támadni, mivel az Alpok útban vannak. Németország el
len Franciaországon át lehet a legeredményesebben támadni. „Jó lenne,
ha Törökország hajlandó lenne utat nyitni a szövetségesek előtt. A Bal
kánról mégiscsak könnyebb elérni Németország szívét. Itt nem állják
el az utat sem az Alpok, sem a Csatorna." 1 7
A harmadikként beszélő Churchill először az Overlord hadművelet
tel foglalkozott, és elmondta, hogy május, június és július hónapban
mintegy egymillió katonát akarnak partra tenni Franciaországban.
Minderre azonban csak hat hónap elteltével kerül majd sor, ezért elő
zőleg Roosevelttel együtt megvizsgálta, „hogyan használhatnánk fel a
legjobban a földközi-tengeri erőinket az oroszok megsegítésére . . . "
Beszélt a brit miniszterelnök az olaszországi hadszíntérről és az erre
vonatkozó tervekről, majd rátért kedvenc témájára, Törökország bevo
nására a háborúba és Rodosz elfoglalására. Hangsúlyozta azt is, hogy
a törökök hadba lépése hatással lehetne Romániára és Magyarországra.
Ezt követően Sztálin több kérdést tett fel Churchill javaslataival k a p 
csolatban. Többek között választ k é r t az Adriai-tenger térségében ter
vezett hadműveletet illetően, továbbá Törökország hadba lépésére vo
natkozóan, leszögezve: „ . . . k é t s é g e s n e k tartom, hogy Törökország b e 
lép a háborúba. Szerintem nem lép be a háborúba, akármilyen nyomást
gyakorolunk is rá." Később pedig: „Nem tűrhetjük, hogy Törökország
továbbra is közöttünk és Németország között lavírozzon."
Ezen az ülésen Churchill nem válaszolt Sztálinnak az Adriai-tenger
térségében tervezett hadműveletre vonatkozó kérdésére, a következő
napi ülésen viszont részletesen ismertette balkáni terveit. Ide — mon
dotta — „nem szándékszunk reguláris hadosztályokat küldeni, csupán
kombinált osztagok portyáira kívánunk szorítkozni. Nem vezérelnek
bennünket semmiféle balkáni érdekek, sem pedig becsvágyó törekvések.
Nem akarunk mást, mint a Balkánon lekötni és a lehetőségekhez k é 
pest megsemmisíteni 21 német hadosztályt." E tervek valóra váltásával
kapcsolatban, tette hozzá később, nem gondolt „nagyobb erők beveté
sére".
Roosevelt többször nyilvánította véleményét a Földközi-tengerrel
kapcsolatban, de mindannyiszor hangsúlyozta, „hogy ezek a h a d m ű v e 
letek késleltethetik az Overlord végrehajtását". „Csak a helyzet igen
komoly változása indokolhatja e hadmüveletek kitűzött határidejének
módosítását." 1 8
Az értekezleten a katonai kérdésekről folytatott vitákban Brooke és
Deane véleménye szerint Sztálin jelentős fölényében volt a másik két
17 Teherán 8. s köv. és 11. o. — A szövget feljegyzések közzétett szövegében Sztálin Ja
pánra vonatkozó ígérete nem szerepel, noha erről Brooke (Bryant 93. o.), Deane (42. o.) és
Churchill (V/2. 35/36. o.), másik oldalról pedig Styemenko (175. o.) egybehangzóan tudósí
tanak.
18 Teherán 12. s köv. és 17/18. o.
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államférfivel szemben. Életrajzi jegyzeteiben Brooke elmondja, hogy ő
már első, 1942-as augusztusi moszkvai találkozásuk alapján magasra
értékelte Sztálin képességeit, jellemerősségét és tisztánlátását, de még
nem tudta, hogy hadvezér-e. Teheránban ott volt Vorosilov is, aki azon
ban Brooke szerint nem tölthette be Sztálin mellett a katonai tanács
adó szerepét. 19
Brooke Teheránban m á r az első megbeszélésen, majd a következő
üléseken felismerte, hogy Sztálinnak ,,a lehető legnagyobb kaliberű ka
tonai agya" van. „Mondanivalójában egyetlen egyszer sem csúszott b e 
le hadászati tévedés, élénk és tévedhetetlen pillantása sohasem hibázott
a helyzetben bennerejlő komplikációk megítélésében." Roosevelthez és
Churchillhez hasonlítva Sztálint, Brooke megállapítja, hogy az ameri
kai elnök sohasem iparkodott hadvezérként fellépni. Churchill viszont
„féktelen volt, időnként ragyogó, de túlságosan heves, és könnyen h a j 
lott arra, hogy kedvezzen alkalmatlan terveknek, anélkül, hogy előző
leg, mint ez szükséges, alaposan átgondolta volna őket." 20
Nem kevésbé érdekesen örökítette meg a három nagy, de mindenek
előtt Sztálin és Churchill teheráni vitáját Deane amerikai tábornok. A
földközi-tengeri hadműveletek mellett egyedül Churchill szállt síkra.
Latba vetette teljes beszédkészségét, gesztikulált, hízelgett, humorizált,
máskor morgott és szivarját harapdálta. Tolmácsa, Birse őrnagy kitűnő
fordító volt ugyan, ,,de teljesen hiányzott belőle Churchill szónoki k é 
pessége. A tolmács szájában Churchill szavai minden erejüket elvesz
tették és süket fülekre találtak."
Deane szerint Sztálin viszont meg sem kísérelte, hogy bőbeszédűséggel vagy szófordulatokkal érje el célját. Megjegyzései rövidek voltak,
és mindig a lényegre szorítkoztak. Az amerikaiakra „rendkívüli és ked
vező értelemben vett hatással volt, valószínűleg azért, mert az ango
lokkal szembeni véleménykülönbségünkben az amerikai álláspontot
képviselte. Ettől eltekintve, nem vonhattuk ki magunkat ennél az em
bernél a nagyág hatása alól." 21
A teheráni konferencia, amelyen a katonai kérdéseken kívül m á r a
háború utáni európai rendezés számos problémájára is kitértek, jelen
tős eredményekkel járt. A részvevő három hatalom képviselői nyilat
kozatot fogadtak el és hoztak nyilvánosságra a Németország elleni há
borúban folytatandó közös tevékenységről és a háború utáni együtt
működéséről, valamint Iránról. 2 2 Megegyezés született az európai h á 
ború folytatásáról és a vezérkarok együttműködéséről is. Ezt a meg
egyezést ugyancsák írásba foglalták, de tartalma miatt akkor nem hoz
hatták nyilvánosságra; csak 1947-ben tették közzé.
Az öt pontot tartalmazó okmány első pontja kimondja, hogy a ju
goszláv partizánokat a lehető legnagyobb mértékben támogatni kell h a 
dianyaggal és commando-vállalkozásokkal.
19 Bryant 94. o. — Ebből kitűnik, hogy Brooke nem tudott a szovjet vezérkari főnökség
hadműveleti osztályvezetőjének, Styemenko altábornagynak jelenlétéről.
20 Brooke életrajzi jegyzeteiben: „ . . . Stalin . . . had a military brain of the very highest
calibre." L. A. Bryant: Triumph in the West. A History of the War Years. Based on the
Diaries of Field-Marshal Lord Alanbrooke, Chief of the Imperial General Staff. New York,
Doubleday and Company, Inc., Garden City, 1959. 62. o. ; vö. a német kiadással 94/95. o.
21 Deane 43. é s 44. o.
22 T e h e r á n 63/64. és 65. o.
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A második pont Törökországnak a szövetségesek oldalán még az év
vége előtt remélt hadba lépését szögezi le.
A harmadik pontban arról van szó, hogy ha Bulgária megtámadná a
németellenes háborúba belépő Törökországot, a Szovjetunió nyomban
h a d a t üzenne Bulgáriának.
A negyedik pont az Overlord 1944 májusában való megindítását
mondja ki, egyidejűleg hadművelet indul Dél-Franciaország ellen is.
Sztálin marsall kijelentette: „a szovjet fegyveres erők körülbelül ugyan
ebben az időben támadást indítanak, hogy megakadályozzák a német
csapateltolódásokat a keleti arcvonalról a nyugatira".
Végül megegyeztek abban, hogy ,,a három hatalom vezérkarának a
jövőbeni európai hadműveletekre való tekintettel szoros kapcsolatban
kell maradnia. Főleg abban állapodtak meg, hogy az ériintett törzsek
közös álcázási tervet dolgoznák ki az ellenség megtévesztésére és fél
revezetésére." 2 3
Ebben a titkos határozatban tehát a Balkán, bővebb értelemben a
Földközi-tenger keleti térsége két vonatkozásban szerepel; egyfelől szó
esik benne a jugoszláv partizánok támogatásáról, másfelől Törökország
hadba lépéséről. Nincs viszont említés sem az Égei-tengerről, sem pedig
Rodosz vagy más ottani sziget elleni támadásról. Churchill azonban még
mindig nem tett le Rodoszra vonatkozó terveiről. Az amerikai és a brit
küldöttség Teheránból visszatérőben néhány napra megállt Kairóban,
ahol újabb megbeszéléseket folytatott, immáron a teheráni megállapo
dások alapján. A brit—amerikai vezérkari főnökök december 3-i ülé
sén Churchill javasolta Leahy tengernagynak, az amerikai vezérkari
főnökök bizottsága elnökének, hogy ha Rodoszt nem tudják megtámad
ni, akkor ki kell éheztetni. 2 4
Churchillnek az Európai ún. „lágy alteste" elleni támadások tervé
vel való állandó foglalkozását az amerikai katonai vezetők is úgy érté
kelték, hogy a miniszterelnök ezzel akarja helyettesíteni a Dél-Fran
ciaország elleni támadást. „Nyilvánvalóan Churchill a dél-franciaországi
partraszállással szemben előnyben részesítette azt a gondolatot, hogy
Észak-Olaszországon kell áthaladni és átkanyarodni Jugoszláviába, ez
zel szorító nyomás alá helyezi a németeket. Állandóan visszatért Ro
doszra és az égei-tengeri Dódekanészosz szigetékre." 2 5
Az amerikaiak azonban továbbra sem voltak hajlandók támogatni
Churchill ilyen irányú terveit. Három nappal a teheráni megegyezést
követően, december 4-én Roosevelt nyíltan feltette brit kollégájának
a kérdést, fennáll-e a tényleges egyetértés a következő pontokban:
a) Semmire sem szabad váEalkozni, ami Overlord-ot hátráltatja.
b) Semmire sem szabad vállalkozni, ami a dél-franciaországi p a r t r a 
szállást (fedőneve: Anvil, később Dragoon) hátráltatja.
23 Ez okmányt magyarul ,A teheráni értekezlet katonai következtetései" címmel közli
Halmosy Dénes: Nemzetközi szerződések 1918—1945. A két világháború közötti korszak és
a második világháború legfontosabb politikai szerződései. Budapest, Közgazdasági és Jogi
Könyvkiadó, 1966. 556—553. o. — A magyar fordítás több katonai vonatkozású pontatlanságot
tartalmaz.
24 B r o o k e n a p l ó b e j e g y z é s é t 1. Bryant
25 Uo., l á b j e g y z e t b e n .

107. o.
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c) Ha Törökország belép a háborúba, mindenképpen fel kell hajtani
annyi partraszálló járművet, hogy a Földközi-tenger keleti felében had
műveletet lehessen végrehajtani.
d) A Bengál-öbölben meg kell elégedni a már ottlevő eszközökkel. 26
E kérdésekre Churchill kénytelenségből igent mondott, kivéve az
utolsó pontot, amellyel kapcsolatban végül abban egyeztek meg, hogy
nem hajtják végre az Andaman-szigetek ellen m á r Teheránban is em
lített partraszállást. Égei-tengeri elképzeléseivel kapcsolatban Churchillnek itt, Kairóban be kellett látnia, hogy az amerikaiak továbbra sem
hajlandók semmiféle támogatásra ebben a térségben — Törökország
hadba lépését kivéve.
Churchill még Teheránból küldött meghívására december 4-én török
küldöttség élén Kairóba érkezett Ismét Inönü török köztársasági elnök.
A törökök a háborúba belépésüket illetően rendkívül tartózkodóan vi
selkedtek; Churchill szerint még mindig erősen hatott rájuk a német
katonai gépezet. Egyébként az amerikaiak sem lelkesedtek túlságosan
ezért a hadba lépésért, joggal tartva attól, hogy számukra ez újabb kö
telezettségeket von majd maga után. Körükben terjedt el a következő
vicc, melynek az volt az alapja, hogy Inönü elnök hallókészüléket hasz
nált: minden török hallókészüléket hord, és ezek egymással annyira
össze vannak hangolva, hogy egyik sem működik abban a pillanatban,
amikor Törökország háborúba lépéséről csak említés is történik. 2 7
A törökök vonakodása a háborúba való bekapcsolódástól igazolta
Sztálin teheráni, idézett kijelentését. Churchill, akinek még ekkor sem
tetszett, hogy le kell mondania a Rodosz elleni támadásról, egyelőre tu
domásul vette Törökország semlegességének fennmaradását, de a kö
vetkező évben, 1944-ben is folyton reménykedett a törökök hadba lé
pésében a szövetségesek oldalán. 28
Törökország magatartása a második világháború idején egyébként
rendkívül érdekes, külön vizsgálatot igénylő probléma. A török vezető
politikusok, kihasználva országuk földrajzi fekvését, rendkívül ügyesen
ingadoztak a tengelyhatalmak és a szövetségesek között. Törökország ve
zetőiben a második világháború időszakában éveken át élt a félelem,
hol erősebben, hogy gyengébben, hogy valamelyik hadviselő fél meg
támadja országukat. Másfelől a tengelyhatalmak, illetve a szövetsége
sek ismételten tartottak attól, hogy a törökök belépnek a háborúba —
a másik fél oldalán. A valóságban Törökországot senki sem támadta
meg, ilyen támadás terve komoly formában egyik hadviselő fél részé
ről sem merült fel. A törökök viszont egészen 1945 elejéig semlegesek
tudtak maradni, legalábbis formailag. A németeknek 1943. április 20ig szállították a stratégiai fontosságú krómércet, különféle fegyverek,
elsősorban harckocsik ellenében. Kaptak fegyvereket, így repülőgépe
ket és légvédelmi tüzérséget az angoloktól is. 1945. február 23-án az
után hadat üzentek Németországnak és Japánnaik. Hadüzenetük ekkor
m á r formai jelentőségű volt csupán, kizárólag azért kerítettek sort rá r
26 Churchill V/2. 105/106. O.
27 u o . 106. s k ö v . é s 111. s k ö v . o. ; Bryant
28 Churchill V/2. 111. s k ö v . o.

108. s k ö v . , a vicc 114. o., j e g y z e t b e n .
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hogy a béketárgyalásokon ők is ott lehessenek a győztes antifasiszta
koalíció tagjainak sorában! 2 9
A Teheránban elfogadott titkos katonai nyilatkozat első pontja a j u 
goszláv parizánok megsegítését foglalta írásba. A Jugoszláv Kommunis
ta Párt által előkészített fegyveres harc 1941. június 22. után bontako
zott ki; a Szovjetunió népeinek harca nyújtott kilátást a fasizmus f e 
letti győzelemre. A németek fő erőit a szovjet hadsereg kötötte le, így
vált lehetővé a kommunisták vezette jugoszláv partizánmozgalom meg
indítása. A szovjet kormány kezdettől fogva támogatta a jugoszláv nép
felkelését, a teheráni értekezlet után pedig katonai missziót küldött
Jugoszláviába, a Nemzeti Felszabadítás Bizottsága mellé. Ezt követően
a szovjet segítség egyre átfogóbbá vált, a jugoszláv partizánok lőszert,
egyenruhát, gyógyszert, egészségügyi személyzetet kaptak, 1944 őszén
pedig már repülő erőket, több hadosztály számára fegyvert, lőszert és
híradó eszközöket, továbbá szovjet katonai tanácsadókat. 3 0
Nagy-Britannia eleinte a Drázsa Mihajlovics tábornok, a Londonban,
utóbb Kairóban székelő jugoszláv emigráns királyi kormány h a d ü g y 
minisztere vezette csetnikeket támogatta. Emlékirataiban Churchill
elismeri, hogy a brit közel-keleti főparancsnokság Mihaj lovics hívei
között ügynököket és összekötőket tartott, 30 / a
A brit vezetés a Joszip Broz Tito vezette partizánmozgalomról kez
detben nem vett hivatalosan tudomást, illetve ezt egyszerűen kommu
nista tevékenységnek fogta fel. A Jugoszláv Népi Felszabadító Hadse
reg 3 1 sikerei a németek elleni harcban azonban ráébresztették a brit
politikai és katonai vezetést arra, hogy a jugoszláv partizánmozgalmat
nem lehet számításon kívül hagyni. A britek mindenekelőtt tájékozód
ni akartak, ezért 1943. május végén Frederick William Deakin száza
dos, korábban az oxfordi egyetem docense, a háború előtt Churchill
irodalmi munkásságának öt éven át segítője, a brit közel-kelet főhadi
szállás megbízottjaként ejtőernyővel leugrott a Durmitor-hegységbe,
hogy a Legfelsőbb Partizán Parancsnokságnál előkészítse egy brit miszszió fogadását. Deakint azután más brit tisztek követték, 32 és ezek
nyomban továbbították a brit vezetésnek a szükséges tájékoztatást. A
brit vezérkari főnökök 1943. június 6-án m á r ezt jelentették Churchili
nek:
,,A hadügyminisztériumhoz beérkezett jelentésekből világosan kitű
nik, hogy Hercegovinában és Montenegróban a csetnikek a tengelyhez
29 Törökország második világháborús szerepére 1. Világtörténet X. köt. Budapest. Kossuth
Könyvkiadó, 1966. megfelelő részeit, különösen 62—64., 106. és 276. o. — A német—török vi
szonyra Lothar Krecker: Deutschland und die Türkei im zweiten Weltkrieg. Frankfurt/M.,
Vittorlo Klostermann, 1964.
30 A fegyveres harc előkészítésére és kibontakozására, valamint a Szovjetunió harcának
jelentőségére és hatására 1. Vlado Strugar: Der jugoslawische Volksbefreiungskrieg 1941 bis
1945. Berlin, Deutscher Militärverlag, 1969. 26. s köv. o. A szovjet segítség 1944-ben: A Nagy
Honvédő Háború története 1941—1945. IV. köt. Budapest, Zrínyi Katonai Kiadó, 1966. 341. s
köv. o.
30/a Churchill V/2-ben a IX., „Marschall Tito und Jugoszlawien" c. fejezet. — A Mihajloviccsal való kapcsolat uo. 168. o.
31 Az események rövid összefoglalását 1. Jován Marjánovics: Felszabadító háború és népi
forradalom Jugoszláviában 1941—1945. Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1968. — kisebb fordí
tási pontatlanságokkal. A katonai kérdésekre részletesebb V. Strugar: I. m.
32 Churchill
V/2. 169. o., Strugar
misszió — de n e v e k e t n e m említ.

175. o. szerint m á j u s 28-án u g r o t t le e g y b r i t
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katonai

fűződő kapcsolataik révén reménytelenül kompromittálták magukat. A
nemrégiben ez utóbbi térségben vívott harcokban a jólszervezett parti
zánok sokkalta több tengely-erőt kötöttek le a csetnikeknél." 3 3
1943. június 23-án Churchill elnökölt a brit vezérkari főnököknek a
miniszterelnökség épületében tartott ülésén. A vitában hangsúlyozta a
tengely-ellenes jugoszláv mozgalom lehető legnagyobb támogatásának
fontosságát. Ö ezt a támogatást annyira lényegesnek tekintette, hogy
utasítást adott: a segítség növeléséhez szükséges repülőgépeket akár
Németország bombázásának vagy a búvárhajók elleni harcnak a rová
sára is biztosítani kell.
A következő lépésnek Churchill az Adriai-tenger bejáratának bizto
sítását tekintette, remélve, hogy tudnak néhány hajót jugoszláviai vagy
görögországi kikötőkbe küldeni. Ennek lehetőségére, illetve szükséges
ségére hívta fel 1943. július 7-én Harold Alexander tábornok figyelmét.
Két héttel később, július 22-én ugyanennek futárral elküldte „a teljes
tudósítást Tito úgynevezett partizán követőinek nagyszerű ellenállásá
ról Boszniában, és Mihajlovies erőteljes, hidegvérű hadmozdulatáról
Szerbiában" 3 4
A brit miniszterelnök jó politikai érzésekkel időben felismerte a J u 
goszláviában a Népi Felszabadító Hadsereg és Partizánegységek javára
végbement erőeltolódást. Július 22-én Alexandernek küldött, fent idé
zett táviratában még egymás mellett szerepeltette Titót és Mihajlovicsot, 28-án viszont m á r intézkedett, hogy Fitzroy Maclean-nel, az alsó
ház tagjával az élén, küldöttség menjen a jugoszláv partizánokhoz. Er
re -néhány hét elteltével sor is került; Maclean missziója 1943 szeptem
berében ejtőernyővel leugrott a Legfelsőbb Partizán Parancsnoksághoz.
Churchill elismeréssel ír arról, hogyan használták ki a partizánok ön
tevékenyen az olasz fegyverszünet következtében a Balkánon előállott
helyzetet. Szerinte néhány hét alatt hat olasz hadosztályt fegyvereztek
le, két másik pedig csatlakozott hozzájuk a németek elleni harcra. 3 5
Az olaszoktól megszerzett hadianyag segítségével további 80 000 em
bert fegyvereztek fel, és megszállták az Adriai-tenger partvonalának
legnagyobb részét. A Tito vezette jugoszláv partizánhadsereg ekkor —
Churchill szerint — 200 000 harcost számlált, és egyre messzebbre ható
vállalkozásokat hajtott végre a németek ellen.
A britek a támogatást a partizánoktól az AVNOJ 3 6 második, 1943.
november 29-én Jajce városában tartott ülésszaka után sem vonták
meg, jóllehet ez az ülésszak határozatban mondta ki, hogy a jugoszláv
népeket egyedül Jugoszlávia Nemzeti Felszabaítdó Bizottsága képviseli,
és felfüggesztette az ekkor Kairóban székelő királyi kormány jogait.
Az ülésszak megtiltotta II. Karagyorgyevics Petár királynak, hogy viszszatérjen az országba. Ebben a helyzetben a britek arra kényszerültek,
hogy „szorosan együttműködjenek a partizánokkal", következésképpen
33 Churchill
V/2. 169. o.
34 U o . 169—171. O.
35 Churchill
V/2. 171/172. o.; Strugar 176. o. szerint egy a n g o l — a m e r i k a i k a t o n a i misszió
s z e p t e m b e r 17-én u g r o t t le. Marjánovics
125. o. szerint a j u g o s z l á v n é p i e r ő k 1943 s z e p t e m 
b e r é b e n 11 olasz h a d o s z t á l y t f e g y v e r e z t e k l e .
36 Az A V N O J J u g o s z l á v i a N é p i F e l s z a b a d í t ó Antifasiszta T a n á c s á n a k szerb—horvát r ö v i 
d í t é s e . L. Marjánovics
108. o.
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rá kellett venniük a királyt hadügyminiszterének, Mihajlovicsnak az
elbocsátására. A britek december elején megvonták Mihajlovicstól a
hivatalos támogatást, és visszahívták a területén működő missziókat. 37
Ezt követően Churchill és Tito között levélbeli kapcsolat is létrejött.
A teheráni és a kairói konferencia u t á n a miniszterelnök 1943. decem
ber 12-én megbetegedett; másnap tüdőgyulladást állapítottak meg nála.
Felgyógyulása után, 1944. január elején Tito a Népi Felszabadító Had
sereg és Partizánegységek, valamint a saját nevében jókívánságokat kül
dött neki, amire Churchill január 8-án hosszabb levéllel válaszolt. Meg
köszönve az üzenetet, így folytatta: „A velem baráti viszonyban levő
Deakin őrnagy részletesen ismertette az ö n ö k nehéz harcát. Legőszin
tébb kívánságom, megtenni minden emberileg lehetőt, hogy ö n ö k e t a
tengeren és a levegőből ellássuk és commandokkal segítsük harcukat
a szigetekért. Maclean dandárnok is barátom, és az alsóházban kollé
gám. Vele együtt nemsokára az ö n főhadiszállásán fog szolgálatot tel
jesíteni fiam, Randolph Churchill őrnagy, aki szintén tagja a parla
mentnek.
Előttünk egy mindent felülmúló cél van, megtisztítani Európának a
nácik bepiszkította földjét. Biztos lehet abban, hogy a britek nem kí
vánják diktálni Jugoszlávia jövendő kormányát. Ugyanakkor reméljük,
hogy amennyire csak lehetséges, együttműködünk a közös ellenség le
győzésére, és később a nép akaratával összhangban a kormányforma
eldöntésére.
Elhatároztam, hogy a brit kormány nem támogatja tovább katonai
segéllyel Mihaj lovicsot, és csak Önt fogja s e g í t e n i . . . " Petár király még
gyermekként került Nagy-Britanniába, most elejteni nem lenne lova
gias dolog.
„Legyen meggyőződve, hogy csak barátaimmal, Sztálin marsallal és
Roosevelt elnökkel legszorosabb kapcsolatban cselekszem, és legkomo
lyabb vágyaim, hogy a szovjet kormánytól az ö n főhadiszállására kül
dendő katonai misszió hasonló egyetértésben működjék a Maclean dan
dárnok vezette angol—amerikai misszióval." A levelezést Maclean dandárnokon keresztül bonyolítsa le, tudassa, hogy miben segíthetnek.
A válasz közel egy hónap elteltével, 1944. február 3-án érkezett meg.
Ebben Tito, Jugoszlávia marsallja megköszönte a segítséget, és ígéretet
tett, hogy ,a Jugoszláv Népi Felszabadító Hadsereg megteszi kötelessé
gét a közös harcban. Megértik Churchill kötelezettségeit Petár király
és kormánya iránt. A felszabadító harcban létrejött belpolitikai helyzet
nem egyének vagy politikai csoportok törekvéseit szolgálja, hanem a
harcban részvevő hazafiak, Jugoszlávia népei többségének kívánságát
fejezi ki. Céljuk a harc, az egység és egy demokratikus Jugoszlávia
megteremtése szövetségi alapon.
Churchill nyomban, február 5-én válaszolt. Részletesen foglalkozott
a király helyzetével, majd szinte szószerint megismételte Tito marsall
levelének a célokkal foglalkozó részét, mint amely célok őfelsége kor
mányának biztos támogatását élvezik. A levél 3. pontjában a minisz
terelnök részletes katonai tervekre tesz javaslatot:
37 A jajeei ülésszakra 1. Marjánovics 129. s köv. o. ; Churchill leírása V/2. 173. o.
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„Felszólítottam a földközi-tengeri szövetséges főparancsnokot, hala
déktalanul alakítson commando-partraszálló erőket, és ezek repülők és
flottillák támogatásával, az ö n ö k segítségével, támadják meg a német
helyőrségeket a dalmát partok mentén általuk elfoglalt szigeteken.
Nincs ok arra, miért ne lehetne megsemmisíteni ezeket a helyőrsége
ket a nemsokára rendelkezésre álló erőkkel. Másodszor, létre kell hoz
n u n k egy megszakítás nélküli összeköttetési vonalat a tengerparttól
önökig, akkor is, ha időnként ezt át kell helyezni. Csak ily módon tu
dunk szállítani ö n ö k n e k harckocsikat és páncéltörő ágyúkat, továbbá
más nehéz hadianyagot, azonfelül más szükséges utánpótlást, az Ön
hadseregei által igényelt mennyiségben. Kérem, beszélje meg mindezt
Maclean dandárnokkal, akiben teljesen megbízom, és akinek közvetlen
bejárása van hozzám és a főparancsnokhoz."
A brit kormány és a Legfelsőbb Partizán Parancsnokság között 1944.
február elején igen gyors volt az összeköttetés, mivel Churchill február
5-i levelére Tito m á r február 9-én válaszolt. Levelében Tito közölte,
hogy a Churchill üzenetében felsorolt pontokat megbeszélte a Jugosz
láv Népi Felszabadító Bizottság és a Népi Felszabadító Antifasiszta Ta
nács tagjaival. Arra a következtetésre jutottak, hogy a kairói kormányt
fel kell oszlatni, Mihaj lovicsnak el kell tűnnie. A szövetségeseknek a
Népi Felszabadító Bizottságot az ország egyetlen kormányának kell el
ismerniük, II. Petár királynak alá kell vetnie magát a Népi Tanács
törvényeinek. Ez esetben nem vonakodnak együttműködni vele, de a
monarchia kérdésében a felszabadítás után a nép dönt majd. A király
nak nyilatkoznia kell, hogy ő csak a haza érdekeit tartja szeme előtt,
és mindent megtesz Jugoszlávia népei harcának támogatására.
Tito ez utóbbi levelére Churchill február 25-én válaszolt, de levele
azt tanúsítja, hogy a brit misszió jelentései és Tito marsall levelei alap
ján sem fogta fel a valóságos jugoszláviai helyzetet, még kevésbé a
népi mozgalom álláspontját a királlyal kapcsolatban. Churchill így kezd
te levelét :
„Teljesen megértem az ö n nehézségeit, és üdvözlöm azt a szellemet,
ahogyan ö n megközelíti azokat. Köszönöm Önnek, hogy megértette az
enyémeket. Első lépésünk lesz biztonságban visszahívni Mihajlovicstól
az összekötő tiszteket. Kiadtuk a megfelelő parancsokat, végrehajtásuk
azonban eltarthat néhány hétig. Eközben, nem biztosíthatna engem a r 
ról, hogy Petár királyt, ha megszabadítja magát Mihajlovicstól és más
rossz tanácsadóitól, felszólítja, csatlakozzék honfitársaihoz a harcme
z ő n . . . ? " Churchill a politikai követelések csökkentését kéri Titótól,
hogy együtt „dolgozhassunk Jugoszlávia egyesítéséért a közös ellenség
gel szemben".
A levél végén Churchill ugyan újra kérte Tito marsalltól kívánságait,
legfőbb gondját azonban továbbra is a király támogatása jelentette. Á p 
rilis elején Eden külügyminiszternek írt levelében sajnálkozva állapí
totta meg, hogy a király még mindig nem szabadult meg Mihajlovics
tól. Ha a király tovább habozik „eljátssza minden esélyét trónja viszszanyerésére". Tito főhadiszállásán most m á r jelentős szovjet delegá— 452 —

ció is van, ,,és nem lehet kétségünk az iránt, hogy az oroszok egyene
sen egy Tito által vezetett, kommunista Jugoszláviára törekszenek . . .
Éppen ezért remélem, hogy Ön most a leggyorsabban cselekszik . . ."
A cselekvés azonban vagy nem volt elég gyors, vagy a király to
vább vonakodott, mert Churchill csak újabb hat hét elteltével, május
17-én közölhette végre Tito marsallal, hogy a király menesztette kor
mányát, benne Mihaj lovicsot, mint hadügyminisztert. Levele szerint
Churchill továbbra is arra törekedett, hogy az eddig Mihajlovics vezette
erők együttműködjenek Titóval a független Jugoszláviáért, és javasol
ta a marsallnak, ne ítélje el ezeket nyilvánosan. 3 8
1944-ben egyébként a nyugati hatalmaktól a jugoszláv népi erők több
mint 100 000 puskát, több mint 50 000 géppuskát és géppisztolyt, 1380
aknavetőt 324 000 hozzá tartozó gránáttal, 636 000 kézigránátot, több
mint 97 millió db gyalogsági lőszert, 700 rádiókészüléket, 175 000 egyen
ruhát és 260 000 pár lábbelit kaptak 3 9 .
A jugoszláv népi erőknek sikerült Visz (Lissza)-szigetét támaszponttá
kiépíteni. A németeknek részben 1943 végén, méginkább 1944 tavaszán
sikerült birtokukba venniük az Adriai-tengerben fekvő szigeteket, Visz
kivételével. Viszt a mintegy 8000 fő erejű 26. népi hadosztály védte.
Környékén voltak a népfelszabadító hadsereg tengeri erőinek támpont
jai. Már 1943. október 17-én ideérkezett egy csoport brit torpedóna
szád, majd később ágyúnaszádok is. A jugoszláv legfelsőbb parancs
nokság 1944. január 13-i engedélyével május 5-ig a szigeten állomáso
zott a brit 2. commando-csoport, a 40. és 43. tengerészeti parancsnokság,
továbbá egy amerikai csoport tüzér, utász és hadtáp alakulatokkal, öszszesen mintegy 2000 katona és tiszt. A sziget légvédelmét gyalogsági és
haditengerészeti fegyverekkel, nyolc légvédelmi üteggel és több légvé
delmi géppuska támponttal biztosították.
Viszen 1944 május elejére repülőteret építettek ki, ezen az olaszor
szági Bariból jövő szovjet szállítógépek szálltak le, valamint a brit 334.
wing gépei, ugyancsak a népi erőknek szóló szállítmányokkal. Használ
ták ezt a repülőteret a brit balkáni légierő és a 15. amerikai légiflotta
gépei is; 1944 nyári hónapjaiban 215 ilyen gép szállt itt le üzemanyag
hiány vagy más okok következtében. 4 0
A jugoszláviai német erőknek, elsősorban a 2. páncéloshadseregnek
igen komoly gondokat okozott a brit és az amerikai repülőgépek tevé
kenysége Jugoszlávia fölött, különösen az Adriai-tenger közelében.
Lothar Rendulic vezérezredes, a 2. páncéloshadsereg parancsnokának
emlékiratai szerint a szövetséges vadászok és vadászbombázók szinte
naponta repültek be a partvidék felől az ország belsejébe. Az országúton
a nappali közlekedés jelentős veszteségekkel járt. A német repülőgépek
vadászvédelem nélkül alig repülhettek, vadász viszont kevés volt, gyak
ran semmi. 1944 áprilisában, a dalmát szigetekért vívott harcokban a
szövetséges légierő számos német partraszálló járművet süllyesztett el. 41
38 M i n d e r r e 1. Churchill V/2. 118., ill. 177. s k ö v . o. — Tito levelei u o . 178/179., 181/182. o.
39 Josef Mail: J u g o s l a w i e n i m zweiten W e l t k r i e g . O s t e u r o p a H a n d b u c h . K ö l n / G r a z , B ö h lau-Verlag, 1954. 117. o.
'•O Strugar 193/194. o. — Wing = a b r i t légierő t a k t i k a i k ö t e l é k e , á l t a l á b a n 2—3 századból
állott.
41 L. Rendulic:
Gekämpf, gesiegt, g e s c h l a g e n . Wels — M ü n c h e n , V e r l a g W e l s e r m ü h l , 1957.
215/216. o.
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Segítette a brit, az amerikai, de nem utolsó sorban a szovjet légierő a
Legfelsőbb Partizán Paranosnokság tevékenységét 1944 májusában is,
amikor a 2. Német Páncéloshadsereg jelentős erők, köztük SS-ejtőernyősök bevetésével, a Rösselsprung fedőnevű hadművelet keretében
meg akarta semmisíteni a Drvar városában tartózkodó legfelsőbb p a 
rancsnokságot. A fő cél Tito marsall elfogása vagy meggyilkolása volt, a
legfelsőbb paranosnokság tagjaival, valamint a szövetséges missziókkal
egyetemben. 4 2 Az SS-ejtőernyősök 1944. május 25-én leugrottak Drvar
fölött — a hadművelet azonban kudarcot vallott. A németek mozdula
tait nappal rendkívüli mértékben gátolta az angol—amerikai légierő,
amely — az OKW hadműveleti naplójának megállapítása szerint is —
„eddig még soha n e m tapasztalt mértékben avatkozott be a harcokba.
Nemcsak a közvetlen harcteret uralta, hanem az egész horvát térsé
get . . ," 43 . A legfelsőbb parancsnokság Tito marsallal az élén harcolva
eljutott Kupresko Pol j e-ig, ahonnan Titót a legfelsőbb parancsnokság,
továbbá a szovjet és a brit katonai misszió néhány tagjával Porsnyikov
szovjet pilóta a június 3-áról 4-ére forduló éjszakán egy Dakota típusú
géppel Bariba vitte. Innen azután egy brit romboló Visz-szigetére szál
lította őket. 44
A Földközi-tenger térségének katonai eseményei között 1944 első h ó 
napjaiban továbbra is az olaszországi hadszíntér foglalta el az első h e 
lyet. Brooke brit vezérkari főnök javaslatára — aki egyébként 1944. j a 
nuár 1-ével tábornaggyá lépett elő 45 — január 22-én amerikai—brit
erők szálltak partra Rómától alig 50 km-re délre Anziónál. Jóllehet a
partraszállás a terveknek megfelelően sikerült, és éjfélre m á r 36 000
ember tartózkodott a hídfőben 3000 járművel, részben a katonai vezetés
hibájából, részben pedig a németeknek a vártnál jóval erősebb ellenál
lása következtében a harcok túlságosan elhúzódtak. A 14. napon az
amerikai—brit erők létszáma elérte a 70 000 főt, a járműveké a 18 000-t!
Ennek ellenére a németek február 16-án ellencsapást kezdtek, de a Hit
ler által kitűzött célt, a hídfő megsemmisítését n e m tudták megvalósí
tani. Február 22-én Churchill az alsóházban — az olaszországi harcokról
beszámolva — kijelentette, hogy a németek 18 hadosztályt küldtek DélOlaszországba, ezek feltehető létszáma a hadtáp alakulatokkal együtt
félmillió ember. „így jött létre egy nagy mellék-arcvonal, és valahol n e 
künk is harcolnunk kell a németekkel, ha n e m akarunk tétlenül állni,
és nézni az oroszokat." 4 ''
42 Az egész hadműveletet részletesen leírja Karl-Dieter Wolff: Das Unternehmen „Rössel
sprung". Der deutsche Angriff auf Titos Hauptquartier in Drvar im Mai 1944. Vierteljahres
hefte für Zeitgeschichte, 1970. 4. füz.
43 Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehrmacht (Wehrmachtführungsstab). IV. köt.
1. Januar 1944— 22. Mai 1945. Bev. és magy. Percy Ernst Schramm. Frankfurt am Main, Bernard
und Graefe Verlag für Wehrwesen, 1961. Ebben „Das Unternehmen .Rösselsprung' (MaiJuni)" c. rész 661. s. köv. o.; az idézet a légierőről, 664. o. — Horvátország területe ekkor az
Adriai-tengerig terjedt.
44 A legfelső parancsnokság menekülésére 1. Strugar 211. s köv. o. Vö. K.—D. Wolf 505. o.
Porsnyikov szovjet pilóta szerepére 1. A Nagy Honvédő Háború története IV. köt. 340. o.
WoZ/fnál (505. o.) a pilóta neve Sornikov; Strugar (213. o.) szerint a szállítást szovjet és an
gol—amerikai repülőgépek végezték.
45 Bryant 131. o.
46 A n z l o r a Mark W. Clark: Mein W e g v o n Algier n a c h Wien. V e i d e n a. W. — Wien, Obe
lisk Verlag, 1954. 331. s k ö v . o. és Churchill V/2. 187. s k ö v . o., a l s ó h á z i b e s z é d e u o . 200/201. o.
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Emlékirataiban Churchill elismeri, hogy az anziói partraszállás „egy
szer adódó alkalom és megcsalt remények története". Ez különben érvé
nyes az egész brit—amerikai olaszországi hadjáratra. Teherán előtt
Churchill még azzal számolt, hogy 1944 januárjában elfoglalják Rómát;
március végén m á r csak annyi reménye maradt, hogy a Csatornán való
átkelést a Földközi-tenger térségében levő hadseregek egy Rómától
délre indított rohammal tudják majd támogatni. 4 7
Az Overlord tényleges támogatása azonban — mint az a teheráni ér
tekezlet határozataiból is kitűnik — egy dél-franciaországi, esetleg még
az Overlord-nál korábban végrehajtott partraszállás lett volna. Ehhez a
határozathoz az amerikai vezérkari főnökök ragaszkodtak is, annál k e 
vésbé a britek. Brooke naplója szerint a három brit vezérkari főnök
1944. február 3-án megvitatott egy, amerikai kollégáiknak szóló t á v 
iratot. E távirat célja az amerikaiak meggyőzése lett volna, hogy az
olaszországi helyzetváltozás, azaz a hadműveleteknek a vártnál jóval
lassúbb előrehaladása folytán „csak egyet lehet tenni: Olaszországban
folytatni a harcot, és feladni a dél-franciaországi partraszállás minden
gondolatát".
Churchill most egyetértett vezérkari főnökeivel, de más javaslatot
tett. F e b r u á r 8-án közölte Brooke-kal: a Csatorna-hadművelet előtt h á 
rom héttel Bordeux-nál partra kell tenni két páncéloshadosztályt.
Brooke többórás vitában ugyan meggyőzte főnökét ennek lehetetlensé
géről', de az később is több más „ellenterv"-vel állt elő. Február 16-án
változásokat javasolt a m á r betöltött parancsnoki helyeken, az Overlord-dal kapcsolatban Brooke által előterjesztett titoktartási intézkedé
sekhez csak egy hónapos halogatás után járult hozzá, stb. 4 8
Az amerikai és a brit vezérkari főnökök vitája voltaképpen nem is
arról folyt, hogy milyen legyen a viszony az Overlord és az Anvil, azaz
az észak- és dél-franciaországi partraszállás között, hanem arról, hon
nan vegyék ez utóbbihoz, az Anvil-hoz az erőket. Mivel az Overlord-ot
csak erősíteni lehetett, kézenfekvő volt, hogy a dél-franciaországi part
raszálláshoz szükséges csapatokat a Földközi-tenger térségéből, elsősor
ban az olaszországi hadszíntérről teremtsék elő. Ez viszont rendkívül ér
zékenyen érintette a briteket, akik az egész olaszországi hadjáratot saját
háborújuknak tekintették, amellyel kapcsolatban szerintük az ameri
kaiak eddig is inkább akadályozó, mintsem segítő szerepet játszottak.
Március 21-én Henry Maitland Wilson tábornok, földközi-tengeri szö
vetséges főparancsnok utasítást kapott, mondjon véleményt az Anvil
hadművelettel kapcsolatban. Wilson kijelentette, hogy Róma bevétele
előtt határozottan ellenzi csapatok kivonását az olasz hadszíntérről. É p 
pen ezért javasolja, ejtsék el az Anvilt és Dél-Franciaországban csak az
ellenfél összeomlása esetén szálljanak partra. Ezt követően Wilson olyan
utasítást kapott, hogy álljon készenlétben vagy egy júliusi dél-francia
országi partraszállásra, vagy a németek elintézésére Olaszországban. 49
47 Churchill V/2. 204. o.; optimista tervei Rómával kapcsolatban uo. 17/18.; az Overlord tá
mogatása Olaszországban 223. o.
4S Bryant 146., 148., 152., ill. 148/149. és 166/167. o.
49 Churchill V/2. 226. o.
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Március és április folyamán az amerikai vezérkari főnökök, elsősor
ban George Cattlett Marshall, a szárazföldi csapatok vezérkari főnöke,
ismételten sürgették a briteket a dél-franciaországi partraszállással kap
csolatos határozott állásfoglalásra.
John Dili tábornagy, a washingtoni brit katonai misszió vezetőjének
véleménye szerint Marshall tábornokot semmi sem bírhatta volna rá az
Anvil feladására, Churchill és Brooke viszont legalább ugyanilyen mér
tékben ragaszkodott Róma bevételéhez, az olaszországi hadjárat erőtel
jes folytatásához. Végül az amerikaiak megígérték, hogy a Csendes
óceánról átszállítanak a Földközi-tengerre 26 páncélos partraszálló és
40 közönséges partraszálló hajót. Erre a britek kénytelenek voltak hoz
zájárulni a dél-franciaországi partraszállásnak az amerikaiak által java
solt július 10-i időpontjához, azzal a kikötéssel, hogy ezt a körülmé
nyektől függően elhalaszthatják vagy felfüggeszthetik. 50
Május 25-én Brooke jelentést kapott arról, hogy az anziói hídfő csa
patai egyesültek a főarcvonal erőivel. Tíz nappal ezután, június 4-én
Harold Alexander tábornok csapatai bevonultak Rómába, két nappal
megelőzvén ezzel az Overlord megindítását, 1944. június 6-át. Jóllehet
az Overlord sikeréhez minden elképzelhető előfeltételt maximálisan
biztosítottak, a kételyek, elsősorban a brit vezetők körében, mindvégig
fennmaradtak. Május 3-án, jó egy hónappal a partraszállás előtt, Chur
chill az egybegyűlt dominiumi miniszterelnökök előtt kijelentette,
hogyha az ő tanácsát fogadták volna el, akkor a háborút más terv sze
rint vezették volna, mert ő délkeletről „göngyölítette" volna fel Euró
pát, hogy kezet fogjon az oroszokkal. Június 5-én pedig, közvetlenül a
partraszállás előtti órákban, Brooke ezt írta naplójába: „. . .Rendkívüli
gondban vagyok az egész hadművelet m i a t t . . . A legrosszabb esetben az
egész háború legszörnyűbb katasztrófájává v á l h a t . . ." 51
A normandiai partraszállás sikerült, a régóta várt második front lét
rejött, de az Anvil, a dél-franciaországi partraszállás ezzel nem vált
szükségtelenné. A probléma elsősorban az olasz hadszíntérrel függött
össze, ezért Róma elfoglalása u t á n újra elővették. Marshall tábornok a
normandiai partraszállás kezdete, a D-nap után nem sokkal Angliába
érkezett, és sürgette nyugat- vagy dél-franciaországi kikötők mielőbbi
birtokba vételét," hogy meg lehessen gyorsítani amerikai csapatok át
szállítását Európába. Június 13-án a brit és az amerikai vezérkari főnö
kök együttes ülésükön elhatároztak, hogy Olaszországban az előnyomulást a Pisa—Rimini vonalon félbe kell szakítani, és partraszállást kell
előkészíteni Dél- vagy Nyugat-Franciaország, vagy az Adria északi csú
csa ellen. Az ülésen Wilson tábornoknak megszövegezett utasítás még
nyitva hagyta a kérdést, hogy a három lehetséges hadművelet közül
melyiket valósítják majd meg.
Válaszul június 19-én Wilson tábornok azt közölte a vezérkari f önök
kel, hogy véleménye szerint ő a közös célnak a Pó síkságra való előnyomulással használna a legjobban. Ebből egy isztriai partraszállás után le
ső Brooke 1944. március 27-i naplóbejegyzése, Bryant 177. o., Bryant véleménye 179. o., Dill
tudósítása és az amerikaiak ígérete, ill. ennek hatása 183. o.
51 Bryant 197. o.; Churchill 337. o.; Churchill május 3-i beszédére hivatkozik Bryant 205. o.;
Brooke június 5-i naplóbejegyzése uo. 208. o.
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hetőség nyílnék Ljubljana vidékén keresztül bevonulni Magyarországra
és Ausztriába, és tovább törni előre Németország szívébe. Alexander
egyetértett közvetlen parancsnokával, és kettőjük véleményét Smuts tá
bornagy, aki ez idő tájt éppen Olaszországban tartózkodott, június 23-án
közölte Churchiliéi. Smuts szerint Alexander szárazföldön és tengeren
akar támadni, Wilson viszont a tengeren három hadosztállyal, és a leve
gőből egy-két hadosztállyal támadva reméli, hogy szeptember elejéig
Triesztet el tudja foglalni. 52
Churchill kapva-kapott ezeken a javaslatokon. Június 28-i keltezéssel
terjedelmes memorandumot készített: ,,Hadműveletek az európai h a d 
színtéren" címmel. Ismertette a helyzetet és a feladatokat, majd rátért
az Overlord-ra, amely sikeresen haladt előre, és amelyet ezért tovább
vitatni már nem lehetett. A tervezett további franciaországi partraszál
lásokról viszont azt próbálta kimutatni, hogy ezek véleménye szerint
semmiképpen sem befolyásolják az Észak-Franciaországban tomboló
nagy csatát. Wilson, Alexander és Smuts az Adrián keresztül végrehaj
tandó tervet javasolnak, amelynek azonban taktikailag semmivel nem
lenne több kapcsolata az Overlord-dal, mint az Anvil változatainak. Fel
vetődik a kérdés, hogy helyes lenne-e az olasz félszigeten győztesen elő
nyomuló szövetséges hadsereget szétszaggatni egy kétes Anvil ked
véért? Éppen ezért javasolja, hogy az Overlordot nyugatról erősítsék
meg, fordítsanak kellő figyelmet Wilson lehetőségeire. Dél-Franciaor
szágnál csak fenyegessék a németeket, és ne áldozzanak fel ,,egy nagy
hadjáratot egy másik javára. Mindkettőt meg lehet nyerni."
Roosevelt elnök m á r másnap, június 29-én válaszolt Churchill memo
randumára — elutasítóan, vezérkari főnökei véleményének figyelembe
vételével. Szerinte a győzelemhez vivő út a teheráni határozatok végre
hajtása, tehát az Overlord kiaknázása, győzelmes előnyomulás Olaszor
szágban, közeli támadás Dél-Franciaországban, együtt a szovjetek elő
retörésével nyugatra. A németeket Eisenhower arcvonalán kell meg
verni, és nem lehet csökkenteni ezt a támadást az olaszországi h a d m ű 
velet kiszélesítésének céljából. Olaszországban az erőknek az Anvilhez
való elvonása után is marad elegendő erő a németeknek a Pisa—Rimini
vonalán át északra űzéséhez. Ha öt hadosztályt (három amerikait és két
franciát) vonnak el onnan, a fennmaradó 21 hadosztály, számos önálló
dandár mellett elegendő fölényt biztosít Alexandernek. Ehhez járul a
légi fölény és a korlátlan tengeri uralom.
A földközi-tengeri erőkkel — folytatja Roosevelt — valóban nem le
het Sète vagy Bordeaux ellen támadni. „Ami Isztriát illeti, úgy tűnik
nekem, hogy Alexander és Smuts több természetes és nagyon emberi
okból hajlamos megfeledkezni két lényeges mozzanatról: ez a vala
mennyiünk szilárd meggyőződése szerint a háború mielőbbi befejezésé
hez szükséges nagy hadászat, és az idő, amelyre a ljubljanai horpadásból Horvátország és Magyarország elleni hadművelethez valószínűleg
szükség lenne. Egy ilyen előnyomulás nehézségei még jóval nagyobb52 Marshall és kísérete június 9-én érkezett Nagy-Britanniába, 1. Brooke naplóbejegyzését
Bryant 213. o. ; a június 13-i ülés és határozata uo. 218/129. o.
Wilson válaszát ismerteti Churchill: Der Zweite Weltkrieg. VI. köt. Triumph und Tragödie.
1. könyv: Dem Sieg entgegen. Bern Alfred Scherz Verlag, 1953. 83. o.
4 Hadtörténelmi közlemények
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nak látszanak, mint amelyekről Ön a Rhone-völgyével kapcsolatban b e 
szél, ahol Ön megfeledkezik a szervezett francia ellenállás erőinek köz
reműködéséről és az Overlord-erők közelségéről. Nekem azt mondták,
hogy m á r utánpótlási okokból is kétséges, tudnánk-e kellő időn belül a
ljubjanai horpadáson túl hat hadosztálynál többet harcba vetni. Közben
azon kellene fáradoznunk, hogy Franciaországban kibontakoztassunk
35, most még az anyaországban levő amerikai hadosztályt, hadtest- és
hadsereg egységeikkel, nem is szólva a mögöttes szolgálatok szükséges
kiegészítéséről. Nem egyezhetem bele amerikai csapatok felhasználá
sába Isztrián és a Balkánon, és éppily kevésbé tudom elképzelni, hogy a
franciák hozzájárulnának csapataik ilyen alkalmazásához."
A továbbiakban az elnök kifejti, hogy Toulon térségében a terep
miért kedvezőbb a ljubljanainál és az olaszországinál. Eisenhower döntő
fontosságot tulajdonít az Anvil hadműveletnek, amelynek tervezése elő
rehaladott állapotban van. Az Anvilban Teheránban állapodtak meg, ezt
nem lehet elejteni a Sztálinnal való előzetes megbeszélés nélkül. A t e 
heráni terv eddig bevált, most nem lehet elvesztegetni a drága időt és
emberi életeket határozatlansággal és vitával, ,,ezt a történelem soha
nem bocsátaná meg nekünk". A távirat utolsó mondata:
„Végső soron, tisztán politikai okokból nem élném túl az Overlordnak akár csak kis vereségét sem, ha ismertté válna, hogy bizonyos m é r 
tékig jelentős erőket küldtünk a Balkánra.""' 3
Szó szerint, de aláhúzással idézve az elnöki táviratnak ezt a befejező
mondatát, Churchill hozzáteszi :
„Azoknak a vitáknak egyetlen részvevője sem gondolt valaha is arra,
hogy a Balkánt seregekkel rakja meg, Isztria és Trieszt azonban straté
giai és politikai pozíciók voltak, amelyek — különösen az oroszok elő
nyomulása után — messzeható, erős visszahatással jártak."
Roosevelt egyébként javasolta, hogy terjesszék érveiket Sztálin elé,
de Churchill azt felelte, nem tudja, milyen választ kapnának. Emlékira
tai szerint elképzelhető volt, hogy Sztálinnak katonai okokból érdeke
Alexander hadseregének keleti irányú támadása, amely alaposan befo
lyásolná a balkáni erőviszonyokat, a félsziget érintése nélkül, és a Ro
mánia vagy Erdély elleni szovjet támadással egyetemben messzeható
eredményekhez vezethetne. Politikailag és távlatban tekintve, talán
előnyösebbnek látja, ha a britek és amerikaiak a Franciaországban kü
szöbönálló súlyos csatákban játszanak szerepet, „úgyhogy Kelet-, Kö
zép- és Dél-Európa önmagától esnék ellenőrzése alá".
Roosevelt július 2-án újra hangsúlyozta, hogy vezérkari főnökeivel
együtt meg van győződve Anvil szükségességéről, és követeli a szüksé
ges utasítás kiadását Wilson részére. Churchill így kénytelen volt meg
hátrálni — mint mindjárt látjuk, csak átmenetileg —, és Wilson n y o m 
ban parancsot kapott: augusztus 15-én támadás Dél-Franciaországban.
A hadművelet fedőnevét ekkor Anvil-ről Dragoon-ra változtatták.
A Wilsonnak szóló parancs kiadása után két nappal, augusztus 4-én
Churchill m á r azzal állt elő, hogy a Dragoon-hoz rendelkezésre álló
53 A memorandum teljes szövegét közli Churchill VI/1. 445. s köv. o.; Roosevelt válasza
451. s köv. o.
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erőket a főhadszíritérre, Észak-Franciaországba kellene áthelyezni.
Augusztus 6-án pedig Harry Hopkins-nak, az elnök tanácsadójának kül
dött részletes táviratot, támogatást kérve tőle legújabb tervéhez. Hop
kins másnap elutasító választ küldött, síkraszállva Anvil megvalósítása
mellett. 54
A Dragoon-terv félretétele végett augusztus 5-én Churchill megláto
gatta Eisenhowert portsmouthi főhadiszállásán, de az amerikai tábornok
nemet mondott a brit miniszterelnök javaslatára, „nemet minden válto
zatban, amit az angol nyelv kínál". 8-án pedig megérkezett Roosevelt
távirata, melyben az elnök közölte, nincs abban a helyzetben, hogy hoz
zájáruljon a Dragoon-hoz készenlétbe állított eszközök másutt való fel
használásához. — így aztán Churchillnek is be kellett adnia a derekát,
figyelembe véve, hogy az amerikai hadseregek létszáma Európában és
a "Távol-Keleten is felülmúlta a briteket. 5 5
Isztriai tervét Churchill legközelebb augusztus 12-én Nápolyban adta
elő, Tito marsallnak, akivel itt, a Villa Rivalta-ban találkozott először.
A beszélgetés Wilson tábornok térképszobájában folyt, ahol Churchill
ismertette a normandiai, majd a többi európai arcvonal helyzetét, a n é 
metek várható mozdulatait. ,,Miközben beszéltem, Isztria térképére m u 
tattam, és aztán megkérdeztem Titót, honnan tudnának együttműködni
fegyveres erői a mienkkel közös előnyomulásra, ha isikerülne nekünk
az olasz keleti tengerpartról Isztriába jutni. Segítség lenne, mondtam
tovább, ha a jugoszláv tengerparton rendelkezésünkre állna egy kis ki
kötő, amely befogadhatná a tengeri úton küldött hadianyagot. J ú n i u s 
ban és júliusban fegyveres erői repülőgépek útján csaknem kétezer ton
nát kaptak, de sokkal többet tehetnénk, ha lenne egy kikötőnk. Tito azt
válaszolta, hogy a német ellenállás az utóbbi időben erősebb lett, a jugo
szláv veszteségek nagyobbak; de ennék ellenére van abban a helyzet
ben, hogy Horvátországban és Szlovéniában jelentékeny erőket állítson
fel. Egy Isztria elleni hadművelet, amelyben a jugoszláv fegyveres erők
is részt vehetnének, hasznos lenne számára."
A megbeszéléseken Churchill ismételten hangsúlyozta az alkotmá
nyos monarchia előnyeit, és a király visszatérésének szükségességét.
Agyúnaszádokat, könnyű harckocsikat és tüzérséget ígért a jugoszlávoknak, de hangsúlyozta, hogy a brit érdeklődés „csökkenne, ha Jugoszlá
viában a harcok puszta polgárháborúvá nőnének át, és a németek elleni
harcot csak úgy mellékesen viselnék". 56
Nápolyból Churchill Korzikára repült, innen augusztus 15-én egy brit
romboló fedélzetéről megszemlélte a dél-franciaországi partraszállást.
Emlékirataiban a Dragoon és következményei ismertetéséhez szüksé
gesnek tartotta hozzátenni: „Ezért természetesen magas árat kellett fi
zetni. Olaszországi hadseregeinket megfosztották attól a lehetőségtől,
hogy súlyos vereséget mérjenek a németekre, és hogy valószínűleg az
oroszok előtt Bécsbe érjenek, minden következménnyel, ami ebből
adódhatott." 5 7
54 Churchill
használta.
55 Churchill
56 Churchill
57 u o . 122. s
4*

VE/1. 88. s köv. o. — Válaszában Hopkins még a régi fedőnevet,
VI/1. 93/94. o.; E i s e n h o w e r m a g a t a r t á s a Butcher
VI/1. 115. s köv. o.
k ö v . o., az idézett rész 128/129. o.
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663. o.

az Anvil-t

Érdekes szemügyre venni, hogyan tolódtak el Churchill balkáni céljai
Törökországtól és az Égei-tengertől egyre nyugatabbra. Ma már nyil
vánvaló, hogy politikai okokból, a Vörös Hadsereg megelőzésének remé
nyében sürgette 1944 június—júliusában a Dél-Franciaország elleni
tervek elejtését, és az ily módon felszabaduló erőknek Olaszországban
hagyását, vagy a ljubjanai horpadáson keresztül Bécs irányába való be
vetését. Ezt a tervet szokása szerint most is a tényleges helyzetet és le
hetőségeket mellőzve dolgozta ki. A brit birodalmi vezérkar főnöke,
Alan Brooke tábornagy m á r június 23-án, tehát még a Rooseveltnek
küldött memorandum elkészítése előtt megmagyarázta neki, hogy ,,még
Alex' optimista becslése szerint is az előnyomulás a Pisa—Rimini vona
lon át csak szeptemberben kezdődhet meg; ez azt jelenti, hogy az Alpo
kon keresztül téli hadjáratba bocsátkoznánk. Nehéz volt megvilágítani
neki, hogy az évszakra és az ország földrajzi adottságaira való tekintet
tel egy helyett három ellenséggel állnánk szemben." r,s
Brooke érvelése azonban semmiféle hatást nem gyakorolt a minisz
terelnökre, aki nemcsak heteken át vitatkozott Bécsre vonatkozó elkép
zeléseiről az amerikaiakkal, hanem, mint azt augusztus 31-én Smuts tá
bornaggyal táviratban közölte: „Utasítottam Alexandert, legyen készen
a háború közeli befejezése esetére, hogy felderítő páncélkocsival a leg
gyorsabban előretörhessen Bécsbe." 59
Olaszországi látogatásáról Churchill csak augusztus 28-án repült viszsza Nagy-Britanniába, hogy szeptember 5-én ismét útra keljen, törzs
főnökeivel és kíséretével a Queen Maryn a második québeci konferen
ciára. Emlékiratai szerint a konferencián Nagy-Britanniának a Japán
elleni háborúba bekapcsolódását akarta megbeszélni az amerikaiakkal,
a Németország elleni háború folytatásának problémáit, végül, voltakép
pen elsősorban, a Vörös Hadsereg megelőzését Közép-Európában :
„Még egy másik dolog foglalkoztatott nagyon engem, súlyt helyeztem
rá, hogy megelőzzük az oroszokat Közép-Európa bizonyos részein. így
például a magyarok tudatták velünk, hogy egy orosz előnyomulásnak
ellenállnának ugyan, de brit fegyveres erő előtt, ha időben beérkezne,
letennék a fegyvert. Amennyiben a németek Olaszországot teljesen ki
ürítenék vagy visszavonulnának az Alpokra, azt kívántam, hogy Ale
xander legyen képes partra szállni az Adrián át, birtokába venni, meg
szállni Isztriát, és megkísérelni, hogy az oroszok előtt érjen Bécsbe."
Kilenc évvel az események után írt emlékirataiban Churchill Quebecre kidolgozott programjának ismertetésében az utolsó helyre teszi az
Isztrián keresztül Bécs ellen elképzelt támadást. 6 0 Brooke naplójából
azonban — mint már jónéhányszor — most is pontosabb képet kapunk.
A tábornagy 1944. szeptember 8-i feljegyzése szerint, a Queen Maryn
tartott ülésen a miniszterelnök „öregnek, betegnek és levertnek látszott.
Nyilvánvalóan csak fáradsággal tudott koncentrálni, és fejét állandóan
a kezével támasztotta fel. Azzal vádolt bennünket, hogy összeesküdtünk
ellene, és kívánságai ellen dolgozunk. Felfogása szerint azzal az egye58 Bryant 225/226. o.
59 Churchill VT/l. 129/130. O.
60 Uo. 157. o.; i n d u l á s K a n a d á b a 179. s k ö v . o.; M a g y a r o r s z á g 182. o.
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dűli céllal utazunk Quebecbe, hogy az amerikaiakból kiszedjük az Iszt
ria és Trieszt elleni hadművelethez szükséges partraszálló hajókat, és
ekkor jövünk mi, azt állítva, hogy Isztriának az események alakulását
tekintetbe véve semmi értéke többé!"
Szeptember 9-én Churchill írásban is közölte vezérkari főnökeivel:
csak azért mennek Quebecbe, hogy megszerezzék az isztriai hadműve
lethez szükséges hajóteret. 6 1
Quebecben a szeptember 13-án délelőtt tartott első teljes ülésen
Churchill nagy beszédben ismertette az általános helyzetet, majd — mi
után Marshall tábornok az elmondottakkal egyetértett — kijelentette,
hogy ,,új legelők és vadászmezők után kell nézni". Az egyik ilyen cél az
Adria, ahol bele lehet szúrni „Németország hónaljába". Innen tovább
lehet menni Bécs felé, és ezt a mozdulatot igazolja „az oroszok gyors b e 
nyomulása a Balkánra, és a szovjet befolyás veszélyes kiterjedése ebben
a térségben".
Életrajzi jegyzeteiben Brooke hangsúlyozza, hogy semmiféle tervük
nem volt egy ilyen bécsi hadműveletre, de ő nem is hitte, hogy erre le
hetőség nyílik. Churchill előterjesztésével kapcsolatban az amerikaiak
nem nyilvánítottak véleményt, csak megígérték, hogy nem vonják ki
partraszálló járműveiket a Földközi-tengerről, amelyeket így fel lehet
használni az Adriai-tenger északi részében. Hozzájárultak ahhoz is,
hogy megvalósuljon a bécsi terv, amennyiben a háború elég hosszan
tart, és mások nem érnek előbb oda. Valamiféle „általános egyetértés"
tehát ezen a konferencián sem alakult ki a brit és az amerikai vezetők
között; az amerikaiak most nem szálltak szembe Churchill irreális, á
brit imperializmus érdekeit szolgáló terveivel, hanem az időre bízták a
megoldást.
A Quebecben elfogadott határozatokban a központi helyet természe
tesen a Németország elleni közvetlen támadás foglalta el. Eisenhower
figyelmét felhívták arra, hogy Németországot északon és nem délen kell
megközelítenie. A ljubljanai horpadáson (és az Alpokon a Brenneren)
keresztül csak abban az esetben kerülhet sor hadműveletre, ha előzőleg
sikerült szétverni az Albert Kesselring főparancsnoksága alatt Olaszor
szágban harcoló német erőket. A konferencia megállapította, „hogy —•
amíg Olaszországban tart a csata — a Földközi-tengeren nem állnak
rendelkezésre a Balkánon alkalmazható erők, kivéve :
a) a két brit dandárból álló kis hadtestet Egyiptomból, amely készen
létben áll Athén környékének megszállására, hogy ott utat törjön a gö
rög kormánynak, a jog és a rend helyreállításának és a segélyakciók
megkezdésének;
,
b) az Adria-térségében található kis szárazföldi erőket, amelyeket el
sősorban aktívan commando-hadműveletekre alkalmaznak majd." 6 2
Churchill 1944. szeptember 26-án érkezett vissza Kanadából, Amerika
érintésével Nagy-Britanniába. A québeci konferencia eredményével —
ha nem is teljes mértékben —, de elégedett lehetett, mivel az ameri61 Bryant 271. o.
62 Churchill V I / 1 . 183. s k ö v . o.; Bryant 275. o . 1. j e g y z e t ; a b r i t é s az a m e r i k a i v e z é r k a r i
f ő n ö k ö k összefoglalójának egy részét idézi Churchill VI/1. 192. s k ö v . o.
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kaiak nem álltak komolyabban ellent annak az elképzelésének, hogy
megkíséreljék Bécset a Vörös Hadsereg előtt elérni. Quebec után vi
szont, éppen a Vörös Hadsereg nagyszerű győzelmei miatt, Kelet-Euró
pára terelődött a figyelem. Erre a térségre vonatkozó elképzeléseinefk
megbeszélésére azonban keletre kellett utaznia, életében másodszor
Moszkvába, a Sztálinnal való harmadik találkozásra.
1944 őszétől a háború befejezéséig
„Az orosz harcvonal dörgése mögött felemelte fejét a kommunizmus.
Oroszország volt a felszabadító, és a kommunizmus a credo, amit magá
val hozott." — E szavakkal kommentálja emlékirataiban Churchill a
Vörös Hadsereg győzelmes előnyomulása folytán Kelet-Európában 1944
októberére előállott helyzetet, amely az ősz során egyre „feszültebbé
vált". Bevallása szerint mélyen érintette Lengyelország és Görögország
sorsa; az előbbiért léptek be a háborúba, az utóbbiért sok „fájdalmas
erőfeszítést" tettek. Mindkét ország kormánya Londonban keresett me
nedéket, és Churchill „felelősnek" érezte magát értük.
A másik megbeszélésre váró probléma az új világszervezet, az Egye
sült Nemzetek és ennek szervei létrehozása kapcsán jelentkezett. Ennek
az új szervezetnek legfőbb szerveként a közgyűlést és a biztonsági taná
csot javasolták, de a szavazati jogról és méginkább a szavazás módjáról
komoly vita alakult ki.
A moszkvai út gondolata valószínűleg még a tengerentúlon, de legké
sőbb a Queen Mary fedélzetén megszületett Churchill fejében. A viszszaérkezését követő napon, szeptember 27-én már utasította Charles
Portai RAF-marsallt, a brit királyi légierő vezérkari főnökét a moszk
vai út repülési tervének kidolgozására. Egyidejűleg táviratban fejezte ki
elismerését Sztálinnak a Vörös Hadsereg legutóbbi győzelmeihez, be
számolt a québeci konferenciáról, Roosevelt európai utazásának tervé
ről, továbbá a Japán elleni háborúról és ebbe a Szovjetunió bekapcsoló
dásáról. Egyúttal jelezte, hogy októberben szívesen Moszkvába láto
gatna.
Sztálin szeptember 30-i táviratában ,,a legmelegebben üdvözölte" az
októberi moszkvai látogatás gondolatát. A szovjet vezetők messzeme
nően segítettek a repülőút megszervezésében. Október 4-én Churchill
táviratban ismertette útvonalának tervét, és kérte Sztálint, hogy Szimferopolban vagy környékén üzemanyag felvételére leszállhasson, és
hogy repülésének és leszállásának irányítására előre küldhessen egy r e 
pülőgépet. Sztálin ehhez haladéktalanul hozzájárult. 63
Október 2-án, a vezérkari főnökök ülésén Churchill bejelentette, hogy
Eden külügyminiszterrel együtt a legközelebbi szombaton Moszkvába
utazik, és az az óhaja, hogy Brooke elkísérje. A tábornagy természetesen
nem mondhatott nemet, még másirányú kötelezettségeire hivatkozva
63 Churchill VI/1. 247/248. o,; utasítás Portainak uo. 254. o.; Churchill és Sztálin táviratvál
tása az Egyesült Államok és Nagy-Britannia kormányfőivel 1941—1945. I. köt. A. W. Churchill
lel és C. Attleevel folytatott üzenetváltás (1941 július — 1945 november). Budapest, Kossuth
Könyvkiadó, 1958. 308. s köv. o.
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sem, és így a miniszterelnök és kísérete két repülőgépen október 7-én
éjfélkor Lyneham repülőteréről elindult Moszkvába.
A két gép hétórás repülés után, október 8-án reggel a nápolyi repülő
téren szállt le először. Nápolyban Churchill és Brooke megbeszélést tar
tott Maitland Wilsonnal, Harold Alexanderrel és több más vezető sze
mélyiséggel. A téma az amerikai hadosztályok és partraszálló hajók
Olaszországban maradása volt. Brooke naplóbejegyzése: „Nehéz t e r v e 
ket csinálni; Alex' kifáradt csapataival megreked az Apenninekben, és
semmit sem nélkülözhet partraszálló hadműveletekhez. Egyidejűleg
Magyarország békét kér, az oroszok benyomulnak Jugoszláviába, és
elébe mennek Tito partizánjainak. Éppen ezért nehéz felbecsülni, m i 
lyen lesz majd a helyzet, amikor Alex' erőket tud szerezni, azaz feb
ruárban." 6 4
Az út Kairón át folytatódott, és a britek 34 órás út után október 9-én,
moszkvai idő szerint röviddel 12 óra előtt szálltak le a szovjet főváros
repülőterén. Este 22 órakor a Kremlben m á r meg is tartották az első
megbeszélést, amelyen csak Sztálin, Molotov, Churchill és k é t tolmács
volt jelen. Megállapodtak abban, hogy meghívják a londoni emigráns
lengyel kormány miniszterelnökét és külügyminiszterét. Kedvezőnek
ítélve a pillanatot, emlékiratai szerint Churchill javaslatot tett az
„ügyek szabályozására a Balkánon". Állítása szerint sebtében egy kis
cédulára fel is írta, hogy az egyes országokban hány % - b a n lenne é r 
dekelve a Szovjetunió, és hány % - b a n Nagy-Britannia (az US A-val
egyetértésben). 6 5
A brit és a szovjet kormány képviselőinek 1944. októberi moszkvai
tárgyalásainak jegyzőkönyvét eddig egyik fél sem tette közzé. így erre
a jelenetre és a Balkánnal kapcsolatos állítólagos megállapodásra Chur
chill munkája az egyetlen forrás. A szovjet történetírás mindenesetre
kategorikusan tagadja, hogy ilyenfajta megegyezésre sor került volna.
Az tény, hogy Churchill m á r hónapokkal korábban elhatározta: megbe
széli Sztálinnal a balkáni problémákat. Jellemét ismerve n e m kétséges,
hogy ezzel nyomban Moszkvába érkezése után előhozakodott. Az állító
lagos megegyezésre a brit miniszterelnök Moszkvából Londonba küldött
jelentéseiben, később pedig emlékirataiban ismételten hivatkozik, így
— az alább ismertetendő — görögországi angol intervenció kapcsán is. 66
Az első ülésről október 10-i keltezéssel Churchill és Sztálin együtte
sen aláírt táviratban tudósította Roosevelt elnököt. Ebben többek között
ez áll: „Meg kell vizsgálnunk azt a kérdést, hogy miképpen egyeztessük
össze a legjobban politikánkat a balkáni országok tekintetében, Magyar
országot és Törökországot is ide sorolva . . ."
A következő napokban különféle kérdéseket tárgyaltak meg, így ok
tóber 13-án Lengyelország problémáit, a londoni emigráns kormány,
64 Bryant 291., 293. é s 296. o.
65 Bryant 296. s k ö v . o.; Churchill V I / 1 . 262. s k ö v . o.; az első m e g b e s z é l é s 268—270. o. A
j e l e n e t r e 1. m é g Roberto Battaglia:
A második világháború. Budapest, Kossuth Könyvkiadó,
1963. 294/295. o . ; r ö v i d e n i s m e r t e t i Juhász Gyula: M a g y a r o r s z á g k ü l p o l i t i k á j a 1919—1945. B u 
d a p e s t , K o s s u t h K ö n y v k i a d ó , 1969. 327/328. o.
66 A Nagy Honvédő Háború története IV. köt. az 540—542. o.-n írja le Churchill látogatását;
a cáfolat az 541., ill. a 353. o.-n: „Churchillnek ez az állítása rosszindulatú koholmány."
Churchill hivatkozásai Churchill VI/1. 273. s köv.; 276. s köv. és 342. o.
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I

majd a lublini lengyel nemzeti bizottság képviselőivel is. Október 14-én
késő este katonai megbeszélésre került sor, előzőleg, a nap folyamán
Brooke tábornagy látogatást tett Alekszej Innokentyevics Antonov had
seregtábornoknál, Alekszandr Mihajlovies Vasziljevszkij marsall, vezér
kari főnök helyettesénél. Naplója szerint Brooke „nagyon barátságosnak
és közlékenynek" találta Antonovot. „Elmagyarázta nekem, hogyan tá
madtak a szovjet fegyveres erők mindkét szárnyon, azaz a Baltikumban
és a Balkánon, ahol lassabban haladtak előre, és hogyan nyitna Magyar
ország kapitulációja lehetőséget a Németország elleni támadásokhoz
délről. Viszont úgy vélte, hogy a magyar hadsereg nem engedelmeske
dik a fegyverletételi feltételeknek, mert sok német tiszt van soraiban,
akik esetleg komoly nehézségeket okozhatnak."
Az egy órás beszélgetést balettelőadás, vacsora, majd a Vörös Hadse
reg Művészegyüttesének előadása követte, végül megbeszélés a Kreml
ben a katonai helyzetről és a tervekről. A Szovjetuniót Sztálin, Molotov
és Antonov, Nagy-Britanniát Churchill, Eden, Brooke, Ismay és Bur
rows, az USA-t pedig Harriman és Deane képviselte. A britek és az
amerikaiak térképeket vittek magukkal, amelyeket az ablakokra és a
falakra akasztottak, és a részvevők e térképek előtt foglaltak helyet, kö
zépen Churchill és Sztálin egymás mellett.
Churchill rágyújtott egy tíz coll hosszú szivarra, majd javasolta, hogy
a megbeszélést a nyugati szövetségesek európai és csendes-óceáni kato
nai helyzetének megbeszélésével kezdjék. Ez után kerüljön sor a szovjet
arcvonal helyzetére. Az európai hadszíntérről Brooke, a csendes óceáni
ról Deane adjon ismertetést.
Brooke előadása után Sztálin több kérdést tett fel, hasonlóképpen
Deane beszámolója után is, a britek és az amerikaiak pedig az Antonov
tábornok által elmondottakhoz kapcsolódva kérdeztek. Kérdéseikre
részben maga Sztálin válaszolt. — A megbeszélés éjfél után 1 óra 30-kor
ért véget, a részvevők teljes megelégedésére. Végezetül abban állapod
tak meg, hogy az ülést 18 órakor folytatják. 67
Október 15-én a részvevők össze is gyűltek a Kremlben, az időközben
belázasodott Churchill kivételével, ezért a brit delegációt Eden vezette.
Ezen a megbeszélésen szovjet részről megjelent F. I. Sevcsenko altábor
nagy is, a Távol-keleti Front törzsének főnöke, Jelenléte is utalt az ülés
témájára, a Szovjetunió bekapcsolódására a Japán elleni háborúba. Szó
esett az ehhez szükséges 60 szovjet hadosztály odaszállításáról és ellátá
sáról, az USA és a Szovjetunió együttműködéséről, támaszpontok áten
gedéséről az amerikaiaknak, a titoktartásról stb. Már éjfél után, lefek
vés előtt Brooke ezt írta naplójába: „Jóval többet értünk el, mint
amennyit reméltem." Később pedig, életrajzi jegyzeteiben Sztálinról:
„Meglepő ismereteket mutatott a vasútügy technikai részleteiben, ta
nulmányozta e hadszíntér korábbi harcainak történetét, és nagyon
egészséges következtetéseket vont le belőlük. Katonai képességei na
gyobb benyomást tettek rám, mint valaha." 6 8
67 Sztálin ü z e n e t v á l t á s a II. k ö t . Az F . Roosevelttel és H. T r u m a n n a l folytatott ü z e n e t v á l t á s ,
(1941 augusztus—1945 d e c e m b e r ) 180/181. o.: Churchill
VT/1. 270., 278. s k ö v . o.; Bryant 303.
s k ö v . o. ; Deane 231. s k ö v . o.
68 Bryant 307/308. o.
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Jóllehet a tanácskozáson a Churchill által sürgetett egyik fő k é r d é s 
ben, a lengyel ügyben a britek szerint nem történt érdemi előrehaladás,
egészében ezt az 1944. októberi találkozót tekinthetjük a második világ
háború alatti brit—szovjet kapcsolatok tetőpontjának. A légkörről
Churchill emlékirataiban ezt olvashatjuk:
„Nem kétséges, hogy szűkebb körünkben olyan könnyedén, fesztele
nül és szívélyesen beszéltünk, ami a két ország között előzőleg nem for
dult elő. Sztálin többször kifejezésre juttatta személyes nagyrabecsülé
sét irántam, aminek őszinteségében bizonyos vagyok."
A brit miniszterelnök látogatásának szovjet értékelését az a tény is
bizonyítja, hogy búcsúztatásukra október 19-én délelőtt a repülőtéren
maga Sztálin is megjelent, mégpedig korábban, mint Churchill, aki szo
kása szerint elkésett, és így az egész társaság őt várta az esőben. 69
A látogatás, és ezen belül Brooke szerepének brit értékelésével kap
csolatban pedig Bryant véleményét kell idéznünk, aki elmondja, hogy
Brooke tábornagy beszámolója október 14-én este a Kremlben „diadal
volt, és az oroszok, akik az ő kemény, közvetlen megközelítését és rneg
nem alkuvó kijelentéseit sokkal jobban szerették, m i n t az amerikaiak,
saját, terveikkel kapcsolatban sokkal nyíltabbá váltak, mint korábban
bármikor. Sztálin által egyenesen Isztria brit invázióját javasolták, és
együttes támadást Bécs ellen, feltehetően azért, mert a németek ellenál
lása a Duna völgyében a vártnál szívósabbnak bizonyult, és szükségük
volt szövetségesük segítségére, hogy túljussanak a holtponton -*- lehe
tőség, amelyet a nyugat egyelőre nem tudott felhasználni, mivel Eisen
hower elhasználta tartalékait, és Washington vonakodott Olaszországba
küldeni azokat az amerikai csapatokat, amelyeket nem tudott ellátni
Franciaországban." 7 0
Bryant Sztálinnak ezt az állítólagos javaslatát Herbert Feis: Chur
chill, Roosevelt, Stalin című, Princetonban 1957^ben megjelent könyve
alapján idézi. Feltűnő viszont, hogy sem Brooke megbízhatóan részletes
naplójában, sem pedig Churchill vagy Deane emlékirataiban nem esik
szó Sztálinnak erről a kijelentéséről. A briteket egyébként a későbbiek
ben ismételten foglalkoztatta az Isztria elleni támadás; szó esett róla
mindjárt Moszkvából hazatérőben október 21-én Nápolyban, a Wilson
tábornokkal és másokkal Churchill jelenlétében tartott megbeszélésen,
majd a brit vezérkari főnökök 1944. november 28-i, ugyancsak Wilson
részvételével tartott ülésén is. Mindkét ülésről Brooke naplójából tu
dunk, de a részletekre a tábornagy egyik alkalommal sem tér ki, és nem
tesz említést a tervezett megvalósítás esetleges időpontjáról sem. 7 1
Arthur Bryant, ismertetve az 1944. őszi általános katonai helyzetet,
eléggé negatívan értékeli Eisenhower, és általában az amerikaiak tevé
kenységét, mert ennek következtében szeptember, október és november
hónapban a nyugati arcvonalon tétlenség állt be, és m e r t elmulasztották
megvalósítani Montgomery javaslatát, a Ruhrvidék elfoglalását. Ennek
a ,,patt"-nak megfelelő helyzet jött létre Olaszországban is, mivel a szö69 Churchill V I / l . 282. o.; Bryant
70 Bryant 304/305. o.
71 Uo. 313/314. és 339. o.

3X1/312. o.

— 465 —

vetségesek földközi-tengeri stratégiájukban nem használták ki tengeri
eszközeiket, ezáltal a németeknek lehetőségük nyílt arra, hogy „harcol
janak minden sziklás előőrsállásért és vízfolyásért, hogy lekössék a t á 
madót és megakadályozzák az átkelésben az Adrián és a magyar bauxit
elvágásában, amelytől a német repülőgépipar függött."
Eisenhower nem tudott Alexandernek Olaszországba erősítést k ü l 
deni, és az amerikai vezérkari főnökök — mint Roosevelt október 16-án
Churehillnek Moszkvába küldött táviratában kifejtette — csatlakoztak
Wilson tábornok becsléséhez, „hogy ezen a télen m á r nem lehet számí
tani Kesselring hadseregének megsemmisítésére . . . Valamennyien egy
előre nem látott csapathiánnyal állunk szemben . . . " Elismeri — foly
tatja Roosevelt —, hogy az olaszországi hadseregek kemény és nehéz
feladatot oldottak meg, és ilyen az is, ami előttük áll, de a Franciaor
szágba szánt csapatokat nem lehet máshová irányítani.
Közölve ezt a táviratot, Churchill megjegyzi, hogy tovatűnt a döntő
győzelem reménye. Olaszországban novembertől nem lehetett nagyobb
támadást többé végrehajtani, így a brit—amerikai erők csak 1945 tava
szán vívták ki a győzelmet, amelyet m á r ősszel is annyira megszolgál
tak, és majdnem el is értek. 72
Csapathiány a fő arcvonalon, Franciaországban, elégtelen erő Olasz
országban, kihasználhatataln lehetőségek az Adriai-tenger környékén
— mindez nem akadályozta meg a brit vezetést, elsősorban Churchill
miniszterelnököt abban, hogy politikai okokból, fegyveres erővel be ne
avatkozzék Görögországban, a haladó erőkkel szemben, a már akkor is
roskatag monarchia, a reakció védelmében.
Emlékirataiban Churchill elmondja, hogy II. György görög király m á r
1944. július 7-én segítséget kért tőle az E AM, a görög Nemzeti Felszabadítási Front tevékenységével szemben, és kérte a Georg Papandreu
vezette királyi kormány támogatását, m e r t egyedül ez képes megaka
dályozni a polgárháborút. Churchill nyomban különböző intézkedéseket
tett, illetve kezdett el. Felfogását tejesen világosan tükrözi augusztus
6-án Eden külügyminiszternek küldött távirata. Eszerint Papandreuval
közölni kell, hogy ő marad a miniszterelnök. „Az EAM viselkedése tel
jesen tűrhetetlen. Nyilvánvalóan nem akar mást, mint kikényszeríteni
Görögország kommunizálását a háborús zavarok közepette, anélkül,
hogy a népnek lehetősége lenne demokratikus módon dönteni." Papand-;
reut nem lehet „a nyomorult görög (kommunista) banditák első fogvi
csorgató morgásánál a farkasok elé vetni".
A sok évtizedes politikai gyakorlattal rendelkező brit miniszterelnök
Görögországban sem akart félmegoldást. Ugyanezen a napon utasítást
adott a vezérkari főnökök bizottságának, hogy egy hónap múlva
Athénba kell helyezni mintegy 10—12 ezer embert, néhány löveggel,
harckocsival és páncélkocsival. A cél n e m az, hogy uraljuk Görögorszá
got, vagy hogy túlmenjünk Athén közvetlen környékén, de a fővárost,
mint a kormány székhelyét és a hozzávezető utakat biztosítani kell.
72 Uo. 316—318. o. A „patt" (stalemate) kifejezés az angol nyelvű kiadásban, 240. o. ; a né
met szöveg megfelelő helyén „Stillstand" áll. — Roosevelt távirata Churchill VI/1. 266/267. o.
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Minderre akkor kerül majd sor, ha a németek m á r elvonultak, vagy
megkezdték északra vonulásukat. 7 3
Churchill tehát nem a németek, hanem a haladó erők, az ELASZ
(Népi Felszabadító Hadsereg) elleni harcra szándékozott angol katoná
kat Görögországba küldeni. Augusztus 17-én táviratban kérte Roosevelt
támogatását: ,,. . . nem hiszem, hogy utcai harcokra és káoszra, vagy egy
zsarnoki kommunista kormány létrehozására való kilátás ö n n e k vidámítóbbnak látszik, mint nekem". Roosevelt augusztus 26-án küldött t á v 
iratában hozzájárult Churchill intézkedéseihez, beleértve amerikai szál-,
lítórepülőgépek felhasználását is, ha ezekre más hadműveleteknél nem
lesz szükség.
Churchillt augusztus 23-án XII. Pius pápa fogadta. A kihallgatáson
ugyanaz állt az előtérben, „mint tizennyolc évvel korábban elődjénél:
a kommunista veszély. A kommunizmussal szemben kezdettől fogva a
leghatározottabb ellenzéssel viseltettem, és ha még egyszer részem
lenne abban a megtiszteltetésben, hogy fogad a római katolikus egyház
feje, nem vonakodnék visszatérni erre a témára." 7 4
A Görögországba küldendő brit expedíciónak szeptember 11-re kellett
volna készenlétben állnia, és a vállalkozás Manna fedőnevet kapott.
A németek azonban nem siettek Athén kiürítésével, ezért a britek dip
lomáciai akcióba kezdtek. Wilson tábornok Olaszországba hívta Sztefanosz Szarafisz tábornokot, az ELASZ főparancsnokát, valacmint Napo
leon Zervasz tábornokot, a nacionalista EDESZ (Görög Nemzeti Demok
ratikus Szövetség) vezetőjét. A Casertában Harold Macmillan, brit m e g 
hatalmazott miniszter a Földközi-tengeren és Reginald Leeper, brit
nagykövet a görög kormánynál, vezetésével tartott konferencián Sza
rafisz és Zervasz, másfelől Papandreu között megegyezés jött létre. Az
összes görög gerilla elismerte a Papandreu-kormányt, mely viszont fő
parancsnokká Ronald Scobie brit altábornagyot nevezte ki. Szarafisz és
Zervasz megígérte, hogy nem cselekszik saját szakállára, és Athénben
és környékén a brit főparancsnok utasításaihoz tartja magát.
Görögországban a britek katonai tevékenysége október 4-ével kezdő
dött el. Commando-osztagok a reggeli órákban a Pelopónniszosz félszi
geten elfoglalták Pátre városát, ahonnan óvatosan haladtak tovább k e 
leti irányban, Athén felé. A Wehrmacht főparancsnoksága egyébként
október 3-án adta ki a parancsot a visszavonulásra Görögországból, DélAlbániából és Dél-Macedóniából. Október 13-án a németek felrobban
tották a pireéfszi kikötő berendezéseit, majd utóvédeik elhagyták
Athént. Ugyanezen a napon brit ejtőernyősök ugrottak le Megara repü
lőterére, mintegy 12 km-re nyugatra a fővárostól, amelyet azután m á s 
nap birtokukba vettek Az első hadihajók, Scobie tábornokkal és had
erejének zömével befutottak Pireéfsz kikötőjébe, két nappal később p e 
dig Athénbe érkezett a Papandreu-kormány és a brit nagykövet is. 75
73 Churchill
V I / 1 . 137—139. o.
74 u o . 141. s köv. o.; látogatása a pápánál 145/146. o.
75 Uo. 331. s köv. o.; Görögországra a második világháború idején 1. Világtörténet X. köt.
302—304. és 413—415. o., ill. A Nagy Honvédő Háború története IV. köt. 359. s köv. o.; német
ábrázolás : KTB/OKW IV. köt. 665. s köv. o. ; a visszavonulási parancs 720. o.
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A németek az OKW hadműveleti naplója szerint a november 1-ről
2-ára forduló éjszakán befejezték Görögország kiürítését, anélkül, hogy
ebben az angolok „erőteljes utánuk nyomulással vagy a szárnyakon
végrehajtott partraszállásokkal zavarták volna" őket. Papandreu-kormánya nyomban rendőrterrort léptetett életbe az országban, és elren
delte az ELASZ lefegyverzését. Az EAM hat minisztere december 1-én
lemondott, és másnapra Athénben általános sztrájkot hirdettek, decem
ber 3-ára pedig tüntetést, de ezt a kormány betiltotta.
A tüntetést mégis megtartották, félmillió ember részvételével.
A rendőrség tüzet nyitott a tüntetőkre, és ez kirobbantotta a polgárhá
borút. Scobie tábornok december 4-én parancsot adott az ELASZ-nak
Athén és Pireéfsz azonnali kiürítésére. E napon Athénben már harcok
folytak. December 5-én Brooke tábornagy ezt írta naplójába:
,,A görög helyzet egyre zavarosabbá válik. Winston 3 órától a reggeli
órák legnagyobb részét azzal töltötte, hogy »Jumbo« Wilsonnak, Scobienek és Leepernek sürgönyöket küldjön. Közben Wilson táviratokat kül
dött nekem, amelyek nem illeszkednek bele Winston neki küldött utasí
tásaiba. Leeper, aki eredetileg 5000 embert kért, mint amennyi teljesen
elegendő, hogy a görög kormányt szilárdan lábra állítsák, közben több
mint 40 000 embert kapott, és azt állítja, »a katonaság rosszul becsülte
fel a szükséges erőt«, és újra csapatokat kell küldeni. Ez pontosan az,
amit kezdettől fogva megmondtam. Winston megpróbálta Wilsont rábe
szélni, hagyja Görögországban az ejtőernyős dandárt, amelyre sürgősen
szükség van Olaszországban a hadműveletekhez. Ehhez járul, hogy ezek
a hadműveletek angol—amerikaiak, és az egyesített vezérkari főnökök
Wilsonnak küldött utasításában az állt, hogy a görögországi hadművele
tek semmi esetre sem befolyásolhatják az olaszországiakat." 76
December 5-én, 4.50-kor Churchill táviratban utasította Scobie altá
bornagyot, hogy habozás nélkül „lövessen minden fegyveresre a város
területén". Mint emlékirataiban írja: „Nincs értelme, félszívvel tenni
ilyen dolgokat. A csőcselék erőszakosságával szemben, amelynek segít
ségével a kommunisták birtokukba akarták venni a várost, hogy a világ
előtt a görög nép által kívánt kormányként jelenjenek meg, csak fegy
verrel lehetett szembeszállni."
A harcok Athénben heteken át tartottak, de Churchillnek egy másik
harcot is meg kellett vívnia, a Scobienek adott tűzparancs miatt. Emlék
irataiban elismeri, hogy „hevesen támadták" őfelsége kormányát, és
személy szerint őt. Az amerikai sajtó óriási többsége „a legélesebben el
ítélte" a britek cselekedetét, mert az meghamisítja az ügyet, amiért
Amerika belépett a háborúba. Az USA külügyminisztériuma, élén
Edward R. Stettinius államtitkárral, „hangsúlyozottan kritikus nyilat
kozatot" adott ki. Magában Angliában is nagy felzúdulás támadt; a
Times és a Manchester Guardian bírálta a kormány reakciós politikáját.
A brit alsóházban is nagy izgalom uralkodott. December 8-án eljárá
sát Churchill nagy beszédben védelmezte, ezt időnként közbekiáltások
szakították meg. A szavazás azonban nem hozott meglepetést, 30 nem
szavazattal szemben közel 300-an bizalmukat nyilvánították a kormány7G KTB/OKW IV. köt. 721. o. ; Churchill VI/1. 334. s köv. o. ; Bryant 346. o.
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nak. Churchill így nyugodtan folytathatta a görög népi erők elleni har
cot, miután „az alsóház bebizonyította kitartó erejét és tekintélyét". 7 7
A görög népi erők jelentős sikereket értek el a brit csapatok elleni
harcban. Az időközben Athénba érkezett Alexander tábornagy és Macmillan miniszter december 11-én azt jelentette, hogy a brit katonaság a
város közepére szorult vissza, ostrom alatt áll, a repülőtérhez vezető
utat nem tudják biztosítani, a kikötőben a hajók nem tudnak kirakodni.
A városban harcoló csapatoknak csupán hat napi élelmük és három napi
lőszerük van. Erre a jelentésre Alexander szabad kezet kapott a katonai
ügyekben, és mindenekelőtt további csapatokat.
További jelentéseiben Alexander beszámolt a felkelők növekvő sike
reiről, és megismételte azt a korábban már felvetődött javaslatot, hogy
Damaszkinosz athéni érseket régenssé kellene kinevezni. Ez utóbbinak
a király állt ellen, a felkelők leverése pedig lehetetlennek bizonyult. Az
érsekkel kapcsolatban eleinte Churchill is attól tartott, hogy régenssége
baloldali diktatúrához vezethet. A brit miniszterelnök nyugtalansága
jól tükröződik december 22-i, Smutsnak küldött táviratából: „Ha Görög
országban a rossz erői kerekednek felül, ami nagyon valószínű, akkor
egy fél-bolsevista, oroszok vezette Balkánra kell felkészülnünk, és le
het, hogy ez átterjed Olaszországra és Magyarországra."
1944. december 24-én Churchill elhatározta, hogy Edennel együtt
Athénba repül. A két politikus egy új Skymaster típusú amerikai gépen
karácsony estéjén indult el, és nápolyi közbeeső leszállás után 25-én
déltájban érkezett Kalamaki repülőterére, majd innen este a pireéfszi
kikötőben horgonyzó Ajax brit cirkáló fedélzetére. Churchill a cirkálón
találkozott Damaszkinosz érsekkel, de emlékirataiban semmit sem közöl
megbeszélésükről.
December 26-án délelőtt a brit miniszterelnök páncélkocsival a nagy
követségre ment, ahol ismét az érsekkel beszélt, aki elfogadta javasla
tait. Este újabb összejövetelre került sor, a külügyminisztériumban, m e 
lyen Churchill, Eden, Alexander, az érsek, az amerikai nagykövet, a
francia követ és a Szovjetunió katonai képviselője vett részt, majd némi
késéssel megérkezett az EL ASZ három vezetője is. Előbb Churchill
mondott beszédet, majd Alexander tábornagy — később a külföldiek
visszavonultak, és a görögök az érsek elnökletével folytatták a tanács
kozást. Ez a következő napon is folytatódott, és végül Churchill meg
ígérte az érseknek'; nyomást gyakorol a királyra, hogy őt régenssé n e 
vezze ki.
December 29-én Londonba visszaérkezve, Churchill és Eden estétől
másnap hajnali fél ötig „volt együtt" a görög királlyal; aki ez után bele
egyezett Damaszkinosz kinevezésébe, és ezt kiáltványban jelentette be.
1945. január 3-án megalakult a köztársasági érzelmű Inkolosz Plasztirasz tábornok kormánya, amely január 11-én 15-ével életbe lépő fegy
verszünetet kötött az ELASZ-szal. 78 A kormány ígéretet tett a demok
ratikus szabadságjogok életbe léptetésére, amnesztiára, népszavazásra,
77 Churchill

VI/1. 337. s k ö v . és 341. s k ö v . o.

78 ù o . 347. s köv. o.; a Smutsnak küldött távirat 360/361. o.; az athéni út 361. s köv. o.; ismét Londonban, a király „meggyőzése" 372. s köv. o.
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általános választásokra; az EAM vezetősége pedig mindezek fejében
hozzájárult az ELASZ lefegyverzéséhez.
Mindebből csak az ELASZ lefegyverzése valósult meg, amelyet aztán
politikai terror követett, és ez a következő kormányok idején még foko
zódott. Végül Görögországban polgárháború robbant ki, ami a népi erők
vereségével, a monarcho-f asiszta diktatúra győzelmével végződött. 79
A brit vezérkari főnökök 1945. január 9-i ülésén Brooke tábornagy
m á r azt húzta alá, hogy „szükség van új utasításra Alexnek, fejezze be
mielőbb a görög vállalkozást, pihentesse a csapatokat Olaszországban,
készítsen elő támadást, űzze vissza Kesselringet az Adige-ig és adjon
csapatokat Franciaország számára". Ez utóbbira, csapatoknak Olaszor
szágból Franciaországba küldésére azért volt szükség, mert az 1944. d e 
cember 16-án az Ardennes-hegységben kezdődött német támadás meg
mutatta, hogy a brit és méginkább az amerikai technikai fölény száraz
földi tartalékok nélkül nem elegendő a németek mielőbbi legyőzéséhez.
1945. január 23-án délelőtt a brit vezérkari főnökök Churchill hozzá
járulását kérték soron levő terveikhez. Brooke előterjesztette az Ale
xander tábornagynak szánt utasítás tervezetét, mely szerint Görögor
szágból csapatokat kell kivonni, mihelyt ezt a politikai helyzet megen
gedi, és Olaszországból mintegy hat hadosztályt átszállítani Franciaor
szágba. Ez utóbbihoz Churchill m á r előzőleg hozzájárult, „most viszont
ingadozni kezdett, és azt mondta, hogy meg fogjuk bénítani az olasz
arcvonalat, de elismerte, hogy most Olaszországban vagy Jugoszláviá
ban semmit sem lehet tenni. Nem tudta, mit akar, de semmibe sem akart
beleegyezni."
A Bécs elleni brit tervek ebben az időben minden valószínűség szerint
nemcsak a miniszterelnökségen vagy a vezérkari főnökök bizottságában
váltak ismertté. Ugyancsak Brooke naplójából tudjuk, hogy az őt január
24-én meglátogató, Olaszországból érkezett Wladyslaw Anders lengyel
altábornagy közölte vele azt az óhaját, hogy Olaszországból nem szeret
nének Bécsen át hazatérni Lengyelországba, „mert ez valószínűleg az
oroszokkal való összetűzéshez vezetne!"
Churchill végül is kénytelen volt belátni, hogy Olaszországnak „mel
lékhadszíntérré kell válnia". 80 Ezzel a beletörődéssel indult el a hetve
nedik életévét betöltött brit miniszterelnök 1945. január 29-én Máltába,
hogy onnan az amerikai politikai és katonai vezetőkkel folytatott meg
beszélés után velük együtt Jaltába vegye útját, a Sztálinnal való újabb,
ismét háromhatalmi konferenciára.
Churchill most is repülőgépen utazott, ezért m á r január 30-án megér
kezett Málta szigetére, ahová Roosevelt cirkálója, a Quincy csak feb
r u á r 2-ának délelőttjén futott be. A két államférfi este megbeszélte v e 
zérkari főnökeik javaslatait, melyek középpontjában a Rajnához való
előnyomulás és az ezen való átkelés állott. Szó esett természetesen az
egész háborúról, beleértve a német tengeralattjárók elleni harcot, a dél
kelet-ázsiai, csendes-óceáni hadszínteret, és a földközi-tengeri helyzetet
is. Mint Churchill emlékirataiban írja, nem szívesen, de beleegyezett,
79 A N a g y H o n v é d ő H á b o r ú t ö r t é n e t e IV. k ö t . 362. o.
80 Bryant 379/380. o.; az a r d e n n e s - i n é m e t t á m a d á s u o . 316. s k ö v . o. és Churchill
s k ö v . o.; a j a n u á r 23-i ülés Bryant 387/388. o.; C h u r c h i l l b e l e t ö r ő d é s e 389.0.
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:
hogy Görögországból kivonjanak két hadosztályt, de csak azután, ha az
ottani kormánynak elegendő katonai ereje lesz. Megállapodtak abban is,
hogy ,,Északnyugat-Európa megerősítésére Olaszországból három h a d 
osztályt vonnak el; ehhez nyomatékosan hangsúlyoztam, hogy oktalan
ság volna lényegesen csökkenteni az ottani kétéltű erőket. Feltétlenül
abban a helyzetben kell lennünk, hogy azonnal kihasználhassuk a n é 
met fegyverletételt Olaszországban, és mint az elnöknek mondtam, le-1
hetőség legyen Ausztria nagy részének megszállására, mivel »nem kívá
natos, hogy Nyugat-Európa a szükségesnél nagyobb mértékben orosz
megszállás alá kerüljön«." 8 1
Az 1945. február 2-áról 3-ára forduló éjjel Málta repülőteréről tíz
percenként szálltak fel a szállítórepülőgépek, hogy a 350—350 főnyi
amerikai és brit delegációt több mint hét és félórás repüléssel a 2200
km-re levő Krímbe szállítsák. Jaltában a megérkezést követő napon,
február 4-én délután Sztálin meglátogatta Churchillt, és a két államférfi
baráti beszélgetést folytatott a Németország elleni háborúról. Ennek so
r á n Churchill térképeken bemutatta a nyugati arcvonal helyzetét Alekszander tábornagy pedig behatóan ismertette az olaszországi eseménye
ket. Churchill emlékiratai szerint: „Sztálin érdekes megjegyzést tett.
Valószínűtlen, hogy a németek támadjanak. Nem lehetne ezen az arc
vonalon hagyni néhány hadosztályt, és a többit átszállítani Jugoszláviá
ba és Magyarországra, közvetlenül Bécs ellen? Itt egyesülhetnének a
Vörös Hadsereggel, és átkarolhatnák a németeket az Alpoktól délre."
Nem tudjuk, Churchillen és Alexanderen kívül ki vettt még részt ezen
a megbeszélésen. Brooke Sztálin javaslatáról Eden külügyminisztertől
értesült, és naplójában mindjárt megjegyezte: ,,Ez terhes, mivel abból
indultunk ki, hogy a csapatokat Olaszországból Franciaországba szállít
juk át, és ehhez az amerikaiak hozzájárultak." 8 2
Churchillnek természetesen kapóra jött Sztálin javaslata. A Li vadia
kastélyban február 4-én 17 óra körül kezdődött első ülésen, amelyen
amerikai részről Roosevelt, Leahy tengernagy, Marshall tábornok, King
tengernagy, Stettinius államtitkár, Harriman nagykövet és Deane tábor
nok, brit részről Churchill, a h á r o m vezérkari főnök, Eden külügymi
niszter, Ismay tábornok, Alexander tábornagy és K e r r nagykövet, szov
jet részről pedig Sztálin, Molotov, Majszkij, Antonov hadseregtábornok,
Kuznyecov tengernagy és Hugyakov repülőmarsall vett részt,
Churchill javasolta: „Nem kellene-e a szövetséges csapatok egy részét
Ljubljana irányában bevetni, hogy egyesülhessenek a Vörös Hadsereg
gel? Azt is tisztázni kellene, hogy ehhez mennyi idő szükséges, s hogy
nem fognak-e elkésni vele." 8 3
A szovjet munkákban eddig nem találkoztunk Sztálinnak ezzel a
Ljubljana—Bécs irányában tervezett együttműködésre vonatkozó ja
vaslatával, amely nyilván a magyarországi német erőknek a vártnál
sokkalta nagyobb ellenállása folytán előállott nehézségekből adódott,
81 Churchill VI/1. 392—394. o.
82 u o . 394. o. és Bryant 400/401. o . ; Sztálin l á t o g a t á s a Churchill:
D e r Z w e i t e W e l t k r i e g . VI.
k ö t . T r i u m p h u n d T r a g ö d i e . 2. k ö n y v ; D e r E i s e r n e V o r h a n g . B e r n , Alfred S c h e r z Verlag, 1954.
9/10. o. ; Bryant 401. o.
83 A Z egész t a n á c s k o z á s r a 1. T e h e r á n 67. s k ö v . o. A r é s z v e v ő k e t felsorolja
Halmosy:
584/585. o., a h o l t ö b b n é v p o n t a t l a n u l v a n í r v a . — C h u r c h i l l j a v a s l a t a T e h e r á n 72. o.
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tehát közvetlen katonai célzattal. Churchill viszont, m i n t 1944 őszi és
téli számtalan megnyilatkozása bizonyítja, politikai okokból akarta
megszállni lehetőleg Jugoszlávia egy részét, Ausztria minél nagyobb te
rületét, és főleg eljutni Bécsbe, a Vörös Hadsereg előtt.
Ennek az esetleges közös szövetséges hadműveletnek a terve egyéb
ként a három nagy tanácskozásain nem került újra elő, szerepelt vi
szont a három vezérkar február 5-i megbeszélésén. Az Antonov hadse
regtábornoknál tartott ülésen a tábornok maga is beszélt az olaszországi
arcvonalról, és arról a lehetőségről, hogy a „ljubljanai nyíláson át" had
műveletet hajtsanak végre Bécs irányába. Antonovnak Brooke tábor
nagy válaszolt, utalva ez ilyen akció nehézségeire, és arra a döntésre,
hogy a nyugati arcvonalat erősítik meg olaszországi hadosztályokkal. 8 ' 1
Döntés Jaltában egy ilyen hadműveletre vonatkozóan végül is nem
született, minden valószínűség szerint azért, mert a nyugati szövetsége
sek nem tudták előteremteni a hozzá szükséges hadosztályokat. Brooke
feljegyzéseiben Bécs a háború végéig többször már nem fordul elő, a
jugoszláv helyzet is csak 1945. május 13-án, Churchill és az új amerikai
elnök, Harry S. Truman mesterkedései kapcsán szerepel még egyszer. 85
Churchill elmondja emlékirataiban, hogy 1945 januárjában jugoszláv
partizánok elfoglalták Split és Zadar kikötőjét, ,,és tengeri erők ezekről
a támaszpontokról nyugtalanították a dalmát tengerpartot és segítették
Tito állandó előnyomulását. Csupán áprilisban legalább tíz tengeri üt
közetet vívtunk, súlyos veszteségeket okozva az ellenségnek, brit hajó
veszteségek nélkül." A balkáni brit légierő a Zadar melletti repülőtérről
kiindulva bombázta a német útvonalakat és támpontokat Fiume térsé
gében. 86
Ezzel egyben véget is ért a brit—amerikai fegyveres erők együttmű
ködése a Jugoszláv Népi Felszabadító Hadsereggel. 1945 április utolsó
napjaiban, amikor a németek még nem tették le a fegyvert, Churchill
legnagyobb gondját ebben a térségben nem a győzelem mielőbbi kiví
vása képezte, hanem Trieszt, Pula hadikikötő és az Olaszország és
Ausztria közötti összeköttetési vonalak megszerzése, a jugoszláv népi
erők odaérkezése előtt. Truman amerikai elnökkel egyetértésben utasí
totta Alexander tábornagyot ennek a területnek a megszállására. Ale
xander még arra is kísérletet tett, hogy a hadműveleti területére érkező
jugoszláv erőket magának alárendelje.
A jugoszlávok azonban megelőzték a nyugatiakat. 4. hadseregük csa
patai április 30-án benyomultak Triesztbe, és május 2-áig birtokukba
vették a várost. Alexander különben, mint ez május 5-én Churchillnek
küldött táviratból kitűnik, hajlott arra, hogy Trieszt és környéke az
új Jugoszláviához tartozzék, Churchill azonban m á r másnap küldte az
elutasító választ. Ha Titóval nem sikerül megegyezni, „a kormányoknak
fel kell venniük a vitát. Arról azonban szó sem lehet, hogy ö n egyez
m é n y t kössön vele Isztria b e k e b e l e z é s é r ő l . . . " Nehogy Tito vagy más
jugoszláv parancsnok kísértésbe essék, modernül felfegyverzett alakula
tokat kell helyezni ebbe a térségbe, a légierőnek pedig tüntetnie kell,
84 Bryant 404/405. o.
85 Bryant 466. o.
86 Churchill VI/2. 208. o.; Strugar 294. o.
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„lehetőleg a Bécs irányába nyomulás ártalma nélkül, amelyet ö n , t u 
dom, hogy a legnagyobb gyorsasággal siettet".
A hitleri Wehrmacht k é t nappal e távirat elküldése után feltétel nél
kül letette a fegyvert. Jugoszláviában a harcok május 15-ével értek v é 
get, Churchill és Truman viszont tovább folytatta a balkáni ügyekbe
való beavatkozást. Május 12-én Londonba érkezett táviratában Truman
egyenesen Hitlerhez és a japánokhoz hasonlította a jugoszlávok eljárá-*
sát. 87
Ez a hang nemcsak a brit, és méginkább az amerikai politikában az
európai háború befejezése következtében előállott változást mutatta,
nemcsak a háború utáni nemzetközi viták egyik legelső megnyilatko
zása volt, hanem m á r azt az eltolódást is kifejezte, ami Nagy-Britannia
és az Északamerikai Egyesült Államok viszonyában az előbbi rovására a
második világháború folyamán, éppen a háború következtében, végbe
ment.
*
Churchill és a brit vezérkar 1942 és 1945 között többször és intenzí
ven foglalkozott a Balkánnal, Törökország háborúba vonásának megkí
sérlésétől Trieszt és környékének megszerzéséig. Az európai háború
egészében azonban a Balkán legfeljebb mellékhadszíntér volt, b á r Chur
chill nemegyszer kísérelte meg, hogy nagyobb jelentőségűvé tegye.
Ilyen irányú tervei, vagy inkább csak óhajai azonban sohasem estek
egybe a háború megkövetelte realitásokkal, így következmények nélkül
maradtak. Amikor viszont a háború menetének vonatkozásában ked^
vező, sőt szükséges terv vetődött fel, mint Törökország hadba lépése
1943-ban vagy 1944 elején, vagy a Bécs elleni közös szövetséges előnyo
mulás 1945 első hónapjaiban, akkor meg a politikai vagy a katonai fel
tételek hiányoztak.
A brit balkáni tervek vizsgálata azt is mutatja, hogy végeredményben
nem Churchill, hanem a brit vezérkari főnökök bizottsága, elsősorban
Alan Brooke tábornagy ítélte m e g helyesebben a Balkán jelentőségét,
az itteni lehetőségeket. Politikai kérdésekben Churchill vitathatatlanul
többet és messzebbre látott, mint vezérkari főnökei, a Balkán vonatko
zásában is. Katonai vonatkozásban azonban a részletek miatt gyakran
épp a lényeget, az összképet tévesztette szem elől. Igazat kell adnunk a
kimagasló brit katonai teoretikusnak, Basil Henry Liddell Hartnak, aki
találóan állapította meg Churchillről, hogy mindig egy problémára kon
centrált, és figyelmen kívül hagyta a többit, amelyek kapcsolatban áll
tak a megoldással. „Nem rendelkezett azzal a képességgel, hogy két d o 
log között kapcsolatot teremtsen, vagy e két dolgot az egészbe besorolja.
Egy ember, mint taktikus, érhet el sikert. Ha viszont nem képes a dol
gokat egymással kapcsolatba hozni, és nincs arányérzéke, elvész a stra
tégia és méginkább a magasabb stratégia számára." 8 8
87 Churchill
VI/2. 237. s k ö v . o. ; Strugar
293. o. ; A l e x a n d e r é s C h u r c h i l l t á v i r a t v á l t á s a
Churchill VI/2. 240/241. o. ; a h a r c o k befejeződése Strugar 299/300. o. ; T r u m a n t á v i r a t á t i s m e r 
t e t i Churchill VI/2. 241/242. o.
88 Basil Henry Liddell Hart: Als Taktiker erfolgreich, für die Strategie verloren. Spiegel,
1967. május 1., 19. sz. 132—148. o.
5 Hadtörténelmi közlemények
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БОРУШ ЙОЖЕФ:
ЧЕРЧИЛЛЬ И БАЛКАНСКИЕ ПЛАНЫ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА ВЕЛИКОБРИТАНИИ
(1942—1945 гг.)
II. ЧАСТЬ

Резюме
На первой встрече глав трех союзных
держав И. В. Сталина, Ф. Д. Рузвельта
и У. С. Черчилля на совещании, состо
явшемся в Тегеране в период с 28 нояб
ря по 1 декабря 1943 года возникло ре
шение о высадке десанта на берегу Се
верной Франции весной 1944 года. И хо
тя Черчилль вновь выступил со своими
итальянским и балканским планами, но
совместная советско-американская пози
ция оказалась сильнее его происков.
В первом пункте секретного военного
решения, принятого в Тегеране, говори
лось об оказывании содействия югослав
ским партизанам военным снаряжением и
коммандос. Правительство Великобрита
нии в конце мая 1943 года установило
контакт с югославским партизанским дви
жением, возглавляемым И. Б. Тито, и от
части в том же году, но особенно в 1944
году доставило партизанам Югославии
оружие, боеприпасы и другое военное
имущество и снаряжение. В начале 1944
года была установлена также и перепис
ка между Черчиллем и Тито, а 12 авгус
та того же года состоялась их личная
встреча в Неаполе.
Черчилль уже в то время вынашивал
план о наступлении на Вену через Истрию, а с другой стороны он хотел скло
нить Тито с содействию с королем Вели
кобритании. Свой
план,
касающийся
Истрии, Черчилль изложил и американ
цам на втором совещании, проведенном в
Квебеке в сентябре 1944 года. Американ
цы на этот раз открыто не возражали
против этого плана, но и не содействова
ли ему настолько, чтобы Черчиллю пре
доставилась бы возможность достичь Ве
ны раньше Красной Армии.
В октябре 1944 года Черчилль во вто-

рой раз поехал в Москву, чтобы обсу
дить со Сталиным несколько проблем от
носительно ведения войны, в том числе и
положение на Балканах, а также пробле
мы Польши. На совещаниях, проводив
шихся с военными специалистами, затра
гивался также и вопрос вступления
С С С Р в войну против Японии.
Осенью 1944 года наступление запад
ных союзников вследствие недостатка
войск приостановилось как во Франции,
так и в Италии. Несмотря на это, Чер
чилль часть вооруженных сил Велико
британии сумел бросить в Грецию для
борьбы с прогрессивными силами и для
поддержания шатавшейся уже и в то вре
мя греческой монархии. В декабре 1944
года в Афинах и окрестностях города
шли ожесточенные бои, но войска Велико
британии сражались не с немцами, кото
рые к тому времени уже оставили Гре
цию, а против греческих патриотов. Ре
акционная монархия с британской, а
позже — с американской помощью в то
время одержала победу в Греции, и та
ким образом поддерживала себя и в
дальнейшем.
Руководители трех великих держав
вновь встретились в начале февраля
1945 года на Крымском полуострове в
Ялте. На этом совещании шла речь о
войне против Германии, а затем против
Японии, а также о проблемах послевоен
ного времени. Был выдвинут также план
совместного наступления на Вену, но для
этого у западных союзников не было сил.
В конце статьи автор сопоставляет
Балканский план Черчилля и Балкан
ский план маршала Элена Брука. У
Черчилля была хорошая тактическая ин
туиция, однако в стратегии он не разби
рался.
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JÓZSEF BORÚS:
DIE BALKANPLÄNE CHURCHILLS UND DES BRITISCHEN
GENERALSTABS
(1942—1945)
II. TEIL

Resümee
Am ersten Zusammentreffen von I. W.
Stalin, F. D. Roosevelt und W. S. Churchill, in Teheran vom 28. November
bis 1. Dezember 1943 wurde beschlossen,
die Invasion in Nord-Frankreich im
Frühjahr 1944 vorzunehmen. Churchill
brachte zwar abermals seine Pläne
über eine Landung in Italien und am
Balkan vor, doch erwies sich der gemeinsame
sowjetisch—amerikanische
Standpunkt als stärker.
Der erste Punkt des in Teheran angenommenen
geheimen
Beschlusses
betraf auf militärischem Gebiet die
Versorgung der jugoslawischen Partisanen mit Kriegsmaterial und ihre Unterstützung durch Kommando-Unternehmen. Die britische Regierung hat
im Mai 1943 die Verbindung mit der
Partisanenbewegung J. B. Titos aufgenommen und ließ dieser teils noch
im selben Jahr, 'besonders aber 1944
Waffen, Munition und sonstiges Kriegsmaterial und Ausrüstung zukommen.
Am Anfang des Jahres 1944 begann die
Korrespondenz zwischen Churchill und
Tito und am 12. August trafen sie sich
in Neapel auch persönlich.
Churchill befaßte sich damals noch
mit dem Plan, über Istrien gegen Wien
zu marschieren, andernteils wollte er
Tito bewegen, mit dem König zusammenzuarbeiten. Churchill hat seinen
Plan über eine Landung in Istrien auf
der im September 1944 abgehaltenen
zweiten Quebecer Konferenz auch den
Amerikanern vorgebracht, die diesmal
zwar nicht offen gegen den Plan waren, ihn aber auch nicht so weit unterstützten, da3 Churchill die Möglichkeit
gehabt hätte, Wien vor der Roten
Armee zu erreichen.
Im Oktober 1944 fuhr Churchill zum

5*

zweitenmal nach Moskau, um mehrere
weitere Probleme der Kriegsführung,
die Lage auf dem Balkan, sowie das
Problem Polens mit Stalin zu besprechen. Bei den Beratungen mit den Militärsachverständigen wurde auch über
den Eintritt der Sowjetunion in den
Krieg gegen Japan gesprochen.
Der Angriff der westlichen Alliierten
ist im Herbst 1944 wegen Mangel an
Truppen sowohl in Frankreich, wie in
Italien ins Stocken geraten. Trotzdem
konnte Churchill einen Teil der britischen bewaffneten Macht in Griechenland gegen die fortschrittlichen Kräfte,
zur Unterstützung^ der schon damals
brüchigen Monarchie einsetzen. Im Dezember 1944 wütete in Athen und seiner Umgebung ein bewaffneter Kampf,
die britischen Truppen kämpften aber
nicht gegen die Deutschen, die damals
Griechenland bereits evakuiert hatten,
sondern gegen die griechischen Patrioten. Die reaktionäre Monarchie siegte
damals mit Hilfe britischer, später
amerikanischer Truppen und konnte
sich so in Griechenland halten.
Die Führer der drei Großmächte sind
anfangs Februar auf • der Halbinsel
Krim, in Yalta, neuerlich zusammengekommen. Es wurden der Krieg gegen
Deutschland und gegen Japan, ferner
Probleme der Nachkriegszeit besprochen. Auch der Plan eines gemeinsamen Angriffs auf Wien tauchte auf,
zu einem solchen fehlten jedoch den
westlichen Alliierten die nötigen Truppen.
Am Ende der Studie vergleicht der
Verfasser die Balkanpläne Churchills
und des Feldmarschalls Alan Brooke.
Churchill hatte oft den richtigen taktischen Blick, auf die Strategie verstand
er sich aber nicht.
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KATONÁK AZ „ARCCAL A VASÜT FELÉ" MOZGALOMBAN
ÉS A HIDAK HELYREÁLLÍTÁSÁÉRT
FOLYÓ KÜZDELEMBEN
Gellért Tibor
Az új magyar hadsereg annak a kettős feladatnak a megoldására szü
letett, amelyet a kommunista párt a magyar néphez 1944 szeptemberé
ben intézett kiáltványában meghatározott. Eszerint harcot kellett indí
tani a megszálló német fasiszta erők kiűzéséért és a magyar reakció
megdöntéséért.
A feladatoknak ez a kettőssége egészen a háború befejezéséig tartott,
majd előtérbe került a magyar nép felemelkedésének, az ország újjáépí
tésének programja. 1
A program m á r a háború korábbi szakaszában kidolgozott és meg
hirdetett követelésekre épült. A párt programtervezete a német fa
siszták elleni harcnak, az ország demokratikus újjáépítésének és gazda
sági felemelkedésének következetes, minden lényeges feladat megoldá
sát magában foglaló dokumentuma volt, amely osztály- és pártállásra
való tekintet nélkül alkalmasnak bizonyult arra, hogy minden németel
lenes erőt egységfrontba tömörítsen.
Az 1945. május 20-án összeült első országos pártértekezlet, felmérve
az addig elért eredményeket, az ország és a párt előtt álló legfontosabb
feladatként a lerombolt ország újjáépítését jelölte meg. Megerősítette
azt a gondolatot, hogy az újjáépítés programjának végrehajtása nem
csak gazdasági, hanem egyúttal politikai feladat is. Itt hangzott el az a
megállapítás, hogy ,,. . . a z egész munkásosztály szerepe az ország veze
tésében arányos lesz azzal a teljesítménnyel, amelyet az újjáépítésben
véghezvitt". 2
A feladat nagysága megkövetelte és feltételezte az egész nemzet moz
gósítását. Tervszerű szervezőmunkával minden rendelkezésre álló esz
közt és erőforrást e nemes cél szolgálatába kellett állítani. A lerombolt
1 A p r o g r a m teljes szövegét l á s d : Az M K P és az S Z D P h a t á r o z a t a i . 1044—1948. Budapest,
K o s s u t h K ö n y v k i a d ó , 1967. 37—41. o. ; F e l s z a b a d u l á s , 1944. s z e p t e m b e r 26. — 1945. április 4. Do
k u m e n t u m o k . B u d a p e s t , Szikra, 1955. 170—176. o.; O l v a s ó k ö n y v 1945—1969. B u d a p e s t , K o s s u t h
K ö n y v k i a d ó , 1969—1970. 29—34. o.
2 A K M P első országos é r t e k e z l e t é n e k h a t á r o z a t a i . L á s d : A M a g y a r m u n k á s m o z g a l o m
1944—1948. B u d a p e s t , K o s s u t h K ö n y v k i a d ó , 1960—1961. 171. o.
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országra ugyanis nemcsak az újjáépítés hatalmas feladata nehezedett,
hanem égető szükség volt új épületek, gyárak építésére is. 3
Az összes demokratikus erők tömörítésére irányuló törekvés nem elv
telen kompromisszumot jelentett, hanem a történelmi helyzet által
meghatározott, a párt által megfogalmazott feladat felismerését. A de
mokratikus erők összefogásának politikája egyúttal éles harcot jelentett
a régi uralkodó osztályok visszahúzó erőivel szemben, akik elzárták tő
kéjüket az újjáépítés elől, s ezzel igyekeztek gátolni a demokratikus ál
lamhatalom gazdasági megszilárdulását.
Itt jegyezzük meg, hogy igen sok jogos bírálat érte a horthysta tiszti
kart, de semmiképpen nem érthetünk egyet azzal a nem kellően diferenciált, csupán néhány konkrétum alapján általánosító állásponttal,
miszerint „a demokratikus hadsereg létrehozása és bevetése a német fa
siszták ellen, a horthysta katonatisztek szabotázsa miatt lényegében
meghiúsult"/ 1 Közismert, hogy az Ideiglenes Magyar Kormány megala
kulásakor a felszabadult országrészben nem volt magyar hadsereg.
A fasiszta Németország elleni hadüzenet megtörtént, de a hadsereg,
amely a végső küzdelemben részt vett volna, még csak az elképzelések
ben szerepelt. A fegyverszüneti szerződésben vállalt nyolc hadosztály
felállítását elsősorban a gyorsan változó bel- és külpolitikai problémák,
objektív tényezők gátolták.
A háború befejezése és az új magyar hadsereg szervezése előtt már
voltak olyan magyar műszaki alakulatok, amelyek a Vörös Hadsereg
alárendeltségében vasút- és hídépítő tevékenységet folytattak. Itt első
sorban a Gyöngyösi Gábor vezetése alatt álló 1. magyar vasútépítő (vép)
ezredről (később hadosztály), valamint a 3. vép. dandárról (parancsnoka
Csenei Iván) van szó. Ezek az alakulatok utánpótlási útvonalakat építet
tek a harcoló szovjet csapatok számára, de munkájukkal egyúttal az ú j 
jáépítés ügyét is szolgálták. 5 Tevékenységük kezdeti szakaszában az új
demokratikus hadsereg még nem létezett. Később pedig hiába kérték,
bocsássák őket a magyar kormány rendelkezésére, ez csak a háború b e 
fejezését követő időszakban történt meg. 6
Egyre többen hangsúlyozták, hogy „előnyösnek mutatkozik a honvéd
ség bekapcsolódása az újjáépítési munkába". 7 Az újjáépítési miniszter is
számított az új honvédséggel való együttműködésre, hiszen a munkála
tok nagy része katonai műszaki feladatokat jelentett. Ez különösen a
kezdeti időszakra volt jellemző, amikor az építőmunkák nagy részét
csak ideiglenes jelleggel lehetett elvégezni, és erre elsősorban — szer
vezettségüknél, kiképzésüknél, felszerelésüknél és eszközeiknél fogva
— a katonai műszaki alakulatok voltak hivatottak.
3 Kállai Gyula: A p o l g á r i n e m z e t t ő l a szocialista n e m z e t i g . B é k e és Szocializmus, 1965.
10. sz. 6. o.
4 A M a g y a r és a n e m z e t k ö z i m u n k á s m o z g a l o m t ö r t é n e t e . 1945—1969. B u d a p e s t . K o s s u t h
K ö n y v k i a d ó , 1969—1970. 106. o.
5 Az említett a l a k u l a t o k t ö r t é n e t é t r é s z l e t e s e b b e n lásd Mues Sándor: M a g y a r m ű s z a k i ala
k u l a t o k a n é m e t f a s i z m u s elleni h a r c s z o l g á l a t á b a n . H a d t ö r t é n e l m i K ö z l e m é n y e k ( t o v á b b i a k 
b a n H K . ) , 1964. 4. sz. és az 1965. 1. sz.
6 Uo.
7 Országos L e v é l t á r ( t o v á b b i a k b a n OL.) M. 241. UM. 375/1945. j ú n i u s 30. (Az újjáépítési k o r 
m á n y b i z o t t s á g é r t e k e z l e t é n e l h a n g z o t t vélemény.)
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A tisztikar általában felismerte, hogy a megváltozott nemzetközi és
belpolitikai helyzetben a hadsereg szükségességét csak az igazolhatja,
ha szolgálja az ország demokratikus átalakulását s ezzel együtt a párt
újjáépítési programját. Hadseregre pedig szükségük volt, hiszen élethi
vatásuknak a katonai pályát tekintették. A tisztek zöme erős nacionalis
ta ideológiával volt fertőzött, de rnég ez sem akadályozta az újjáépítés
ben való részvételüket, mert ők is erős — bár polgári alapokon nyugvó
— Magyarországot akartak.
Az 1. gyaloghadosztály parancsnoka írta: „Tisztázzuk, mi is ez az ú j 
jáépítés, a magyar újjáépítés? Küzdelem a romokkal, küzdelem az idő
vel és a természettel. Amit emberöltők alatt építettek, alkottak, s amit
pillanatok alatt leromboltak, felépíteni napok alatt! Építeni hajlékokat,
utakat, hidakat, vasutakat, szerkeszteni gépeket, bevetni minden talp
alatnyi földet. És nem utolsósorban: építeni egy új társadalmat, demok
ratikusát, magyart, öntudatosat.
Az európai nagy versenyben, ahol még a háború előtti időkben a régi
rendszer bűne folytán romok nélkül is az utolsók között futottunk, egy
heroikus finisben a romokon keresztül élre kerülni, ez a magyar újjá
építés." 8
Az újjáépítés célkitűzéseit a katonatömegek is magukévá tették, mert
megértették, hogy hazánkban olyan társadalom formálódik, amely az ő
hatalmukat, az ő érdekeiket valósítja meg. Az egyszerű emberekben,
katonákban ez a tudat mindent elsöprő erővel tört fel. így vélekedtek:
„Hazamegyünk, dolgozni akarunk, élni akarunk. Nem megyünk Kana
dába, sem Dél-Amerikába, itt m a r a d u n k a Duna mellett. Mindent fel
építünk az elárult és kifosztott országban . . . miénk már a föld, és n e 
künk dolgozik a gyár, nem megyünk többet a Don mellé, itthon harco
lunk majd az egyke és a tüdővész, a nyomor és a »turáni átok« ellen, az
új fővárosért, az országért, az egész magyar népért!" 9
A hadseregben eluralkodott hangulat, a polgári szervek igényei és a
kialakult gyakorlat arra késztette Vörös János honvédelmi minisztert,
hogy két alkalommal is levéllel forduljon az újjáépítési miniszterhez,
amelyben felajánlotta a honvédség részvételét az ország újjáépítésé
ben. 10
Közölte, hogy az „Arccal a vasút felé" mozgalomban eddig két vasútés hídépítő zászlóalj 100 000 munkaórát teljesített, de újabb zászlóaljak
szervezését tervezi. ígéretet tett öt hídépítő zászlóalj munkába állításá
ra, mely később meg is valósult. 11 A más minisztériumokkal való k a p 
csolat fenntartására a Honvédelmi Minisztérium összekötő törzseket lé
tesített. A honvédségi összekötő törzs parancsnokává Cömösi Ferenc al
ezredest, az Újjáépítési Minisztériumban levő törzs vezetőjévé pedig
Csonka Béla ezredest nevezték ki.
Ugyanakkor a honvédségi szerveknél úgynevezett újjáépítési előadó
kat rendszeresítettek. 1 2 Ezt az indokolta, hogy nem volt egyetlen olyan
8 Szalay Tibor: H a d s e r e g a r o m o k lelett. Az Első H a d o s z t á l y , 1945. j ú n i u s 13.
9 Uo. 1945. j ú n i u s 9. (Bajai Ernő tizedes c i k k e ) .
10 H a d t ö r t é n e l m i L e v é l t á r ( t o v á b b i a k b a n HL.) HM. 1945/eln. 27 764. sz. i r a t és OL. M. 241.
UM. 25 007/1945. sz. I r a t o k .
li Uo.
12 HL. HM. 1945/eln. 37 764., 31 751., 34 329. sz. i r a t o k .
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honvédségi alakulat vagy szerv, amelyik valamilyen formában ne vett
volna részt az országépítő munkában. Katonák dolgoztak
— utak, hidak, vasutak építésében ;
— távbeszélővonalak helyreállításában ;
— szárazföldi és vízi területek aknamentesítésében ;
— árvízvédelmi munkálatokban ;
— v a s ú t - é s határbiztosításban;
— romeltakarításokban és a honvédelmi miniszter rendeletére köz
munkákban.
1945. május 15-től a következő alakulatok álltak az újjápítés szolgá
latába: 1 3
Helyőrség
Budapest

Cegléd

Hadrendi elnevezés

Létszám

2. vasút- és hídépítő zászlóalj

350 fő

2. vasútbiztosító zászlóalj

750 fő

1. híradó építő zászlóalj

300 fő

2. híradó építő zászlóalj

300 fő

3. vasút- és hídépítő zászlóalj

350 fő

3. híradó építő zászlóalj

300 fő

1. vasút- és hídépítő zászlóalj

350 fő

Győr

Debrecen

1945 tavaszától kezdődően az új magyar hadsereg alapvető és legdön
tőbb feladatává az ország újjáépítésében való részvétel lett. E cél érde
kében a hadsereget, mint a népi demokratikus forradalom szervezett
erejét, számításba kellett venni — és számításba is vették. A honvédség
képes volt arra, hogy egységeit a szükséges helyre és időben átcsoporto
sítsa. Jelentőségét tovább növelte, hogy nagyszámú műszaki szakkép
zettségű katonával rendelkezett, akik munkájukkal felbecsülhetetlen
segítséget nyújtottak. Ezért a hadsereg a háború befejezése után min
den erejét az újjáépítés szolgálatába állította.
Valamennyi honvédségi alakulat — közvetve vagy közvetlenül — b e 
kapcsolódott az ország újjáépítésébe. így megkülönböztethetünk:
1. szervezetszerű honvéd alakulatok által végzett munkákat (pl. a 6.
és az 1. gyaloghadosztály),
13 HL. HM. 1945/eln. 263 575. sz. irat.
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2. speciális, újjáépítő alakulatok által végzett munkálatokat (pl. vas
ú t - és hídépítő, valamint híradó építő alakulatok),
3. katonai szervek, hatóságok és intézetek által végzett közmunkaszol
gálatokat,
4. az újjáépítést közvetve szolgáló katonai tevékenységet (pl. aknaku
tató, vasútbiztosító, határőr alakulatok).
A katonai alakulatok elsősorban a vasút- és úthálózat újjáépítésében
vettek részt. A közlekedési vonalak helyreállítása az általános
újjáépí
tés fontos feltételeként
jelentkezett.
Az újjáépítés általános célkitűzésében mindenekelőtt a vasút, a köz
lekedés helyreállítása került előtérbe. A vasút helyreállítása egyet j e 
lentett az ország vérkeringésének megindulásával. Enélkül az egyéb ú j 
jáépítési feladatok, a termelőüzemek anyagi ellátása, a városi lakosság
élelmezése megoldhatatlanná vált volna.
A közutak és vasutak helyreállítása egybefonódott a hidak újjáépíté
sével, mert a háború alatt az útvonalak bénítását elsősorban a hidak fel
robbantásával hajtották végre. A feladat nagyságát illusztrálják a pusz
tulás méretei.
Itt csak az építőmunka elvégzésének fontossága szempontjából emlí
tünk egy — de az egész országra jellemző — példát. Csupán az Eger—
Putnok közötti 70 km-es vasútvonalon elpusztult:
15 nagyobb vasszerkezetű híd
2 boltozott aluljáró
3 alagút
3 magas támfal
2036 m vágány
4640 m állomási vágányzat
48 állomási váltó.
Ez a rombolás az említett 70 km-es vasútvonalat használhatatlanná
tette és 34 különálló részre bontotta szét. J4
A barbár pusztítás hídjaink java részét tönkretette. A helyzet kétség
beejtő volt. A 8373, összesen 67 136 méter hosszú közúti hídunkból 1424
(27 504 méter hosszban) teljesen elpusztult. Ezek a számok azonban nem
adnak teljes képet a nagymérvű rombolásokról, ha meggondoljuk, hogy
a Duna- és Tisza-hidakat 100%-ban használhatatlanná tették. 1 "'
Nem csoda tehát, hogy az MKP felhívására ,,Arccal a vasút felé" for
dult az ország. A 10 000 vasúti kocsi és 500 mozdony helyreállítására ki
adott jelszó megértésre talált a munkások körében. November közepéig
500 helyett 535 mozdonyt állítottak helyre.
A vasúti főműhelyek végezték a gördülő anyagok (mozdonyok, v a 
súti kocsik) javítását, és ezzel egy időben folyt a pályatestek, váltóbe
rendezések, alagutak és vasúti hidak újjáépítése. Az 1945 áprilisában
szétrombolva talált 3056 km nyílt és 1000 k m állomási vágányzatból d e ii Szabad Magyarország, 1945. október 2.
15 Dr. Mihailich Győző: A XIX. és XX. századi magyar hídépítés története. Budapest,
Akadémiai Kiadó, 1960. 37. o.
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1. sz. vázlat. Egy vasút- és hídépítő zászlóalj szervezése

cemberre már csupán 938, illetve 487 k m hosszúságú pályatest volt
használhatatlan. 1 6
A háború alatt felállított és szovjet alárendeltségben működő 1. ma
gyar vasútépítő hadosztály négy zászlóaljából, a 3. vasútépítő dandár öt
zászlóaljából, valamint a 2. önálló vasútépítő zászlóaljból alakult meg az
1. magyar vasút- és hídépítő hadosztály 1945. június hó 12-én. 17 Az így
létrejött alakulat 10 zászlóaljból állt.
Az összevont egységek csapatai nehéz, küzdelmes munkafeladatok el
végzése után léptek ismét magyar földre és kerültek a 2. Ukrán Front
alárendeltségéből az új magyar hadsereg kötelékébe. Jó munkájuk elis
meréseként adták át őket az Ideiglenes Magyar Kormánynak, ,,. . . mert
tényekkel bizonyítottuk, hogy teljes erőbevetéssel részt vettünk abban a
munkában, amely a szállítóvonalak megépítésével a háború gyors befe
jezését és az átkozott fasizmus leverését elősegítette." 1 8
Az alakulatok átszervezését és új munkaterületükre való irányítását
3 nap alatt befejezték.
Az egyes alakulatok a szakszerű irányítás érdekében közvetlen kap
csolatba léptek a munkaterületükön levő MÁV Osztálymérnökséggel
(lásd a 483. oldalon levő kimutatást)
A hadosztály szervezetszerű létszáma 8000 főben volt meghatározva.
A teljes létszámot azonban egyik zászlóalj sem érte el, mert nagy volt
a szabadságra engedett katonák száma, hiszen a feladatok megkezdése
egybeesett a nagy mezőgazdasági munkák időszakával. A katonák ara
tási és cséplési szabadságot kaptak, így a nyári hónapokban a létszámvi
szonyok a következőképpen alakultak: 1 9
Júniusban átlagosan
186 tiszt, 302 tiszthelyettes, 4167 honvéd, öszszesen 4655 fő,
júliusban átlagosan
177 tiszt, 323 tiszthelyettes, 3850 honvéd,
összesen 4350 fő,
augusztusban átlagosan
180 tiszt, 306 tiszthelyettes, 4146 honvéd, öszszesen 4632 fő dolgozott.
Teljesítményükre jellemzők az 1945. június 18-tól augusztus 31-ig
(62 munkanap) végzett munka adatai.
Ez idő alatt az alábbi feladatok elvégzésére:
alépítményi munkára
34 070 munkaórát
magasépítményi munkára
15 289 munkaórát
felépítményi munkára
830 725 munkaórát
romeltakarításra
65 987 munkaórát
vasúti hidak építésére
131 302 munkaórát
fordítottak.
16 A K ö z g a z d a s á g É v k ö n y v e 1947. 295. o. Közli Berend T. Iván: Ú j j á é p í t é s és a n a g y t ő k e
elleni h a r c M a g y a r o r s z á g o n 1945—1948. B u d a p e s t , Közig, és J o g i K i a d ó , 1962. 139—194. o.
17 A h a d o s z t á l y j ú l i u s 2-án d a n d á r elnevezést k a p o t t .
18 1945. s z e p t e m b e r 10-én k e l t jelentés. (HL. HM. sz. n.)
19 Uo.
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KIMUTATÁS
a MÁV-hoz
az 1. vasút- és hídépítő hadosztály zászlóaljainak
utalásáról és első munkaterületeiről — 1945. június 12.

Fsz.

Régi és az új
hadr. megnev.

MÁV hatósággal
való kapcsolat

való

A Zj-ak első munkája

1.

1. vép. ho. pság
1. véhíd. ho.

Budapest

2.

1/1. vép. zj.
3. véhíd. zj.

MÁV Hatvani Osztály Budapest—Kálkápolna között
mérnökség;
a II. vágány helyreállítása

3.

l/II. vép. zj.
4. véhíd. zj.

MÁV Szerencsi
Osztálymérnökség

Felsőzsolca—Sátoraljaújhely
között a II. vágány helyre
állítása

4.

l/III. vép. zj.
5. véhíd. zj.

MÁV Váci Osztály
mérnökség

Vác—Veresegyháza között
síncserélés, pálya helyreállí
tása

5.

1/IV. vép. zj.
6. véhíd. zj.

MÁV Füzesabonyi
Osztálymérnökség

Kálkápolna—Felsőzsolca
között a IR vágány helyre
állítása

6.

3/1. vép. zj.
7. véhíd. zj.

MÁV Budapesti
Üzletvezetőség

Budapest—Szob között a II.
vágány helyreállítása

7.

3/II. vép. zj.
8. véhíd. zj.

MÁV Szolnoki
Osztálymérnökség

Budapest—Száj ol—Szolnok
között a II. vágány helyre
állítása

8.

3/1V. vép. zj.
9. véhíd. zj.

MÁV Nyíregyházi
Osztálymérnökség

Debrecen—Záhony—ország
határ közötti pálya helyre
állítása

9.

3/V. vép. zj.
10. véhíd. zj.

MÁV Püspökladányi
Osztálymérnökség

Szajol—Debrecen között a II.
vágány helyreállítása

i Mezôzombor
Nyíregyháza

Debrecen

2. sz. vázlat. A vasút- és hídépítő alakulatok területi elhelyezkedése

cT II.

1.,2.

VAGÁNY, HlDEPfTESEK

F. EPI TES
DELÍ OK. AG. SZÁLLÍTÁS

3. sz. vázlat. A vasút- és hídépítő alakulatok

budapesti

munkaterületei

Ugyanezen idő alatt a katonák 46 817 méter vágányfektetést végeztek
el, közel 150 000 q építőanyagot mozgattak meg és 17 kisebb vasúti hidat
építettek újjá.
Katonák dolgoztak a Budapest—Cegléd, Szolnok—Debrecen, Rákos—
Hatvan, Ernőd—Miskolc közötti vasútvonalakon, valamint Nyíregyháza
és Sátoraljaújhely környékén. 2 0
Nagy szerepük volt Budapestnek az országos vasúthálózatba való be
kapcsolásában. Munkájukkal hozzájárultak a Kelenföldi összekötőhíd,
a Kelenföld—Déli pályaudvar, Rákos—Új szász közötti vasútvonal hely
reállításához. Felépítményi munkákat végeztek Rákosrendezőn és a So
roksár—Pesterzsébet közötti vonalszakaszon.
A MÁV Szegedi Üzletvezetősége kérésére az 5. honvéd vasútvonal pa
rancsnoksága a gyulai Fehér-Körös hídjának helyreállítási munkáihoz
50, a szeghalmi Berettyó-hídhoz 30, a kisújszállási Berettyó-csatorna
áthidalásához 30, az algyői Tisza-hídhoz, valamint a csongrádi hídhoz
munkavégzés céljából 100 katonát rendeltek ki. 21 1945. július 18-án a
6. és az 1. gyaloghadosztály utászzászlóaljai — a MÁV Igazgatóság kéré
sére — parancsot kaptak a Csorna—Hegyeshalom közötti vasútvonal 7
felrobbantott hídjának helyreállítására, valamint a balatonakarattyai
alagút és az ahhoz csatlakozó 3 k m hosszú vágány újjáépítésére. 2 2
Katonáink intenzíven kivették részüket a nagy hidak építéséből is;
így pl. szovjet vezetés mellett egy teljes zászlóalj dolgozott a Déli öszszekötő vasúti híd helyreállításán. Katonák építkeztek a Kelenföldi öszszekötőhídon, ők építették újjá a Budafoki, Hamzsabégi és Kerepesi úti
közúti hidakat is. 23
Valamennyi munkaterületük felsorolásának mellőzése mellett is kitű
nik, hogy az új hadsereg katonái átlagon felüli teljesítménnyel végez
ték munkájukat. A kezdeti időszakban sokszor akadályozták őket a raj
tuk kívülálló okok, mint pl. a szerszám- és építőanyag-hiány, nem be
szélve az alakulatok gyenge ruházati és egészségügyi helyzetéről.
Egyértelműen megállapítható, hogy a vasútépítő alakulatok munká
ja nagymértékben hozzájárult a közlekedés megindulásához és annak
számszerű növekedéséhez. Vasútjainknak az újjáépítés időszakában el
ért fejlődését a statisztikai adatok szemléltetően bizonyítják: 2/ '

20 U o .
21 H L .
22 HL.
23 HL.
24 OL.

HM. 1945/eln. 25 308. sz. m á j u s 15-én kelt irat.
HM. 1945/eln. 31 856. sz. irat.
HM. 1945/ein. 40 509. sz. irat.
K ü m . B é k e e l ő k é s z í t ő oszt. I I I / l . 74/26. sz. irat. Közli Berend
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T. Iván:

I. m . 140. o.

Á L L O M Á N Y *

1938.

VI.

30.

1945.

I I I . 31.

1945. X I I . 31.

1946.

XI.

Vágányhossz

11 650 k m

65,0

86,7

89,5

Váltó
berendezések

13 800 k m

61,0

88,7

92,5

2 074 k m

89,6

54,6

100,0

37 000 k m

52,0

87,3

—

2 575 d b

9,4

35,6

33,7

0

5,9

17,5

1,7

9,1

17,1

16,3

23,0

9,0

20,7

Alagúthossz
V a s ú t i h í d és
áteresztő
Gőzmozdony

Motorkocsi

Személykocsi

Villanymozdony

Teherkocsi

287 d b

6 765 d b

49 d b

62 551 d b

0

2,7

A vasút helyreállításának

30.

eredményei

Az elért eredmények a kormányt arra ösztönözték, hogy a katonai
alakulatok átszervezésével az újjáépítés ütemét tovább fokozzák. Ezt a
célt szolgálta egy műszaki hadosztály felállításának elrendelése. 25 Az el
képzelések beváltak, amit az is bizonyít, hogy az újonnan szervezett
hadosztály alig fél év alatt — 1945. október 15-től 1946. április 15-ig —
11 nagy és 5 közepes vasúti híd újjáépítésében vett részt.
Külön fejezetet érdemel a műszaki hadosztály vasút- és hídépítő
alakulatainak egyik nagy önálló munkája, a tiszaugi vasúti híd helyre
állítása, mely a hadsereg tevékenységének nagyszerű eredménye. 2 6 Ezzel
a munkával bebizonyították, hogy a műszaki hadosztály nagyobb arányú
feladatok önálló elvégzésére is alkalmas.
* Az 1945—1946. évi százalékos e r e d m é n y e k a h á b o r ú előtti á l l o m á n y h o z viszonyítva.
25 H L . H M . 1945/eln. 38 320. sz. o k t ó b e r 15-ién k e l t r e n d e l e t .
(A m ű s z a k i h a d o s z t á l y t ö r t é n e t é t lásd r é s z l e t e s e b b e n Molnár Pál: A dolgozó H o n v é d , H K .
1955. 3—4. SZ. 267—303. O.)
26 HL. H M . 1947/eln. 2800. sz. i r a t . A tiszaugi h í d építésével r é s z l e t e s e n foglalkozik m é g
F e i m e r L á s z l ó : M ű s z a k i c s a p a t o k s z e r e p e a tiszaugi h í d ú j j á é p í t é s é b e n . H o n v é d , 1947. 2—26.,
28—35. o. és a z 1948. 6. sz. 17—18. o.
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A tiszaugi egyesített közúti és vasúti Tisza-híd méreteire jellemző,
hogy hosszúsága 300 m — megegyezik a budapesti Szabadság-híddal,
szélessége 8,30 m. 1929-től szolgálta a forgalmat 1944-ig, amikor a Ti
szántúlon vereséget szenvedett, visszavonuló német csapatok felrobban
tották. Ennek következtében csupán egy 50 méteres mező maradt épség
ben. A robbanás nemcsak a közúti és vasúti forgalmat szakította meg,
hanem a tiszai hajózás lehetőségét is elzárta. A híd nagyjelentőségű,
mert ezen halad keresztül a Dunaföldvár—Kecskemét—Kunszentmár
ton elsőrendű műút, amely a Dunántúlt a Tiszántúllal köti össze.
A hadosztály parancsnoksága a munkát 1946. március 21-én vette át.
A Közlekedésügyi Minisztérium vállalta a költségek fedezését. Az
építéshez és roncskiemeléshez szükséges munkaerő zömét a Honvédel
mi Minisztérium biztosította. Az építkezés vezetőjévé dr. Fermer László
ezredest, helyettesévé Mikes György ezredest nevezték ki. A munkaerő
zömét a 2. utászzászlóalj adta. 27
Az építkezéshez szükséges faanyag kitermelését is a katonák végez
ték. Ez a m u n k a Szolnokon folyt, ahol a hídépítés céljára 110 cölöpöt
készítettek és szállítottak Tiszaugra. A hídkiemeléshez szükséges tar
tókat a budapesti Szabadság-híd és a dunaföldvári-híd roncsanyagából
utalták ki. A feladat tehát kettős volt: először a roncsok kiemelése,
majd a híd újjáépítése. A katonák teljesítménye átlagon felüli volt.
A roncskiemelési munkálatok során közel 4 millió forint értéket men
tettek meg, amely figyelembe véve a forint akkori értékét, az állam
háztartás számára komoly megtakarítást jelentett. Ezt az eredményt
csak óriási lelkesedéssel, éjjel-nappal megszakítás nélkül folytatott m u n 
kával érhették el. A hídroncsok kiemelése során megmozgattak 1617
tonna hídszerkezetet, amelyből 731 tonna vasanyagot a híd helyreállí
tásánál hasznosítottak. 2 8
A híd Kecskemét felőli bejáratánál elhelyezett kőépítményen a kö
vetkező szövegű felirat olvasható: ,,A hidat a Magyar Közlekedésügyi
Minisztérium a honvédség műszaki csapatainak közreműködésével újjá
építette 1946—1947. években."
A tiszaugi Tisza-híd nemcsak materiális összekötője két országrész
nek, de egyben szimbóluma az újjászületett honvédségnek, amely nem
csak fegyverével, de tudásával és munkájával is részt vett hazájának
újjáépítésében. E tevékenység jelentőségét csak fokozza az a körül
mény, hogy a tiszaugi volt az első Tisza-híd és egyben a budapesti
Szabadság-híd után a második nagy hidunk, amely véglegesen eredeti
alakjában épült újjá. 29
A hadsereg által újjáépített hidak a forgalomnak való átadásuk után
is a katonák felügyelete, kezelése alatt állottak. Gondoskodtak állandó
karbantartásukról, és szükség esetén az ár és jég elleni védelméről. E
feladatok nem kevés önfeláldozást, erőfeszítést igényeltek. Lindenberg
Miklós százados például így ír a tiszafüredi híd megmentéséről: „A híd
kőpilléres része büszkén íveli a folyót, harcra felkészülten a jég ellen.
27 U o .
28 UO.
29 U o .
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De a testvértag félve húzódik meg a fapillérein, az eléje épített jég
törők mögött. Mi lesz vele?
Ez a kérdés komorította el a híd harcosait, munkásokat, magyar és
orosz katonákat. Élükön a műszaki főtanácsos, polgári munkavezető,
hídépítő zlj. parancsnok és orosz robbantó egység parancsnokkal.
MEG KELL MENTENI A HIDAT!!
Záhonyból, Tokajból, Szolnokról riasztó hírek érkeztek. Ennek az
utolsó kapocsnak mindenképpen meg kell maradnia.
Szorgos kezek hordják a súlyos köveket a jégtörő gyomrába, hogy
legyen erejük megsemmisíteni a rájuk zúduló jégtömegeket. Mások rob
bantó anyagokat készítenek elő. Tölteteket szerelnek, deszkapallókat és
egyéb anyagokat sorakoztatnak fel a partokon. Mintha egy csata előké
születe elevenedne meg.
Fent valahol északon olvadó jég szaporítja a vizet. Árad a Tisza!
Mindenki résen áll. Nincs egy zokszó . . . Gyenge élelem, rossz ruhá
zat, ólmos eső, ami beleette magát az emberi testbe, 13—14 órás éjjel
nappali megfeszített munka, mind nem számított. Civil, magyar és orosz
katona egymást támogatva harcol annak a hídnak a megmentéséért,
amelyért hónapokon át verejtékezett. . . elkezdődött az ütközet!
A jégtáblák a fapilléreket ostromolják, egy-egy hatalmasabb csapás
nál 30—40 cm-t is kileng a 70 méteres vasváz.
A deszkapallók kígyóként úsznak végig a parttól a fapillérekig a ká
sává olvadt jégen.
Katonák futnak, kezükben gyújtózsinóros töltetekkel. Vágják a léket.
Elhelyezik a robbanó anyagot, fedezés és máris recseg-ropog minden.
Beretvaéles jégszilánkok hasítják végig a levegőt. Nincs idő messzebbre
futni. Jó fedezék sehol sem található. Többen megsebesültek, köztük a
zlj. parancsnoka is, de a harc folyik tovább . . .
HAJRÁ! UJABB
R O H A M . A fáradt kezeket pihentek vált
j á k fel.
A harmadik napon, úgy délután 4 óra tájban, közeleg egy jégszörnye
teg. Ilyen eddig még nem volt. A víz fölött is 4—5 méter magas. Nem
túl széles ugyan, de hossza mintegy 100—120 méter. Jön lomhán, aka
dály nélkül.
Mindenki meredten n é z i . . .
Most fejét beleveri az egyik kőpillérbe. Megroppan hatalmas teste.
De nem töri szét. Lassan elfordul, hogy másik végével halálos csapást
mérjen a fapillérekre.
Ennyi erőfeszítés, önfeláldozó munka után nem szabad ennek meg
történnie.
Még egy utolsó erőfeszítés !
Zsákszámra zúdul a robbanó anyag. Mint egy fergeteges pergőtűz,
úgy rázza a levegőt a sok robbanás.
A híd remeg. A rajtaállók érzik, hogy vele élnek, vagy vele halnak.
Most már van hang egymás biztatására.
Megkönnyebbült, felszabadult sóhajtások.
Q Hadtörténelmi közlemények
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AZ

EMBER

LEGYŐZTE

A

J É G S Z Ö R N Y E T !

Utána m á r csak apró jégtáblák úszkálnak.
A felsebzett tenyerek letörlik a verejtékes a r c o t . . . Valahol egy hang
szólal meg: »Készüljünk, bajtársak, a további munkára!«" 3 0
A közlekedés helyreállításában igen nagy jelentősége volt a közúti Hi
dak
újjáépítésének.
A német csapatok visszavonulásaik során több száz hidat robbantottak
fel. Ezzel igyekeztek lassítani a szovjet csapatok felszabadító hadműve
leteit.
Többek között Pfeiffer Wildenbuch parancsára aknázták alá és rob
bantották fel a Budát Pesttel összekötő két vasúti és öt közúti hidat.
A Duna fölött ívelő világhírű alkotások egyetlen perc alatt, egyetlen
gombnyomásra roskadtak a jeges vízbe.
1944. november 4-én „véletlenül" felrobbant a Margit-híd. Megren
dítő katasztrófa volt. Az emberek százai lelték halálukat a Duna hullá
maiban, hiszen zsúfolt nappali forgalom bonyolódott a hídon. A híd
roncsai baljós figyelmeztetésként, gigászi összevisszaságban ágaskodtak
ki a folyammederből.
A szörnyű pusztítás tovább folytatódott :
1945. január 14-én a Boráros téri híd, január 17-én a Ferenc Józsefhíd és m á r másnap a még meglevő 3 híd halálos ítéletét hajtották végre.
A Buda és Pest közötti összeköttetést biztosító hidak — amelyek több
évtizedig tartó m u n k a és nagy anyagi befektetés árán épültek fel —
négy nap alatt vandál pusztítás áldozatai lettek. Fővárosunk két részre
szakadt, a köztük levő közúti forgalom megszűnt, a kapcsolatot csak
csónakkal, komppal és egyéb vízi járművekkel lehetett fenntartani. E
körülmények a fővárost funkciójának betöltésében nagymértékben gá
tolták.
„A hidak, Budapest díszei, amelyeket egész nemzedékek verejtékes
munkája örökített meg, nem voltak többé. Megsemmisítették őket a
XX. század barbárai."
Ezeknek az alkotásoknak az értéke — szerény becslések szerint is —
100 millió aranypengőre volt tehető.
Megsemmisítésükkel 38 000 tonna vas- és acélszerkezet zuhant a h u l 
lámokba, s csupán ennek a kiemelése 50 millió aranypengőbe került. 3 1
Hídjaink újjáépítése országos ügy lett, a nemzet összefogását igé
nyelte.
Ebből a munkából sem maradtak ki a magas fokú öntudatáról bizony
ságot tett katonáink. A szovjet hadsereg alakulatai e tekintetben is kez
deményezők voltak, de az ország minden részén hamarosan megjelentek
és részt vállaltak a hídépítésből a magyar műszaki alakulatok is.
A magyar katonák 1945 májusában kezdtek hozzá a budapesti hidak
építéséhez, de a korábban felszabadult országrészeken már előbb hoz
záláttak a hidak helyreállításához.
30 Dolgozó H o n v é d , 1946. j ú l i u s 15.

31 Fekete Gábor: A budapesti hidak végnapjai. Népszabadság, 1970. február 17.
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A polgári szervek hamar felismerték, hogy a hadsereg komoly erővel
tudja segíteni az újjáépítést. A Honvédelmi Minisztériumhoz az igény
lések tömege érkezett, amelyekben kérték, hogy ,,. . . amennyiben lehet
séges, munkaerővel segítse a helyreállítási munkákat". 3 2
Valamennyi 1945—1947 között készült budapesti híd építésében részt
vettek a magyar katonák. Például 1945. október 15-én HM rendelet je
lent meg, amely azonnali hatállyal utasította az 1. vasút- és hídépítő
zászlóaljat állományának 700-ról 800 főre való felemelésére, a budapesti
hídépítési munkálatok meggyorsítására. 3 3
A Dolgozó Honvéd a hídépítő munkákkal kapcsolatban joggal dicse
kedhetett komoly eredményekkel. Közli, hogy katonáink az
Északi összekötő hídnál
2700
a Margit-hídnál
1386
a Gáz-hídnál
390
a Kossuth-hídnál
11 200
a Petőfi-hídnál
372
a Ferenc József-hídnál
3963
a Boráros téri hídnál
310
a Déli összekötő hídnál
20 300
munkanapot dolgoztak. 34
A felsorolt nagy hídépítési munkálatok közül néhányról részleteseb
ben kell beszélnünk.
A nagyjelentőségű munkák közül sürgős és fontos feladatot jelentett
a „Gáz-híd" építése. Mint ismeretes, a Margit-híd felrobbantása követ
keztében a hídon átfutó gázvezeték megszakadt, s így Pest gázellátása
70%-kal csökkent. A helyreállítási munka a polgári szervek részéről
m á r 1945 tavaszán megindult, de munkaerő- és anyaghiány miatt csak
az ősz folyamán kapott nagyobb lendületet, amikor a Boráros téri ,,hídprovizóriumon" átívelő gázvezetéket a híddal egyetemben a közelgő
jégzajlás elsodrással fenyegette. Ekkor kapcsolódott be a demokratikus
honvédség a ,,Gáz-híd" építésébe. A feladatot sodronykötélhíd építésé
vel oldották meg. A munkát 1945. december 20-án sikerrel befejezték,
így Pest háztartásainak gázellátása ez időtől kezdve az igényeknek
megfelelően biztosítva lett.
A műszaki hadosztály részt vett a Kossuth-híd építésében, ahová kez
detben 1 tisztet és 60 katonából álló válogatott ácsrészleget vezényeltek.
Ez a létszám a híd építésének előrehaladásával egyre nőtt, sőt amikor a
híd befejezése sürgőssé vált — 1946 januárjában —, elérte a napi 600
főnyi kivonuló létszámot is.
A hídépítés vezetősége mindvégig szakmunkás-hiánnyal küzdött.
A munkálatok eleinte főleg famunkákból állottak, ezért a honvédség
szakmunkás csoportja lendületet adott az építkezésnek.
32 H L . HM. 1945/eln. 25 308. sz. i r a t .
33 H L . HM. 1945/ein. 3818. sz. irat.

34 Dolgozó Honvéd, 1946. február 10.

6*
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A hidat eredetileg 6 deszkatartós és 3 nagy vastartós mezőre tervez
ték. A faanyag-hiány és az időközben romokból és roncsokból nyert
vasanyag maga után vonta a terv megváltoztatását, így végül is 2 fatartós és 7 vastartós mezőt építettek be.
Honvédeink váll-váll mellett dolgoztak a polgári munkásokkal. 3 5
A műszaki hadosztály ott volt akkor is, amikor előre nem látott ne
hézségek támadtak és segítséget kellett nyújtani. Például: a karácsony
előtti szombaton a munka leállt, a munkások sztrájkoltak.
A karácsonyi ünnepeket megelőzően a dolgozók élelmiszer-ellátása az
ország rossz anyagi helyzete miatt (amit az infláció még elviselhetetle
nebbé tett) nem volt kielégítő. Az ebből származó elégedetlenséget a
reakció sztrájkok szervezésére használta fel, hogy ezzel is gátolja a
konszolidáció és az újjáépítés folyamatát. Ilyen eset történt a Kossuthhíd építésénél is.
A híď betonozása félkész állapotban maradt. Ha azonnali és hathatós
segítség nem jön, a betonozás tönkremegy. Rengeteg munka hiábavaló
nak bizonyul, a hideg következtében pedig úgyszólván pótolhatatlan
anyag vész kárba. Ugyanakkor a határidős munka nagy időveszteséget
szenvedett volna. A hadosztálytól odavezényelt 30 honvéd két nap és
két éjjel dolgozott, megmentette, illetve befejezte a betonozást s ezzel a
munka folyamatosságát biztosította. 35
A műszaki hadosztály teljesítménye
a Kossuth-híd építésénél elérte a
112 000 munkaórát. Hozzávetőleges számítás szerint ez azt jelenti, hogy
katonáink — csupán a Kossuth-híd építése során — 50 ember 1 évi
munkáját végezték el.
A Kossuth-híd elkészülte után a Szabadság-híd (volt Ferenc Józsefhíd) következett. Építésében részt vettek a műszaki alakulatok katonái
is. A Közlekedésügyi Minisztérium a Szabadság-híd forgalomnak való
átadását 1946. augusztus 20-á'ban szabta meg. Az itt dolgozó honvédek
létszáma naponta 300—350 fő körül mozgott. A munka minden fázisá
b a n részt vettek, ott voltak majdnem valamennyi munkahelyen. A pol
gári munkaerőkkel közösen dolgoztak az alábbi feladatok megoldásán:
— Hídalkatrészek gyártása a MÁVAG-ban, napi 100—150 fős kivo
nulási létszámmal. A gyár hídosztályán készítették a híd vasszerkezeté
hez szükséges lemezeket. Közben arra is jutott idejük, hogy az újjá
építés más területein is bekapcsolódjanak az alkotó munkába: pl. A
Laki-hegyi 314 méteres rádiótorony csarnoki szerelésébe;
— ők bontották le a jégzajlás által elsodort középső úszóaljazatokra
épített hídprovizóriumot, amivel megmentették annak értékes faanya
gát, amelyet a további építéseknél felhasználtak;
— részt vettek a sarujáról lecsúszott budai parti mező felemelésé
ben;
— ők végezték az ellensúlyok behordását;
35 H L . HM. 1947/ein. 2800. sz. irat.
36 Uo.
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— a vasalkatrészek szerelésénél szegecselő csoportot alkotva dolgoz
tak a régi használhatatlan szegecsek levágásánál ;
— a két part között anyag- és személyszállítást bonyolítottak le r o 
hamcsónakokkal ;
— az építés folyamán egy kompresszoros részleg dolgozott a szüksé
ges munkahelyeken;
— a középső hídrésznél Gerber-tartónak daruval való beemeléséhez
kötélkezelöket adtak;
— anyagszállítás és behordás zömét honvédek végezték ;
— részt vettek 1946 januárjában a hídprovizórium előtt torlódó jég
robbantásában.
Munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy e nagyjelentőségű hidat h a 
táridőre átadták a forgalomnak. Az ünnepélyes aktusra kivonult dísz
század azokból a katonákból állt, akik részt vettek a híd újjáépítésé
ben. 37
A Dunántúl és a keleti országrészek között állandó jellegű vasúti öszszeköttetést 1946 novemberéig egyedül a Vörös Hadsereg által, a volt
Déli összekötő vasúti híd helyén épített hídprovizórium biztosította.
A várható jégzajlásra való tekintettel a Vörös Hadsereg közlekedési csa
patainak parancsnoka és a közlekedésügyi miniszter úgy intézkedett,
hogy 1945—46 telén a provizóriumon a forgalmat minden eszközzel
biztosítani kell, majd 1946 őszéig egy állandó jellegű vasúti hidat kell
építeni. A feladat, amelynek végrehajtásában honvédeink is részt vet
tek, kettős volt :
1. a hídprovizórium megmentése,
2. az új „K" híd építése.
A munkák eredményeképpen — napi 300—400 fős kivonuló létszám
mal — sikerült a számukra megszabott feladatokat megoldani; a h í d 
provizórium átvészelte a telet és az új „ K " hidat 1946. november 8-án
átadták a forgalomnak. 38
Miközben a budapesti állandó hidak építése folyt, a szovjet katonák
által épített — és a polgári forgalom rendelkezésére bocsátott — ideig
lenes (ponton) hidak karbantartását és javítását magyar katonák v é 
gezték. E feladatot mindaddig, amíg arra szükség volt, becsülettel telje
sítették. 39
A katonák saját kezdeményezésükre gyűjtést szerveztek, hogy m u n 
kájukon kívül zsoldjuk és külön keresetük egy részével is hozzájárul
janak a Duna-hidak újjáépítési költségeihez. A felajánlott összegek
gyűjtése az egész hadseregben rendszeresen folyt. Csupán az 1. gyalog
hadosztálynál a következő összegeket ajánlották fel: 40
37
38
39
40

Uo.
UO.
HL. H M . 1945/eln. 28 000. sz. i r a t .
Az Első Hadosztály c. lap 1945. évi számaiból.
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DÁTUM

1945. Július

PENGŐ

4

3 722

Július 11
augusztus

8 187,20
97 304,20

1

a u g u s z t u s 11

105 000,20

a u g u s z t u s 18

111 739,20

a u g u s z t u s 25

118 364,20
131 742,98

a u g u s z t u s 30
szeptember

7

141 739,88

s z e p t e m b e r 14

158 679,88

A felsorolt adatokból egyértelműen kitűnik az infláció pénzértékcsök
kentő hatása, de megmutatja azt is, hogy katonáink minden alkalommal,
amikor illetményüket megkapták, annak egy részét felajánlásaiknak
megfelelően az állam rendelkezésére bocsátották a hidak építési költ
ségének fedezésére.
Az eddigiek során — nem teljes részletességgel — a vasútépítő had
osztály munkájáról volt szó. A munka dandárját ők végezték, de nem
hagyhatjuk figyelmen kívül azt a tényt, hogy a hadsereg
valamennyi
alakulata részt vett az újjáépítés munkájában
s ezen belül a vasutak,
hidak építésében is. Csupán a példa kedvéért említjük, hogy a 6. és az
1. gyaloghadosztály — miután harci bevetésükre nem került sor —
Ausztriából történt hazatérésük után szintén bekapcsolódtak az ország
újjáépítésébe. A hadosztályok szervezetszerű utászzászlóaljai teljes egé
szében, a többi egységek részben vasút- és hídépítéssel foglalkoztak.
Az 1. utászzászlóalj GÖrgényi Dániel vezetésével nagy lelkesedéssel két
hét alatt újjáépítette az ötvös-i hidat. Miután a híd elkészült, a katonák
ezt írták a hídon elhelyezett emléktáblára :
„Az 1. hadosztály utászai az új magyar életért." 4 1
A zászlóalj munkaütemére jellemző, hogy július 15-ig befejezték
Zala-Gyömrőn egy 3 m fesztávolságú közúti híd építését, július 18-án
már újabb két hidat — a Jánosháza—Sümeg közötti műúton és Mihályfánál a Marcalon átívelő hidakat — adtak át a forgalomnak. A fentiek
elvégzése után a zászlóalj Zalaszentivánra települt, hogy közelebb ke
rüljön új feladatainak színhelyéhez. Ezt követően azonnal hozzáláttak a
Zala-folyón átívelő megrongált hidak helyreállításához. 4 2
Az alábbiakban — a teljesség igénye nélkül — felsoroljuk azokat a
hidakat és felüljárókat, amelyeket
az 1. gyaloghadosztály katonái
építettek újjá:
41 Uo. 1945. j ú l i u s 11-i s z á m .
42 HL. HM. 1945/eln. 31 972. sz. (Az 1. g y a l o g h a d o s z t á l y j ú l i u s i helyzetjelentése.)
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— Zalabérnél egy közúti felüljárót és egy Zala-hidat;
- 4 az ötvösi vasútállomás melletti közúti felüljárót;
— a Tűrje községben levő közúti hidat;
— Szepetk és Zalaistvánd közötti Zala-hidat ;
—- valamennyi Sárvár környéki Rába-hidat;
— Marealtő—Szany—Kemenes—Hőgyész környékén négy, a Mar
calt és a Rábát átívelő hidat;
— Baj ti közúti hidat;
- 4 Ménfőcsanák állomásnál egy patak-hidat;
—• Bakonybél községnél három hidat.
A 6. gyaloghadosztály
utászzászlóalja által épített hidak Jenő, Ercsi,
Tótvázsony stb. községekben emlékeztetnek a katonák újjáépítő m u n 
káira, akik pl. 1945 nyarán 7 hidat építettek újjá. 43 Egy-egy munka nagy
ságát jól illusztrálja, hogy pl. Balatonakarattyán a németek által felrob
bantott alagút helyreállításánál a katonák 100 m u n k a n a p alatt 3570 m 3
földet mozgattak meg. Balatonalmádinál a vasúti híd roncsainak eltá
volításánál 1200 q gömbvasat, 820 m 3 betontörmeléket és 30 q kavicsot
mozgattak meg mintegy 30 munkanap alatt. 44
A Honvéd Híradó 1945. október 10-i száma rövid cikkben számolt be,
hogy a 16/1. zászlóalj katonái az „Arccal a vasút felé" mozgalom kereté
ben újjáépítették a pétfürdői vasútállomást: „. . . az állomást bombata
lálat érte és úgy az, mint környéke teljesen romokban hevert. Bajtár
sak, akik megértik az idő szavát. . . kitűzték célul, hogy felépítik a l e 
rombolt épületet, valamint az állomás környékét. Megkezdődött a nagy
munka, először a romeltakarítás, amit gyors tempóban el is végeztek.
A nehezebbik rész az építés volt, szakmunkát igényelt, de megoldottuk a
problémát. Ácsok, kőművesek, tetőfedők, küzdve az anyaghiánnyal, fel
építették majd újjáfestették és a bádogos munkát is elvégezve elkészült
az épület. A melléképületet is rendbehozták, miközben a lakatosok hat
pár sorompót javítottak ki, vagy teljesen építettek meg. Az állomás vil
lanyvezetékét, kerítését kijavították és parkírozással csinossá tették az
állomás környékét." 4 5
A megyék főispáni irataiban is találhatunk utalásokat a katonák híd
építő tevékenységéről. Az egyik okmány szerint „Csonka-Bihar vár
megyében az itt lezajlott harcok során három nagyobb hidat robban
tottak fel, amelyek közül kettő Berettyóújfalunál a Berettyóba, egy
pedig Komádinál a Sebes-Körösbe zuhant. Helyettük a katonaság szük
séghidakat épített." (Kiemelés tőlem — G. T.) 46
A közlekedésügyi miniszter átiratban 4 7 fordult a Honvédelmi Minisz
tériumhoz, amelyben a tiszai hidak roncsainak eltávolításához honvéd
ségi szakcsapat rendelkezésre bocsátását kérte. A fenti kérelmek végre
hajtásának biztosítására a HM műszaki és szállítási osztály javaslatára,
43 H o n v é d H í r a d ó , 1945. o k t ó b e r 10.

44 H L . H M . 1945/eln. 31 263. sz. és a H o n v é d H í r a d ó 1945. s z e p t e m b e r 15-1 sz.

45 H o n v é d H í r a d ó , 1945. o k t ó b e r 10.

46 Debreceni Állami Levéltár (DÁL) Bihar megye főispánjának iratai. XXI. 116. 1. Fp.
101.
sz. irat.
.,:
47 OL. K ö z l e k e d é s ü g y i M i n i s z t é r i u m iratai, 4462/III. 2—1945. sz.
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4. sz. vázlat. Áttekintés a műszaki hadosztály alakulatai által végzett híd- és vasútépítési munkálatokról

a Szövetséges Ellenőrző Bizottság (SZEB) újabb hídépítő zászlóaljak fel
állítását engedélyezte. 4 8
Összesített adatok szerint a honvédség vasút- és hídépítő alakulatai —
munkaórában kifejezve — az újjáépítés szolgálatában az alábbi telje
sítményt nyújtották: 4 9
— 1945. január 15-től
1945. június 15-ig 5 200 000
— 1945. június 15-től
1945. október 15-ig 1 200 000
— 1945. október 15-től
1946. április 15-ig 4 300 000
Ez hozzávetőleges számítás szerint 1000 ember 4 évi munkájának
felel meg.
A felsorolt adatok önmagukért beszélnek, de ha még hozzátesszük,
hogy végrehajtásuk a katonáktól hősi áldozatvállalást követelt, akkor
válnak igazán élővé. A munka során a katonáknak el kellett viselni a
rendkívül gyenge anyagi és technikai ellátásból adódó nélkülözéseket és
a munkakörülményekből fakadó életveszélyt. A munka frontján 1945ben csupán a 6. utászzászlóalj katonái közül hatan haltak hősi halált.
Hangsúlyozni kell, hogy az újjáépítési feladatok oroszlánrészét a
munkásosztály végezte. E tanulmány csupán arra kívánja felhívni a
figyelmet, hogy a p á r t által meghirdetett program és az „Arccal a vasút
felé" mozgalom végrehajtásában — erejéhez mérten — a hadsereg is
részt vett. Ma m á r nehéz lenne megállapítani, hogy katonáink hány hi
dat építettek önállóan, vagy hány híd építésében vettek részt, de a ren
delkezésünkre álló iratanyag alapján tudjuk, hogy csaknem valamennyi
jelentős munka végrehajtásából kivették részüket.

ГЕЛЛЕРТ ТИБОР:
УЧАСТИЕ С О Л Д А Т В ДВИЖЕНИИ
«ЛИЦОМ К Ж Е Л Е З Н О Й Д О Р О Г Е »
И В БОРЬБЕ З А В О С С Т А Н О В Л Е Н И Е МОСТОВ
Резюме
После второй мировой войны основной задачей новой венгерской армии стало принятие участия в той борьбе, которая велась за восстановление страны.
Ибо грандиозность этой задачи требовала и предполагала мобилизацию всех сил
нации, в том числе и армии. Исходя из
вышесказанного, министр обороны предложил организованное участие сил армии
в работе по восстановлению страны.
Вслед за этим все части и учреждения
армии в какой-либо форме (прямой или
косвенной) принимали участие в воестановлении страны.

Эта статья из всей многосторонней
реконструкторской деятельности армии
знакомит читателя только с работой солдат по строительству железных дорог и
мостов. Важность этой темы подтверждается тем, что восстановление путей
сообщения было основным условием всеобщего восстановления жизни страны,
В то же время восстановление шоссейных и железных дорог связано с восстановлением мостов, так как во время
войны пути сообщения были парализованы в первую очередь в результате
взрывания мостов.

48 Н Ь . НМ. 1945/е1п. 23 814. 32. аргШз 8-ап ке!1 1га1.
49 Н Ь . Вёке1аг§уа1азок а п у а § а А/1/23, зг. 1га*.
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Автор, дав оценку общего положения
реконструкции страны, подробно описы
вает организацию и создание инженерно-железнодорожно-мостовой дивизии и,
опираясь на документы того времени, по
казывает выдающиеся результаты де
ятельности личного состава дивизии. В
рамках статьи автор дает краткий обзор
сотрудничества в инженерных работах ар
мейских частей и гражданских органов
(например, сотрудничества с инженерны
ми отделами Венгерских Государственных
Железных Дорог.).
Описывая деятельность армии по стро
ительству мостов, автор дает подробное
описание проведения нескольких более
крупных по своим масштабам и значению
работ. В том числе рассказывает о под
нятии из воды руин мостов в Будапеште
и о реконструкции Будапештских мостов,
а также о строительстве железнодорож
ного моста в Тисауг.

В заключительной части статьи автор
особо упоминает о деятельности саперных
батальонов 6 и 1 инженерно-железнодорожно-мостовой дивизии. Ибо вышеупо
мянутые части после возвращения их с
фронта на родину также включились в
работу по реконструкции страны. Автор
приводит факты и данные, которыми под
тверждает, что пехотные дивизии в своих
районах расположения вели интенсивную
работу по восстановлению разрушенных
мостов, шоссейных и железных дорог.
Армейские
инженерно-железнодорож
ные и мостостроительные части на пере
численных в статье участках работы,
согласно сводным данным, с 15 января
1945 года по 15 апреля 1946 года отра
ботали 1 700 000 часов (выраженных в
рабочих часах). Своей деятельностью они
в значительной мере содействовали нала
живанию сообщения в стране, здоровому
ускорению кровообращения торговли и
экономической жизни родины.

TIBOR GELLÉRT:
SOLDATEN IN DER BEWEGUNG „VIS A VIS DER EISENBAHN"
UND IM KAMPF UM DIE WIEDERHERSTELLUNG DER BRÜCKEN
Resümee
Nach dem zweiten Weltkrieg war es
eine fundamentale Aufgabe der neuen
ungarischen Armee, am Kampf um die
Wiederherstellung des Landes teilzu
nehmen. Die Größe der Aufgabe erforderte und bedingte die Mobilisierung der ganzen Nation und innerhalb
dieser auch der Landwehr (Honvéd).
Der Minister für Landesverteidigung
hat 'mit Rücksicht darauf die Teilnahme der organisierten Kraft der Armee
am Wiederaufbau des Landes angeboten. Daraufhin halben sämtliche Formationen und Organe der Landwehr
— mittelbar oder unmittelbar — am
Wiederaufbau teilgenommen.
In dieser Studie werden von den vielverzweigten Gebieten der Tätigkeit der
Honvédarmee nur die Arbeiten der
Soldaten beim Eisenbahn- und Brükkenbau dargestellt. Das Thema ist
wichtig, denn die Wiederherstellung
der Kommunikationswege trat als Vorbedingung des allgemeinen Wiederaufbaus auf den Plan. Zu gleicher Zeit

war die Wiederherstellung der Straßen
und Eisenbahnen mit der Wiederherstellung der Brücken eng verbunden,
da während des Krieges die Lahmlegung der Verkehrsverbindungen in erster Linie durch Sprengung der Brücken bewerkstelligt worden war.
Der Verfasser befaßt sich nach einer
Bewertung der allgemeinen Lage detailliert mit der Organisierung, der Bildung der Eisenbahn- und Brückenbaudivision und zeigt dann mit Benützung
zeitgenössischer Schriften die hervorragenden Ergebnisse der Tätigkeit der
Soldaten. In diesem Rahmen wird die
Zusammenarbeit der Honvédformationen mit zivilen Organen (z. B. Ingenieur-Sektionen der ungarischen Staatsbahnen) in der Aufbauarbeit skizzenhaft dargestellt.
Bei der Darstellung der BrückenbauTätigkeit der Armee befaßt sich die
Studie mit den Arbeiten an einigen —
in ihrem Ausmaß und in ihrer Bedeutung größeren — Unternehmen. So z.
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B. mit dem Bergen der Brückentrümmer und dem Neubau der Brücken, dem
Bau der Eisenbanhbrücke bei Tiszaug.
Im abschließenden Teil befaßt sich
die Studie separat mit der Tätigkeit
der Pionier-Bataillone der 6. und der
1. Division beim Eisenbahn- und Brükkeribau. Diese Formationen haben sich
nämlich nach der Rückkehr aus dem
Operationsgebiet ebenfalls in den Wiederaufbau des Landes eingeschaltet.
Mit Anführung von Tatsachen und Daten beweist der Verfasser, daß sich die
Infanteriedivisionen
innerhalb ihres
Disklokationsgebietes intensiv mit der

Wiederherstellung
von
verwüsteten
Brücken, Straßen und Eisenbahnlinien
beschäftigt haben.
Die Eisenbahn- und Brückenbauformationen der Landwehr (Honvéd) haben auf den in der Studie angeführten
Arbeitsgebieten auf Grund der Gesamtdaten vom 15. Januar 1945 bis 15. April
1946 — in Arbeitsstunden ausgedrückt
— 1 700 000 Stunden geleistet. Sie haben mit ihrer Tätigkeit wesentlich zum
Wiederbeginn des Verkehrs, zur gesunden Beschleunigung des Blutkreislaufs des Handels- und Wirtschaftslebens beigetragen.
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KÖZLEMÉNYEK

A TÖRÖKKORI MAGYAR VÉGVÁRAKRÓL
Bende

Lajos

A RÉGI VÉGVÁRI VONAL

Az a védelmi öv, amelyet régebbi királyaink óriási költséggel építet
tek ki, Galambócnál kezdődött s onnan folytatólag Szendrőn és Nándor
fejérváron át — Boszniát és Horvátország déli részét keresztülszelve —
haladt Raguzáig. De m á r Mátyás király idejében mind Galambóc, mind
Szendrő, amelyek ennek a védelmi vonalnak erős pilléreit alkották, m á r
az ellenség kezében voltak. Mátyás király idejében a végek vonala
Szörénynél kezdődött. Beletartozott még akkor, hogy csak a fontosabb
várakat említsük, Orsó va, Nándorfejérvár, Zimony, Szentdemeter, Szabács, Tisnica, Telcsák, Szrebernik, Dobo j , Szokol, Jajca, Tesanj, Knin,
Kiissza és Skardona. Itt azonban szükségesnek tartom megemlíteni,
hogy eddig kutatásaim szerint Mátyás, aki 1490-ben bekövetkezett ha
lálakor még csak 47 éves volt, komolyan foglalkozott a töröknek Euró
pából való kiverésével, illetve az elvesztett déli hűbéres tartományok
és várak visszaszerzésével.
Ezek a fentebb említett végvárak, talán az egy Szabácsot kivéve,
amely boronából és földtöméssel épült, legnagyobb részben kőépítmények voltak, hiszen környékükön ez az anyag bőven állott rendelkezés
re. Ezeket azonban még a XIV., XV. században emelték és a XVI. szá
zadra m á r jóformán kivétel nélkül elavultaknak voltak tekinthetők —
bár meg kell jegyeznünk, hogy e végvárakat Mátyás király jó karba
helyezve, megfelelő és jól fizetett őrséggel ellátva hagyta a tehetetlen
II. Ulászlóra.
Itt mindjárt felvetődik a kérdés: hogyan hagyhatta Mátyás e vég
házakat elavult állapotban? Határozottan állíthatjuk: nem rajta m ú 
lott a dolog, ezek a végvárak ugyanis — amint erre majd később rá
térünk — a XVI. század elején a tűzfegyverek nagyfokú fejlődése
következtében avultak el, beleértve Nándorfej érvárt és Szabácsot
is. Mindkettőt Mátyás király az akkori kor színvonalának megfelelően
megerősítette. Falaikat, hogy a faltörő ágyúknak is ellent tudjanak állni,
megvastagította s ugyanő építette a korábbi magas, karcsú tornyok h e — 501 —

lyébe a vastagfalú, zömök tornyokat is, amelyek már átmenetet képez
tek a torony és a bástya között. Ezek a létesítmények azonban a kor
szerű várvédelem legfontosabb védőműveit, a bástyákat, még mind nél
külözték. Bár e tornyok egymástól nyíUövésnyi távolságra épültek ágyú
kilövő résekkel, forró szurok kiöntésére szolgáló lyukakkal, nyíl- vagy
puskagolyó kilövő keskeny hosszú résekkel. Tudjuk, hogy Nándorfej ér
várnak két ilyen, a többinél nagyobb és terjedelmesebb torony, a Köles
és Nebojsza volt a fő erőssége. Ezek a tornyok — mint fentebb megálla
pítottuk — már átmeneti típust képeztek a középkori torony és a bástya
között: fönt gyilokjárokkal és lövegek részére pártázott mellvédekkel is
el voltak látva. Terjedelmük szűk volta miatt azonban csak kevés szá
mú ember láthatta el rajtuk a védelem feladatát. És még egy hátrányuk
volt: éppen szűk terjedelmük következtében csak kisebb kaliberű falko
nok és szakállasok voltak rajtuk elhelyezhetők, míg a gyilokj árokról a
párták védelme mögött még leginkább nyilakkal lövöldöztek — sőt ek
kor még nagyobb köveket is szórtak az ellenségre. Tudunk arról, is,
hogy Nándorfej érváron a két toronyból — amikor a kövek már elfogy
tak — kősó darabokat szórtak alá és azzal űzték ki a törököt a várból.
A végvonal várai általában véve városok mellé — amelyeken keresz
tül forgalmas utak vezettek az ország belsejébe — épültek, még pedig
két okból. Mindenek előtt azért, hogy elzárják az ellenség útját, ame
lyen át betörhetett az országba, másrészt pedig ugyancsak fontos ország
utak vezettek a városokba az ország belsejéből, amelyeknek felhasználá
sával csapatokat, lövegeket, puskaport és egyéb hadianyagot, valamint
— ami ugyancsak nélkülözhetetlen volt a végház számára — élő álla
tokat, élelmiszereket lehetett oda eljuttatni. Azonkívül a városban lakó
iparosok: szablya és kardcsiszárok, páncél-, láncing-, pajzs- és íjkészítő
mesteremberek, nemkülönben szíjgyártók, nyergesek, kerékgyártók, ko
vácsok, puskához és lövegekhez értő egyéb mesterek, valamint a szabók,
csizmadiák, süveggyártók készítményeit és javítómunkáit a végvár őr
sége nem nélkülözhette.
Végül nem szabad megfeledkeznünk még egy nagyon fontos körül
ményről sem. Tudjuk, hogy a végházak őrségének jelentékeny része lo
vasokból állott, ezek nagy részét a város istállóiban helyezték el. Termé
szetesen olyanformán, hogy a katonák éjszaka — m á r amikor lehetett
— lovaik mellett aludtak, illetve azokat mind lovaikkal szállásolták el.
Eleinte ugyanis nem voltak meg a később épített ún. huszárvárak, de
ilyenek még az 50-es években is a legtöbb végvárból hiányoztak. Bár
a lovasságnak ily módon való elszállásolása rendkívül sok panaszra
adott okot és lehetőséget, azon a szükséges pénz hiányában nem lehetett
segíteni.
De a falakkal kerített városoknak — a végvár mellett — még az a
haszna is megvolt, hogy a város rendszerint elállta az ellenség útját a
tulajdonképpen vár, a derékerősség 1 felé, s így mielőtt ezt ostrom alá
vehette volna, előbb kénytelen volt huzamosabb időt elvesztegetni a
1 Derékerősség a végvárak legfontosabb és legerősebb része, amelynek elfoglalása nélkül
az ellenség minden egyéb sikeres harca hiábavaló volt. Csak ennek birtokba vétele hozta meg
a győzelmet.
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város megostromlásával, ami a nagy időpazarláson felül nemegyszer
igen nagy véráldozattal is járt. Ám itt arról sem szabad megfeledkez
nünk, hogy az ilyen, nem közvetlenül a végvárért folyó ostromok az
ellenség nagymértékű kifárasztásával is jártak.
Ha a XVI. századbeli magyar végvárakról készített egykorú — bár
sok esetben nem élethű — metszeteket vizsgáljuk, látnunk kell, hogy
közülük a legtöbb két-három, sőt gyakran négy különálló, egymástól
vízzel elválasztott részből állt, s ezek hidakkal voltak összekötve. De
ugyanakkor megfigyelhetjük azt is, hogy ezek a különálló erősségek ál
talában véve úgy épültek, hogy egyik a másikat védelmezte, valósággal
elállta előle az ellenség útját úgy, hogy azt hozzáférhetetlenné tette. Ez
volt az oka annak, hogy a török sok esetben kénytelen volt előbb — egy
más után — minden egyes ilyen erősséget elfoglalni, hogy a tulajdon
képpeni végvárhoz, a derékerősséghez hozzáférhessen és azt ostromolni
tudja. Ez azonban több esetben olyan hosszú időt vett,igénybe, hogy
mire odáig jutott, addigra megjött az őszi hűvös idő — a Demeter n a p 
jával —, amikor kénytelen volt a várvívást abbahagyni, mert a török ka
tonaság Demeter napján túl már nem volt hadakozásra kötelezhető, de
emellett a zimankós időhöz a meleg földön született és felnőtt török
sehogyan sem tudott hozzáedződni. Az október 16-án beállott hűvös
idő — amely tulajdonképpen a régi naptár szerinti számítással ok
tóber 30-ának felelt meg — menthette meg 1552-ben a m á r teljesen
rommá lőtt Eger várát: a korán beállott hideget a török katona nem
bírta ki.
Szolnok, Tata, Gyula, Székesfehérvár, Sziget, Kaposújvár, Esztergom
valamennyi úgy épült, hogy magát a derékerősséget a város védelmezte.
Ezek a különálló erősségek a XVI. században ugyanazt a szolgálatot tet
ték, mint az 1914/18. évi háborúban a nagy, ún. övvárak 2 erődjei, Werkjei, amelyek a tulajdonképpeni vártól övszerűen és olyan távolságban
állottak, hogy az ellenség tüzérsége még messzehordó lövegeivel sem
tudta elérni. Bár ez a technika fejlődése következtében sokszor nem
volt meg a valóságban. A modern övvárak azért épültek két, sőt három
övvel, s ezek is a legkorszerűbb forgatható, messzehordó lövegeket rejtő
páncéltornyokkal, illetőleg bunkerekkel ellátott erődökkel, hogy az el
lenség ne tudja a várat lőni: előbb kénytelen legyen az övvonalak
erődjeinek elfoglalását megkísérelni. — Csak ennek megtörténte után
jutott el a tulajdonképpeni várhoz, illetőleg a városhoz, amelyen a fon
tos hadiutak vezettek keresztül. Ugyanez a cél vezette a XVI. század
beli magyar várak, legtöbbször olasz származású építészeit (Ferrabosco,
Mirandola stb.) is.
VÉGVÁRAINK A XVI. SZÁZAD ELEJÉN

A korábban említett zömök tornyokkal, amelyek átmenetet képeztek
a torony és a bástya között — amint ezt a Nándoriejérvárról és Szabácsról készített egykorú metszetek szépen ábrázolják —, a városfalak is
2 Ilyen övvár volt -többek között Przemysl is.
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el voltak ekkor m á r látva. Ugyanilyen vaskos torony Pécsett a barbakánnak elnevezett délnyugati saroktorony, Siklóson a külső várnak több,
még ma is épségben megmaradt tornya, Léván a Garamkovácsi felé ve
zető út mentén stb. Míg a korábbi vékony, magas középkori védőtornyok
egyik legszebb példánya a budavári Buzogány torony.
A vár- és a városfalakat minden esetben, hacsak meredek helyre nem
épültek, mély sáncok — néha párhuzamosan kettő, sőt három is — kerí
tették. Ezek szélessége sok esetben elérte a 20 métert is. A sáncárkok
legkülső oldalán, vagy legalább is a külső sánc előtt, kb. 2 m magas
kihegyezett karókból készített kerítés készült, amelynek eltávolítása
ostrom esetén sok idejébe és emberébe került az ellenségnek. Bár ez
lövegeivel igyekezett azokat a roham előtt kitörni, mégis gyakran elő
fordult, hogy végig az egész kerítést nem sikerült elpusztítani, s ily
módon a karókat a rohamozó katonáknak kellett külön-külön kitörni,
miközben védtelenül ki voltak téve a bástyafalakon levő védők tűzfegy
vereinek és nyilainak, sőt ha az árok közel volt a várfalhoz, még a t ü 
zes labdák (a mai kézigránát őse) pusztításának is.
Zwingerek — Falszorosok
Ott, ahol a védőfalak védelemre alkalmatlan helyen húzódtak s ahol
folyó-, vagy egyéb víz nem állott rendelkezésre, amelynek felhasználá
sával ezt a várrészt meg lehetett volna erősíteni, ott a külső faltól
30—40 lépés távolságra még egy újabb védőfalat emeltek, így a két fal
között egy szorost képeztek ki. Ezt még a keresztes háborúk idején a
Szentföldön járt lovagok hozták magukkal, s a németek Zwingernek n e 
vezték (lásd az 1. sz. ábrát). Nálunk a törökkorban, de még a XV. szá
zadban került leginkább alkalmazásba, de úgy, hogy a két fal közti
szorosba még egy mély árkot is ástak s abba, ha víz nem volt közelben,
kihegyezett karókat vertek le. Természetesen a külső védőfal előtt szo
kás szerint ugyancsak mély és széles árkot vontak védelmül. Az ilyen
megerősítésnek az a magyarázata, hogyha az ellenség a külső árkot be
temetve a külső falon betörne, akkor maga előtt találjon még egy mély
árkot és egy újabb védőfalat. Akik pedig a szoros útba, a Zwingerbe
kerülnek, azok ott könnyűszerrel megsemmisíthetők.
Ezt a védőberendezést felhasználták nálunk a XVI. században is, ha
nem is egészen oly módon, mint ahogy azt eredetileg megtervezték.
Mint tudjuk, végházaink megerősítésére a kamara sohasem adott olyan
összeget, hogy azokból a terv szerinti építkezések megvalósíthatók let
tek volna. A tervek mindig csak részben voltak végrehajthatók. Ez le
hetett az oka annak is, hogy a XVI. században Zwingerek építéséről
n e m tudunk, hacsak Kassának a második falövezetét nem tekintjük
ilyennek. Ellenben tudunk több olyan esetről, amikor az ostromlott vár
kapitánya látva, hogy az erősen tört falrész m á r nem sok ideig képes ellentállni a nagy faltörők golyóinak, akkor közvetlen e falrész mögött
széles (már amennyire ezt a hely megengedte) és mély árkot vonatott.
Az abból Kiszedett földet az árok belső szélén kb. 2—3 m magasságú
sáncnak rakatta fel, s e mögé állíttatta fel lövegeit és helyezte el a véd— 504 —

1. S z. ábra
Zwinger védötoronnyal

2. s z. ábra
Várkapu barbakánnal

kapu

x

3 sz. ábra
Várkapu bástya mellett

7 Hadtörténelmi közlemények

4.SZ. ábra
Várkapu falszorosban

őrséget. Ha pedig még elegendő idő állott rendelkezésére, akkor a sánc
nak az árok felőli oldalát még sövényfallal is megerősítette. így, ha az
ellenségnek sikerült is a falon rést ütni és azon behatolni, maga előtt ta
lált egy újabb árkot és mögötte újabb védőfalat, akárcsak a Zwingernél. Ez az eset történt Palota és Sziget 1566. évi ostromainál, sőt a
spanyol gyalogok m á r 1543-ban alkalmazták ezt Esztergom védelménél.
De ismerte ezt a török is. Pecsevi írja: „. . . a falnak ama részén (Pest,
1542. évben a keresztény had által intézett vívásáról van itt szó) belül,
melyet a gyaurok leromboltak, igen széles és mély árkot húztak. Ami
kor egy napon a gyaurok minden erejüket összeszedve rohamot intéz
tek, ahányan behatoltak a réseken, egytől egyig megölettek".
Mi volt a barbákán?
Középkorban a XIV. és XV. században a várkapuk elé, annak jobb
megerősítéséül egy terjedelmes kerek bástyaszerű védőművet építet
tek, amely egy falszorossal kapcsolódott a várkapuhoz. Ezen a külső k e 
rek kapuvédő erődítményen vezetett ki az út a városba, vagy a szabad
ba. Ezt a kapuvédelemre szolgáló erődöt nevezték barbakánnak. A barbakánon körül, valamint a vele összefüggő falakon fönt pártás, vagy
egyéb kilövőnyílások voltak, legtöbbször szurokkiöntő lyukakkal, ame
lyekhez gyilokjárót is építettek. A barbakánhoz mindig f el vonóhidas
kapu vezetett, a felvonóhíd alatt lehetőleg vízzel telt árokkal. Ha víz
nem állt rendelkezésre, akkor ebbe az árokba kihegyezett erős karókat
vertek le. Ezek a barbakánok azonban a XVI. századkori várak kapui
elől nagyrészt eltűntek s ekkor a kapuk oltalmára — közvetlenül mellé
jük — egy erős bástyát építettek, amelynek tetejéről egész hosszában
pásztázni lehetett a hidat és a falak előtt húzódó árkokat is. Gyakori
volt, hogy a várkapukhoz a felvonóhídon túl még egy falszoroson keresz
tül haladva lehetett csak eljutni. Ennek az a magyarázata, hogyha az:
ellenségnek sikerül a hídon és az árkon is keresztülhatolni, akkor ebben
a falszorosban — ha bejutott — könnyűszerrel lehetett megsemmisíteni.
(A 2. sz. àhràn egy barbakánt, a 3. sz. ábrán egy bástyával védett, a
4. sz. ábrán pedig egy falszoros végébe épített kaput mutatunk be.)
A barbakánnak egyik szép példánya a siklósi, valamint a bácsi vár
ban látható. Falszoros kapus várunk sajnos nem maradt egy sem, de
tudjuk, hogy ilyen várat építettek még a XVI. század 40-es éveiben a
budai, fehérvári és később a század közepén a komáromi kapuhoz.
FERDINÁND ÁLTAL ÉPÍTETT UJABB VÉGVÁRVONAL

Szörény, Nándorfejérvár, Zimony, Szabács, Jajca stb. erős várak elvesztével a régi királyok által nagy gonddal felépített végvárvonal is
elveszett. Ezért Ferdinándnak az újabb védelmi vonalat már jóval bel
jebb és sokkal hosszabb területen kellett megépítenie. Ez azonban rend
kívül nehéz feladatot jelentett, mert ezen az újabb vonalon, amelyet az
Adriai-tenger partján fekvő Zengtől kiindulva és hosszú fél ívben egé— 506 —

szén Szatmárig kellett kialakítani, sehol egyetlen, még csak valamenynyire is védhető korszerű erősség nem volt. De ki is gondolta volna a
déli végvárvonal fennállása idején, hogy Kostajnica, Verőce, Sziget,
majd a Balaton mentén föl Győr, Komárom, Surány, Komjáth, Léva
stb. várak lesznek hivatva a török további hódításait megakadályozni.
Ennek az új védővonalnak a létesítése akkor szinte lehetetlennek lát
szott — bár sok-sok nehézség árán —, de mégis megépült, igaz, megfele
lően és biztonságosan sohasem. Azt ugyanis rövid idő alatt, hatalmas
török erő nyomása ellenében, semmi költséget nem kímélve, jól kellett
volna kiépíteni. Ehhez azonban tengernyi pénzre, szerfölött sok anyag
ra és emberi munkaerőre lett volna szükség. Mindezek mellett az épít
kezés biztosítására erős és nagy létszámú hadseregre lett volna szükség,
de ezekből csak igen kevés állott Ferdinánd rendelkezésére. A nagy v e 
szedelem azonban nem t ű r t halasztást: hozzá kellett fogni az építéshez
azzal az anyagi és élőerővel, amely éppen rendelkezésre állott. Ahol
már volt kisebb vár — vagy csak úri várkastély —, azt belsővárnak
meghagyva egy nagyobb számú katonaságot és raktárakat is befogadó,
az anyagi lehetőséghez képest korszerűen megépített külsővárral vet
ték körül. Ezeknél alkalmazták nálunk első ízben a kerek bástyákat,
vagy másképpen rondellákat.
Néhány gondolat születésük történetéből: a XVI. század elején Olasz
ország területe a német császár és a francia király háborúinak szinte ál
landó színtere volt. E háborúkban — mint ahogy ez történni szokott —
a tűzfegyverek: lövegek, puskák stb. nagy fejlődésen mentek keresztül.
Az addigi ormótlan és csak szekerekre rakott lövegekkel naponta alig
néhány lövést lehetett leadni. A fejlődés eredményeként az újabbakkal
m á r óránkint is egyet-egyet, ami nagyon megkönnyítette az ostromló
ellenség dolgát. Ily módon szükség volt olyan védőművekkel ellátott vá
rakra, amelyek képesek voltak ellentállni az ellenség tűzgépeinek és
heves rohamainak. Ezek késztették az olasz egyetemek professzorait
arra, hogy ezekkel az újfajta falrontó ágyúkkal szemben megfelelő v é 
dőberendezéseket tudjanak szembeállítani. Az említett egyetemeken
tervezték meg először a kerek bástyákat. Ezeket tágas, sokszögben épí
tett, erős falú várak sarkaira építették, még pedig egymástól olyan tá
volságra, hogy a két-két szomszédos bástya tűzfegyverei egymást segí
teni, oltalmazni tudják olyanformán, hogy az előttük levő terepet és víz
árkokat is kereszttűzzel pásztázhassák (lásd az 5. sz. ábrát). Ily módon
a falaknak roham céljából való megközelítése nagyon megnehezült, és
főképpen sok véráldozatba került. A bástyák m á r lényegesen erősebb
falúak és főleg terjedelmesebbek voltak a korábbi átmeneti stílusú tor
nyoknál. Tetejükre már lövegeket is felállíthattak s így az addigi tűz
erőt erősen meg lehetett növelni. Míg az előbbi átmeneti tornyokon csak
néhány, 10—20 ember láthatta el a védelem feladatait, ezeken a bás
tyákon már 50—100, sőt 150 ember is kényelmesen elfért, akik azután a
nagyobb hatású tűzfegyvereikkel erősen megnehezítették az ellenség
dolgát. A bástyák belső oldala — mint m á r a korábban említett á t m e 
neti típusú védőtornyoké is — mindig szélesen nyitott volt. Ennek oka
egyrészt az volt, hogy a szükséges lőport, fegyvereket s egyéb anyago7*
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kat, valamint ostrom idején a segítőcsapatot minél hamarabb és nagyobb
tömegben lehessen feljuttatni a bástya tetejére. Másrészt pedig — ami
nagyon fontos — a belső oldal azért volt szélesen nyitva, hogyha az el
lenség elfoglalja a bástyát, azt a belső erők bevetésével vissza lehessen
foglalni. Ha ugyanis a bástya a vár belseje felé is védőfallal lett volna
ellátva, ezt a védőfalat az ellenség szinte várként tudta volna a belülről
támadó védőőrség ellen oltalmul felhasználni.
Abban az időben a bástya a várak védelmi berendezésénél nagy fej
lődést jelentett, lehet mondani, mindegyik egy-egy kisebb vár, erőd
volt, akárcsak a későbbi Werkek. Ha jó védelme volt, még rommá lőve
is meg tudta hiúsítani az ellenség betörését a várba. A kerek bástyának,
más néven rondellának azonban — különösen, ha nagy terjedelmű volt
— volt egy nagy hátránya is, még pedig az, hogy annak legkinyúlóbb
része alatt egy olyan terület maradt, amelyet katonanyelven holttérnek
neveznek, amit az együttműködő bástyák tűzfegyverei nem tudtak be
lőni. Ha az ellenségnek jó tűzelhárítása volt — amellyel meg tudta aka
dályozni, hogy a bástyák tetején levő védőőrség a párták közein kiha
jolva tüzes labdát vessen alá, vagy puskából, esetleg nyíllal lefelé lőjjön
—, könnyen megbéníthatta a védelmet, még pedig oly módon, hogy
aknákat ásott a bástya alá és azt fölrobbantotta. Ez a hátrány késztette
újra az olasz egyetemeket arra, hogy a kerek bástyák helyett újabb s
olyan erődöket tervezzenek, amelyek előtt ilyen holttér nem keletkez
het, hogy a bástya minden oldala a szomszédos erőd tűzfegyvereivel
végig pásztázható legyen. így keletkeztek azután az ún. szögletes (angulari) bástyák, amelyek ötszög alakban nyúltak ki a várak sarkaiból.
(Lásd a 6. sz. ábrát.)
Ezek m á r jóval tökéletesebbek voltak a rondelláknál, s ha szilárd,
nagy kockakövekből épültek, szinte bevehetetlennek bizonyultak. A vár
belseje felé ezek is szélesen nyitva voltak, az előbbiekben említett okok
ból. Mind a szögletes, mind a kerek bástyák magassága általában 8 m
körül mozgott. Vastagságuk pedig attól függött, hogy miből épültek.
A boronákból és földből készült bástyák mindig vastagabbak voltak a
nagy, erős kövekből építetteknél, mert azoknak az anyaga és építési
módja — melyre később rátérünk — nem bírt olyan nagy ellenálló k é 
pességgel, mint a kövekből erősen megépített bástyáké.
Az új végvári vonal létesítéséhez — mint ezt m á r az előbbiekben is
megemlítettük — sem elegendő pénz, sem munkaerő és anyag nem
állott a király rendelkezésére. Nem is állhatott, hiszen ehhez, ha a kí
vánalmaknak megfelelően, korszerűen építették volna meg, nemcsak
Magyarország és Ferdinánd egyéb országainak bevétele, de talán még
a többi európai államok pénze sem lett volna elegendő. Igaz ugyan, hogy
az ország eleinte erősen bízott Ferdinánd és különösen a Német Biro
dalom ígéreteiben, nevezetesen abban, hogy egyesült erővel fogják ki
verni a törököt az országból, sőt még az elveszett délvidéki végvárakat
is visszafoglalják. Ezt a reményt azonban a német birodalmi hadnak
1542. évi, kudarccal végződő hadjárata erősen lelohasztotta. Ez a had
járat csak arra volt jó, hogy Szüle j mán szemeit fölnyissa és tisztán lás
sa: az európai keresztény államok erejétől nincs mit tartania. Ezt igazol— 508 —

ta a szultán 1543. évi hadjárata, amikor Valpó, Siklós, Pécs, Esztergom,
Székesfehérvár mellett még egy csomó kisebb vár is az ellenség kezé
be került, még pedig olyanformán, hogy e végvárak megtartására komo
lyabb erőfeszítés nem történt. Felmentésükről szó sem esett. A józanul
gondolkodó nagyurak kénytelenek voltak belátni, hogy a török kiverése
nem olyan egyszerű dolog, s arra — különösen V. Károlynak Francia
országgal való háborúja következtében — egyelőre számítani nem lehet.
Ezt felismerve közülük jó néhányan kezdtek felkészülni a várható nehéz
időkre. így Török Bálint kis szigeti várkastélyát egy terjedelmes — bás
tyákkal is ellátott — külsővárral erősítette meg. Ugyanígy erősítette
meg Nádasdy Tamás Kanizsát, Perényi Péter Eger várát. Maga a király
sem bízott bátyja további segítségében, s ezért már 1537-ben olasz épí
tőmesterek tervei szerint — Bécs védelmére — kezdte meg Győr várá
nak korszerű kiépítését, Várady Pál érsek pedig hozzákezdett a Nyitra
folyó bal partján egy újabb erős várnak az építéséhez. Közben a szak
emberek rájöttek, hogy azt sokkal helyesebb lett volna a Nyitra túlsó
partján megépíteni, ezért az 1570-es években a Nyitra jobb partján,
Érsekújvár városának mai helyén egy újabb, hatszögletű, a sarkain m á r
a legkorszerűbb fülesbástyákkal ellátott erős várat emeltek. A vár épí
tői az esztergomi érsekek — elsősorban Verancsics Antal — voltak,
így lett a neve Érsekújvár. Mindezek a várépítések csak cseppnek szá
mítottak a tengerben. A nehézséget még az is fokozta, hogy az építkezé
sekkel egyidejűleg még költséges háborút is kellett folytatni a törökkel.
A nagyurak birtokainak jó része az ellenség kezébe került, a megmaradottak is állandó pusztításoknak voltak kitéve, ily módon közülük
csak kevesen voltak abban a helyzetben, hogy régi váraikat m e g n a 
gyobbítva, erősebb falakkal és korszerűbb bástyákkal ellátva azokat az
ellenség nagy falrontó ágyúival szemben is védelmezhető erősséggé ki
építhessék. Ferdinánd hiába sarkallta őket e lehetetlen feladatra, így
végül kénytelen volt — az országgyűlés nyomására — számos nagyúri
várat saját kezelésébe átvenni. Miután ez sem bizonyult megfelelő se
gítségnek, kénytelen volt a törökkel terhes feltételek mellett békét köt
ni, hogy így a béke ideje alatt újabb és újabb várakat lehessen korsze
rűsíteni és az új végvári vonalba beiktatni.
Bár ezekben az években igen sok várat építettek, illetve korszerűsí
tettek — m á r amennyire a kamarától kapott pénz ezt lehetővé tette —,
mindez kevésnek bizonyult. Ezért Ferdinánd már 1553-ban megpróbál
kozott az ingyen, ún. várműve jobbágymunka megszavaztatásával. A
rendek azonban a király eme kérelmét évről évre kereken elutasítot
ták s csak abba egyeztek bele, hogy a jobbágy, ha akar, jó napszámért
dolgozhat, de még erre sem lehet őt kényszeríteni. Csak 1557-ben T u j gon budai basa somogyi hadjárata és Sziget 1556. évi ostroma után, t e 
hát a kényszerítő szükség nyomása alatt szavazták meg az ingyen m u n 
kát. E szerint a jobbágy évente köteles 6 napot ingyen várművére dol
gozni, vagy kézi napszámmal vagy szekérrel és 2 lóval, utóbbi esetben
két emberrel. Kikötötte azonban, hogy erre a m u n k á r a a jobbágy aratás
és szüret idején nem kényszeríthető. Itt nem mulaszthatjuk el megemlí
teni, hogy a töröktől fenyegetett várak tiszttartói m á r ennek a törvény— 509 —

nek életbe lépése előtt igénybe vették jobbágyaik ingyen munkáját a
várak megerősítésére, ami egyébként a jobbágynak is érdeke volt, mert
veszedelem esetén családjával együtt a várban talált menedéket.
Voltak a nagyurak között olyanok is, akik egyébként úgy-ahogy meg
erősítették váraikat, de már azokban fizetett őrséget tartani nem voltak
képesek. Az ilyenek azután váraik őrzésére hajdúkat fogadtak, akiknek
semmit sem kellett fizetni, m e r t minden szükségessel ellátták magukat.
Sajnos, ebben n e m sok köszönet volt, az ilyen ingyen hajdúk ugyanis
valóságos átkai lettek a környék jobbágyságának, mert a szükséges élel
met és egyéb dolgokat — ha másképpen nem lehetett — a lehető leg
nagyobb kínzással vették el a szegény jobbágytól. Így szolgáltak „in
gyen" a hajdúk Kaposújváron, Korotnán, Babócsán és egyéb várakban
is. E mellett nem volt sok köszönet őrszolgálatukat illetően sem, mert
ha a török nagyobb erővel közeledett, rendszerint nem várták be, hanem
fölgyújtva otthagyták a rájuk bízott várat. Igaz az is, hogy tulajdon
képpen nem ingyen szolgálták uraikat, hanem földesúri jobbágyi szol
gáltatás helyett a határvédelmi szolgálatot voltak kötelesek ellátni —
persze zsold nélkül.
Ezek a nehézségek voltak fő okai annak, hogy az új végvári vonal
nemcsak hogy sok évi késedelemmel épült ki, de ami talán még na
gyobb baj volt, nem úgy, ahogy ez kívánatos lett volna.
Az országgyűlések állandóan foglalkoztak a végek megerősítésével és
védelmével. Már az 1543. évi országgyűlés elrendeli, hogy a végvárak
fölé egy főkapitányt kell kinevezni, akinek kötelessége a várak építését,
karbantartását, hadiszerrel, hadianyaggal, élelmiszerrel és egyebekkel
való ellátását ellenőrizni, s aki a hiányokért az országgyűlésnek felelős
séggel tartozik. Az így kinevezett főkapitány azonban csak egy ember
volt, aki egymaga nem volt képes a sok várat végigvizsgálni —, de a
rendkívül sok bajon és hiányosságon nem is tudott segíteni. Ezért ment
tovább minden a maga útján úgy, ahogy a nehéz körülmények között
mehetett. Mivel a rendkívül hosszú végvári vonal ellenőrzésére egy
ember semmiképpen sem volt elegendő, ezért m á r az 1556. évi ország
gyűlés kimondja: az ország hét végvári kerületre osztassék s mindegyik
be egy-egy külön főkapitány neveztessék ki, hogy így valamennyi vég
vár ellenőrzés alá kerüljön.
Ennek az újonnan megépített végvári vonalnak fontosabb várai vol
tak: Zeng, Ogulin, Károlyváros, Kostajnica, Hrasztovica, Ivanics, Kőrös,
Kapronca, Zdenci, Verőce, Sziget, Lak, Komár, Kanizsa, Tihany, Veszp
rém, Pápa, Palota, Győr, Komárom, Űjvár, Surány, Komjáth, Léva, Korpona, Fülek, Eger, Szendrő, Tokaj, Kalló, Ecsed és Szatmár. Ezek mö
gött és között azonban még számos kisebb vár és palánk oltalmazta a
megmaradt országrészt.
A védelem megszervezésével csaknem minden országgyűlés foglalko
zott. Már az 1545. évi országgyűlés elrendeli, hogy a királyi jövedelme
ket a végvárak megerősítésére kell fordítani. Az 1552. évi országgyűlés
minden egész jobbágytelek után 3 ft segélyt szavaz meg. 1554-ben pedig
— bizonyára Temesvár, Lippa, Szolnok stb. várak elvesztésének hatásá
ra — elrendeli, hogy a végvárak mindhalálig védelmezendők s a várat
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megadó kapitány halállal büntetendő. Az 1557. évi országgyűlés ki
mondja, hogy az egyes váraknál mely vármegyék, illetve járások tartoz
nak ingyen vármunkát végezni, s az alispánok 50 ft pénzbüntetés, vala
mint 3 márka bírság terhe alatt tartoznak a vonakodókat a munkák vég
zésére kirendelni. Az 1567. évi országgyűlés pedig úgy rendelkezett,
hogy a jobbágyok az addigi 6 nap helyett 12 napot kötelesek évenkint
ingyen várművére dolgozni. (1967. évi 17. te.)
Hogy a várakban kik és milyen szolgálatot teljesítettek, azt m á r má
sok megírták, így többek között Takáts Sándor is A magyar vár című,
igen értékes dolgozatában, ezért ezzel jelen m u n k á n k b a n nem kívá
nunk foglalkozni. E helyett bemutatjuk, hogyan és milyen anyagok
felhasználásával, valamint milyen módszerek alkalmazásával épültek a
végvárak falai és bástyái.
A várak falait általában véve kőből, téglából, valamint az ún. magyar
módon, boronából, hajlékony ágakból — amelyekkel a boronákat fon
ták össze — és földből építették. Nem kétséges, hogy legerősebb volt
mindenkor a jól megépített kőfal. Ez állta legjobban az ellenség nagy
faltörőiből kilőtt mázsás 3 súlyú kő- és vasgolyók beütéseit. Hogy m e n y 
nyire ellenállott egy erősen megépített kőfal a faltörők lövedékeinek,
arra a legjobb bizonyíték, hogy a Mátyás király által Nándorfej érváron
megépített kőfalakkal semmire sem m e n t Szulejmán tüzérsége 1521ben. Sőt, amikor 1915-ben az osztrák—magyar tüzérség 30,5 cm-es m o 
zsarakkal lőtte ezeket a falakat, bennük — bármennyire is hihetetlen
— még ezek sem tudtak komolyabb kárt tenni, holott a 30 és felesek
ugyanolyan vastagságú betonfalat könnyen átütöttek.
Hogyan építették akkor hát e rendkívüli erős ellenállóképességű kő
falakat? A következő módon: a m á r kiégetett meszet a helyszínre szállí
tották, majd közvetlenül az építkezés mellett — ha valamilyen magas
helyen, bástyán vagy toronyban folyt e művelet, akkor ott helyben —
csináltak egy külön vermet és abban mindig a szükséges mennyiségben
oltották meg a meszet. (Ilyen vermet magam is láttam — B. L.) Amikor
a mész m á r javában forrt, keverés közben — mert hiszen tudvalevő,
hogy a forrásban levő meszet állandóan keverni kell, még pedig gyor
san, hogy oda ne égjen — V4 rész forró oltott mészhez % rész finomra
megrostált homokot (amelyben semmi föld nem lehetett) kevertek és e
keveréket még azon forrón beleöntötték az elkészített deszkazsaluk közé
— akárcsak ma a cementet — s ebbe a folyékony, még forrásban levő
malterba rakták bele az építőköveket. így azután a forró habarcs a kö
vet annyira megkötötte, hogy azt előbb lehetett széjjelverni, mint a be
leforrt habarcsot. Az így megépített fal sarkaira — ha mód volt rá —
nagy darab faragott kocka-, illetve téglalap alakú követ építettek be.
Az ily módon történő építkezést armírozásnak nevezték. Az elmondot
takból tehát kitűnik, hogy a habarcsot nem ragasztásra használták, h a 
nem abba rakták bele gyors munkával a köveket.
3 A törökkonabeli mázsa nem azonos a mai 100 kg-os mázsával, amelyet csak a XVIII.
században vezettek be. A fenti súlyegység alatt a különféle nagyvárosok által használt és
hivatalosan érvényben volt fontokból képzett súlyú mázsa értendő. Hogy ez mennyit tett ki
mai súlyban, arra nehéz választ adni, mert más volt a bécsi font és mázsa, más volt a
nürnbergi és megint más a pozsonyi és a török font. így a kettős quartaun 96 fontos golyót
lőtt( (HK. 1960. évi 2. sz. 50. o.)
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Hogy az olvasó ezt az építkezési munkamódszert el tudja képzelni,,
megemlítjük, hogy az Alföldön még talán m a is ily módon készítik az
ún. vertfalú házakat. (Két vastag deszka közé rakják bele a pelyvával
kevert agyagsarat, azt jól beledöngölik, azután várnak, amíg az erősen
megköt és kiszárad s csak azután rakják ennek fölébe — ugyancsak
deszkazsalu közé — az újabb sárréteget.)
Ugyanígy készültek a gondosan megépített várak kőfalai is, és ugyan
úgy meg kellett várni ennél is, amíg a kő a habarccsal jól megköt és a
fal megszárad, mert csak a jól kiszáradt falrétegre lehetett a további
falat az előbb elmondottak szerint továbbépíteni. Ez a réteges építés még
ma is jól meglátszik a kőből épített várak falain. (így pl. Léván, Pécsett,
Gyulán stb.) Akik jártak Léván és megtekintették az ottani várromot,
csodálkozva láthatták, hogy a Bottyán generális által még 1709-ben föl
robbantott falakon semmiféle további omlás nem látható. Ezeket még
évszázadok viharai sem voltak képesek elpusztítani.
Persze nem minden kőfal épült hasonló módon: ha siettek a m u n k á 
val, vagy nem volt rá elegendő pénz, akkor a maltert csak ragasztásnak
használták fel. Az ilyen fal ellenállóképessége azonban gyöngébb volt
a sövényfalnál is. Ha pedig nagyon erős falat akartak építeni, akkor az
V4 rész forrásban levő mész közé % rész földnélküli, finomra megrostált
homokot és V4 r ész finom téglaport kevertek. Meg kell azonban j e 
gyeznünk, hogy az ilyen kőfalépítés csak egészen ritkán fordult elő a
XVI. században. Ezt csak a leggazdagabb nagyurak, pl. Léván Dobó
István és fia Ferenc tehették meg. Az ilyen nagy költséggel épített fa
laknál természetesen nem hiányzott az armírozás sem. (Armírozott kő
falat m u t a t u n k be a 7. sz. ábránkon.)
Ennél sokkal egyszerűbben és főleg gyorsabban épült a borona- vagy
sövényfal, amelyet a korabeli írások sokszor palánknak is neveznek. Ez
a következőképpen épült: a 11—12 m hosszú, lehetőleg sudár és vize
nyős helyen nőtt mocsári tölgy, vagy éger boronákat — esetleg jegenye
boronákat is — egyenes sorban, merőlegesen, egymástól 2—3 arasznyi
távolságra ástak be olyan mélyen, hogy 7,5—8 m magasan álljanak ki a
földből. Ezeket hajlékony, de nem egészen fiatal ágakkal sövényfalnak
fonták össze. Az így kialakított sövényfaltól bizonyos távolságra — attól
függően, hogy milyen erős falat akartak — párhuzamosan egy másik
ilyen sövényfalat készítettek, a két sövényfal boronáit egymással, lehe
tőleg sűrűn, vékonyabb boronákkal összekötötték. Ahogyan az egyko
rúak mondták: „kötéseket szereztek" s az így elkészített vázba földet
hánytak, amelyet végül keményre ledöngöltek. A fal belső oldalát
ugyancsak földdel megtámasztották, a külső, az ellenség felé néző olda
lát pedig — hogy a tűznek ellenálljon — vastagon besározták. (Lásd a
8. sz. ábrát.) A belső oldalra felhányt földbe azután lépcsőket vájtak,
ugyancsak vesszővel befonva. Az ilyen falak vastagsága általában véve
5—8 m volt, de tudunk olyan falakról is, amelyeknek a tetején két sze
kér egymás mellett elmehetett (pl. Szigetben). Mind a kő-, mind pedig
a sövényfalak, vagy róttfalak — amelyekre a következőkben fogunk r á 
térni — tetejének szélén téglából, vagy kőből pártás, esetleg ezeken is
lőrésekkel ellátott mellvédeket építettek (lásd a 9. sz. ábrát). A feljáró
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szintjét deszkával vagy sövényfonással, esetleg vékonyabb boronafákkal födték, hogy a falon ne legyen sár. Ez a padló hézagain át keresz
tülengedte a vizet, amely beszivárgott a falba s azt így még erősítette
is, mert a kiszáradástól megóvta. Ugyanis a nedves falba belőtt ágyú
vagy tarackgolyó átütötte ugyan a sövényfonást, de mögötte a sárba
beleragadt — ahogyan katonanyelven mondták: beledöglött, így azután
semmiféle kárt n e m okozott. Ellenben, ha a lövedék kiszáradt falba csa
pódott, azt darabokra szaggatta és a fal helyén rés támadt. Ezért az
ilyen várak rendszerint mocsaras altalajon épültek: mint pl. Sziget, Te
mesvár, Gyula, Szolnok stb. Ott a boronafalak és a föld is csak hosszú,
száraz nyarakon száradtak ki. De ha időnkint kiadós eső esett, sem a fal,
sem a boronák n e m száradtak ki, sőt az utóbbiak az esővizet hamar föl
szívták és így a vesztett nedvességet pótolták.
Ez volt az ún. magyar módon épült borona- vagy sövényfal. De volt
egy más fajtája is a boronafalnak: a róttfal. Ezt úgy építették, hogy vas
tag, alul-felül laposra faragott nagy öreg boronákat raktak le a földbe
alapnak, olyan mélyen, amennyire ezt csak a nedves talaj megengedte.
Erre az alapra azután egymás fölé ugyanilyen laposra faragott nagy bo
ronákat helyeztek, majd az összeillesztési helyeken egymással hosszú
vasszegekkel, közbe-közbe erős faszegekkel is, összerótták. (Lásd a 10.
sz. ábrát). A falak sarkára, illetve, ahol a két borona végével egymás
mellé került, erős csapolásokat alkalmaztak.
A fent elmondottak szerint épített róttfaltól bizonyos távolságra —
ugyanúgy, mint ahogyan ezt előbb a sövényfalnál láttuk — vagy egy
másik róttfalat, de legtöbbször már csak sövényfalat építettek, s e két
falat vékonyabb fákkal, lehetőleg minél sűrűbben, összekapcsolták, és
az így elkészített vastag falvázat földdel megtömték és ledöngölték.
A belső falat azután földdel megtámasztották, a külső falat pedig a na
gyobb tűzbiztonság céljából vastagon besározták.
Ha nagyon erős falat akartak építeni, akkor több sor sövényfalat állíttottak föl, ami természetszerűleg a fal vastagságát is növelte. Ezt legin
kább a bástyák építésénél alkalmazták, amelyeknek az ellenség ágyú
golyóitól többet kellett szenvedniük.
A boronafalat az ellenségnek csak ritkán sikerült fölgyújtania. Tud
juk, hogy Sziget 1556-i ostromakor Ali pasa agaságot stb. ígért annak,
aki a sövényfalat felgyújtja. Bár akadtak bőven vállalkozók, akik fagygyúval bekent száraz fával próbálkoztak, mégsem tudták a falat meg
gyújtani. Ez csak akkor sikerülhetett volna, ha teljesen kiszáradt boronákból készült volna a sövényfal. Á m hős eleink is értettek a várépítés
hez, tudták, hogy oda nem akármilyen fa alkalmas.
Közismert, hogy vannak fák, amelyek semmiképpen sem akarnak ég
ni. Ilyen az éger, a mocsári tölgy, a fűz, jegenye stb. Tudjuk, hogy az
ilyen fát a háziasszonyok elátkozzák, mert ezeket még két forró nyár
sem tudja annyira kiszárítani, hogy égjenek. A várépítésnél ezeket a fá
kat hasznosították.
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A borona- és földfalak megfeleltek az akkori védelmi feltételeknek,
mert a kő- és vasgolyóknak, ha jól voltak elkészítve, még jobban ellen
álltak, mint a gyöngén épült kőfalak. A török ugyanis annak mindig
alsó részét lőtte. Ha sikerült innen néhány követ kimozdítani és kiütni,
akkor ezek fölött egész nagy darab falrész leomlott. Nem így a borona
falnál, amelyen csak akkor ütöttek rést, ha hosszas ágyúzás u t á n sike
rült a falból kimozgatni és kidönteni az egyes boronákat. Ha már egy is
kimozdult, akkor a mellette levő részt lőtte a török, amíg csak a többi
borona is kitört, s akkor a mögöttük levő tömés földet — különösen, ha
az nyáron keményre kiszáradt — m á r könnyű volt lerontani. De az
ilyen réstörés hosszú időt vett igénybe, ezért a török — ha csak mód
nyílott rá — a falak alá aknákat ásott, azokat gyúlékony anyaggal tömte
meg és puskaporral meggyújtotta, illetve — h a nem takarékoskodott a
puskaporral — fölrobbantotta.
A boronafalak — mint m á r említettük — megfeleltek az akkori v é 
delmi követelményeknek, de csak akkor, ha újak voltak. A régebben k é 
szített boronafalak ugyanis a földben hamar elkorhadtak. Elég volt n é 
hány nagyobb ágyúgolyó, hogy kitörjenek. Ezért a várkapitánynak a
boronafalakat állandóan ellenőriznie kellett, s a hibás részeket, m e r t
ilyenek mindig akadtak, teljesen új boronafákkal kellett pótolnia. Az
ilyen falaknak a karbantartása, sőt gyakori megújítása óriási összegeket
emésztett föl, nagy terheket róva a szegény jobbágyság vállaira. Téves
lenne azt gondolnunk, hogy a jobbágy vármüvére évente csak 6, illetve
később csak 12 napot dolgozott ingyen. Dolgoznia kellett — az aratást és
szüretet kivéve — s ű r ű n a megszabott napokon felül is, m e r t közérdek
volt, hogy a végház falai állandóan jó karban legyenek, a törvény pedig
nem parancsolhatott az időnek és a vizes talajnak. Tudomásunk van ró
la, hogy Sziget falait és bástyáit 15 év alatt három ízben újították meg,
de nem úgy, hogy a jó öreg boronákat benthagyták, hanem minden
egyes falat és bástyát — m i n t h a új várat építettek volna — új anyagból
újjáépítették.
A falakkal kapcsolatban még csak azt kívánjuk megemlíteni, hogy
belső oldaluk aljában erős gerendákkal kitámasztott fedezékeik voltak,
amelyek a védőőrséget biztonságosan megvédték az ellenség tűzfegyve
rei ellen. Ilyen fedezékeket m á r 1490-ben készítettek Nándorfejérváron.
Mivel a bástyák széles és terjedelmes építmények voltak, és falaik kö
zött udvar is volt — ahol a javításokhoz szükséges fát, homokot, meszet
és egyéb anyagokat tárolták, és nagy hordókban víz állott készen az
esetleges tűz eloltására —, a falak aljában itt is jól megépített fedezé
kek voltak, ahol a legénységen kívül raktárakat, sőt f egy verjavító m ű 
helyt is elhelyeztek. Ezekben a raktárakban azonban leginkább a véde
lemhez szükséges hadianyagot (lövegekbe, szakállasokba való golyókat,
faggyút, puskalövedékek céljára szolgáló ólmot és ónrudakat, amelyek
ből a puskás katona egy kisebb baltával vágott le — amikor szükséges
nek mutatkozott — egy olyan darabot, amellyel puskáját megtölthette,
kész puskagolyók ugyanis a XVI. században még nem voltak) tároltak.
Ugyancsak az udvaron és a raktárakban kaptak helyt a különféle szer
számok: csákány, vermelő, kapa, ásó, fejsze, csáklya stb.
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A nagyobb rések javítására, illetve eltorlaszolására szolgáló hosszú,
10—12 m-es boronafákat és a fonáshoz való gallyakat azonban nem
itt, hanem az összekötő falak aljában helyezték el, mivel a szűk bástya
udvarban ezeket tárolni nem lehetett.
Az elmondottakhoz még annyit: téves némely történésznek az az állí
tása, hogy a bástyákat a boronából épített várakban is kőből készítették.
Ebből csak annyi igaz, hogy eredetileg számos várunk bástyáit kőből
szándékoztak megépíteni, de a kőbástyákból rendszerint csak egy vagy
kettő készült el. A felmerült nagyobb költségek miatt a további kőből
való építés abbamaradt, s a többi bástyát m á r boronából készítették.
Így volt ez még a Bécset védelmező és különös gondossággal megépített
Győrben is. Tudjuk, hogy Szigetben is csak egyetlen bástya készült el
kőből, ezért is nevezték azt el Kőbástyának. Sőt a legkésőbb és talán a
legmodernebbül épült Érsekújváron is ez volt a helyzet.
A végvárak általában véve három részből állottak :
a) A belsővárból, amely leginkább középkori maradvány volt, még
régi kőfalakkal, de a korszerűsítés idején gyakran magyar módon épí
tett bástyákkal. Rendszerint itt lakott a várkapitány — mégpedig a régi
úri várkastélyban — a szolgáló személyzettel és a végház gazdasági
ügyeit intéző számtartói hivatallal. Ehhez tartoztak: a számtartó, az ír
nok, a kulcsár és a különféle raktárak felelős kezelői.
A gazdasági hivatal vette át a falvakba kiküldött hadnagyok által b e 
szedett adót, terményt, állatokat stb., amelyekről pontos elszámolást
kellett vezetnie, ö tartotta nyilván a zsoldjegyzékben a várvédő katona
ságot, ő fizette ki — m á r amikor volt pénz — az azoknak járó zsoldot.
A hadianyagot — puskapor, tüzes labda, kén, salétrom, faszén stb. —
azonban rendszerint hozzáértő katonaember vette át, és megfelelően tá
rolta, annak jóságáért ugyanis csak az ilyen ember felelhetett.
A gazdasági hivatal gondoskodott továbbá a katonacsaládok élelmi
szerének beszerzéséről, kiszolgáltatásáról — amit úgy kell elképzel
nünk, ahogyan korábban a gazdasági cselédek kapták a konvenciót, csak
természetesen havonta, és másfajta élelmiszerekben —, úgyszintén a lo
vak és egyéb állatok részére szükséges széna, szemestakarmány beszer
zéséről, elhelyezéséről és kiadásáról.
b) A külsővár volt a tulajdonképpeni derékerősség, de általában véve
nem mindenhol, mert voltak olyan váraink, ahol a külsővár a derék
erősségnek csak jobb oltalmára épült, mint pl. Egernél. A derékerősség
megtartásától függött a győzelem. Egy vitézül megoltalmazott várnak
dicsőségére szolgált, ha sikerült az ellenség ostromát visszaverve attól
megszabadulni. Ez, mint korszerű építmény (már amennyire a rendel
kezésre bocsátott összeg ezt lehetővé tette) jóval terjedelmesebb volt a
belsővárnál, mert itt kellett elférnie (szándékosan húztuk alá ezt a szót,
mert egyetlen végvárunkban sem volt olyan sok férőhely, ahol mindent,
amire egy megszállás Idején szüksége lehetett a várnak, kényelmesen el
tudtak volna helyezni) ostrom idején nemcsak a várvédő katonaságnak
és családjaiknak, hanem a sokféle hadianyagnak, élelmiszernek, élő ál
latoknak és egyéb készleteknek is. És itt nem szabad megfeledkeznünk
arról sem, hogy veszedelem idején a végvárban kellett elhelyezni az
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odafutott szegénységet és családjaikat is, gondoskodva élelmezésükről,
ha kellő mennyiséget nem hoztak magukkal.
Mint fentebb megállapítottuk, a végház megtartása a derékerősség
megvédelmezésétől függött, mert ennek összekötő falai és bástyái terje
delmesebbek voltak és erősebben épültek, mint a várost kerítő falak,
vagy akár a belsővár falai.
Sok végvárunkban — főként a lovasság miatt — a katonaság nagyobb
részét a városban helyezték el, de ha volt a vár mellett huszárvár, akkor
a lovasság abban kapott szállást. A gyalogosok egy része ugyan bent la
kott a külsővárban, de azért rendesen jutott belőlük a városba is, sőt
Szigetben a békesség idején a katonaságnak csak egy kis része kapott
helyet a külsővárban.
A külsővárban lakott az udvarbíró és a várnagy. Az utóbbira tartozott
a végház építményeinek karbantartása, továbbá felelős volt azért, hogy
minden szükséges anyag megfelelő helyen legyen elhelyezve, és ebben
rend legyen. Ugyanitt laktak a különféle szertárak és raktárak kezelői,
továbbá a kocsisok, lovászok, béresek, m e r t a nagyobb végvárakban
ilyenek is voltak. Tudjuk, Szigetben, annak nyugati részén egész nagy
gazdasági udvar volt, ló- és marhaistállókkal, disznóólakkal. Végül min
den nagyobb várban volt templom és pap, sőt sok helyen tanító és iskola
is. Valami kényelmes, bő hely tehát nem volt a külsővárban, de általá
ban véve a végházban, ha szűkösen is, de mindennek el kellett férnie.
A külsővár legjobban védett helyén, egy különösen erős falú, torony
szerű épületben volt elhelyezve a lövegek és a puskák részére szükséges
lőpor, az ennek előállítására szolgáló salétrom, szén, kén, gyanta, továb
bá különféle zsiradékok és szurok, amelyekre ostrom idején nagy szük
sége volt a végháznak. Ezt az épületet rendszerint mély árokkal vették
körül, és mind éjjel, mind nappal erős őrség vigyázta.
Meg kell még említenünk, hogy abban az esetben, ha a város elesett,
vagy azt gyengesége miatt előre ki kellett üríteni, akkor még a város
polgárságának — s ezek között is főleg a nélkülözhetetlen iparosoknak
— is helyet kellett szorítani a derékerősségben.
A falak és bástyák tetején erős sövénykerítést — vagy deszkapalán
kot — is állítottak. Egyrészt azért, hogy védelmet nyújtson a vár őrség
nek az ellenség puskagolyói és nyilai ellen, másrészt, hogy a várba egy
magasabb helyről ne lehessen belátni. Ez nagyon fontos dolog volt, mert
ha az ellenség felderítette, hogy a bástyákon hol, milyen lövegek és sza
kállasok vannak felállítva, hol őrzik a puskaport és hadianyagot, hol
vannak az élelmiszerraktárak stb., akkor tarackjaival ezeket a helyeket
lőtte, és igyekezett bennük minél nagyobb kárt okozni.
Mint azt m á r a korábbiakban is megállapítottuk, az olasz egyeteme
ken kidolgozott korszerű erődítési elvek a nagyobb hatású lövegek és
egyéb tűzfegyverek kereszttüzének alkalmazására voltak alapítva. Ezek
a modern vártervezők voltak az elsők, akik szabályként mondották ki,
hogy legfontosabb a védelemnél a jó kilövés, a kereszttűz, mert ez okoz
hatja mindenkor az ellenségnek a legnagyobb veszteséget. Ennek érde
kében találták ki a cavallerókat, magyarul ágyúdombokat is, mert
előfordult, hogy a vár körül sok helyen mélyedés, vagyis olyan holt— 517 —

t é r volt, amelyet a bástyák lövegeivel nem lehetett belőni. Csak termé
szetes, hogy az ellenség igyekezett ezeket saját előnyére kihasználni
úgy, hogy azokba helyezte el lövegeit, mert ott nem tudtak a várvédő
tűzfegyverek nekik ártani. A cavallerókat is — akárcsak a bástyákat
— a várak két egymással szemben fekvő sarkára emelték, hogy az ott
felállított lövegek egymással összedolgozva kereszttűz alá vehessék az
ellenség faltörő lövegeit és főképpen magasan épített ostromkastélyait,
amelyek különösen nagy károkat tudtak okozni a vár ágyúiban és v é 
delmi berendezéseiben. Sőt ezekről a cavallerókról meg tudták akadá
lyozni az ellenség műszaki munkálatainak — például a megközelítő
árkok elkészítése — végzését is.
Ilyen lövegdombokat a törökök is készítettek a várak ostrománál.
Ezeket várvédőink — bizonyára toronyszerű építésük miatt — kasté
lyoknak nevezték el. Horváth Márk szigeti kapitány az 1556. évi ostrom
ról részletes jelentést küldött a királynak, s ebben — bár nem egészen
világosan — leírja, milyenek voltak ezek a kastélyok. A jelentés és az
akkori ostromleírások ismeretében — megállapításunk szerint — egy
ilyen kastély kb. 20—22 m hosszú dombból készült, amelynek oldalait
erős sövényfal kerítette. Ezen a dombon még két másik, hasonlóképpen
kialakított emeletet építettek, s mind az alsót, mind a felsőt még sö
vénnyel összefont boronakerítéssel is megerősítették. Mégpedig olyan
formán, hogy a boronafal felső része még mellvédül is szolgált, amely
nek a vár felőli részét még homokzsákokkal is megrakták, ezek között
kilövésre réséket hagyva. A legalsó szintre nagy valószínűség szerint
ostromágyúkat állítottak föl, sánckosarak védelme mellett, ahonnan a
nagy kő- és vasgolyókkal a fal boronáit igyekeztek kitörni, vagy leg
alábbis kimozdítva kidönteni. A kastély harmadik emelete egy boronából ácsolt torony volt, amelyre puskás janicsárok kerültek, akik így a
kb. 10 m, vagyis a várfalat legalább 2 méterrel meghaladó magasságból
sűrű puskatüzet zúdítottak a bástyák védőire, hogy ezzel egyrészt saját
lövegeik munkáját elősegítsék, másrészt az ellenfél védelmét megbénít
sák. Az építmény jó elgondolásra vallott, de Horváth Márk és vitéz
hadnagyai hadi tudományával szemben mégis csődöt mondott, mert a
védők egy nagyobb szabású kitöréssel mindkét kastélyt elpusztították.
Horváth Márk szűkszavú katonaember lévén, nem volt barátja a sok
magyarázásnak, ami az ő idejében talán elég is volt, de nekünk sajnos
m á r nem. Nem mondja, hogyan mentek fel a kastély emeleteire. Való
színűnek kell tartanunk, hogy az alsó emeletre, ahová a lövegeket állí
tották, földből lejtős feljáró vezetett, míg onnan tovább vagy lajtorján,
vagy deszkalépcsőn. A körülmények ismeretében azonban meg kell e m 
lítenünk, hogy elképzelésünk szerint a törököknek kétféle kastélyaik
lehettek. Olyanok, amelyekre lövegeket is állítottak, és olyanok, a m e 
lyek csak puskások számára készültek. Azt sem lehet világosan kivenni
a jelentéséből, hogy a harmadik emelet hosszú boronákból, vagy pedig
ugyanúgy, mint az alsó készült. Lehetséges, hogy csak hosszú boronák
ból, m e r t a puskásoknak az is megfelelt.
A tűzfegyverek nagyobb hatása következtében a XVI. században a
várak védővonalát is kijjebb kellett létesíteni. így jöttek létre ugyanis a
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9.SZ- a bra
Varias falrész lőrésekkel
gyilokjáróval

10. s z ábra
és

Rótt fal

lőrés
contra escarpe

^~ összekötő folyosó

12. sz. ábra
Fu/esöástyak

11. sz. ábra
Védőmü
elzárókkal

védelemre berendezett árkok. Ezek úgy voltak megépítve, hogy alig
egy-másfél arasznyira emelkedtek csak ki az árok vízszintje fölé. A víz
szint fölötti sávból mindenfelé lövőrések tátongtak úgy, hogyha az el
lenségnek sikerült is a vizet levezetni, azt még az árok előtt, vagy m a 
gában az árokban meg tudták semmisíteni. Építettek olyan védőárkokat
is — mindkét oldalukon lövőrésekkel —, amelyeknek folyosói az árkok
alatt összeköttetésben voltak egymással. Ha az ilyen árokba behatolt az
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ellenség, úgy azt nemcsak szembe, hanem egyszerre hátba is lehetett tá
madni. Az ilyen védőműveknek koffer, magyarul árokvédő volt a neve.
Tudtunkkal ilyeneket az olasz várépítő mesterek nálunk nem készítet
tek, mert a török műszaki csapatok előszeretettel és nagy szakértelem
mel tudtak aknákat ásni a védőművek, sőt az ilyen védelemre berende
zett árkok alá is. A 11. sz. ábrán a fentebbiek szerint, a várak külső fa
lain kívül védelemre berendezett vízárkok keresztmetszete látható.
Ezeknél a védőműveknél az volt a fontos és a cél, hogy az escarpe min
den egyes pontjáról jó kilövés, de emellett az embereket is oltalmazó
biztonságos fedezék is legyen. Evégből az árok túlsó oldalát, a contra escarpét úgy képezték ki, hogy az megfelelő távon lejtős és olyan lapos le
gyen, amelyen az ellenség sehol se találjon magának fedezéket, sőt, ha
a lapos, sima lejtőre kerül, ott a legnagyobb mértékben ki legyen téve a
védők tűzfegyvereinek. Nálunk a falak alatt, azoknak hosszában inkább
aknafigyelő folyosókat létesítettek, amelyekbe az ellenség aknáinak
(minéinek) szükségképpen bele kellett ütközniük, amikor is el lehetett
pusztítani őket. De az is előfordult, hogy az ellenség aknaásását az ak
nafigyelő folyosókban m á r előbb észrevették dobok bőrére helyezett
borsószemek, sörétek vagy még inkább tálakba öntött víz által. Ha
ugyanis a borsószemek mozogni kezdtek, illetve a tálban a víz mozgás
nak indult, az azt jelezte, hogy a török aknát ás a bástya alá. Az ásás
irányát pedig a vizestálaknak ide-oda való elhelyezésével, aszerint, hol
mozgott benne legjobban a víz, már meg tudták állapítani.
A várak építésénél, illetve ezek megtervezésénél két cél vezette az
olasz egyetemeket, éspedig :
1. A falakat minél erősebbé, ellenállóbbakká tenni, legalábbis a nehéz
vasgolyók beütései ellen.
2. Erős boltozattal ellátott védőműveket építeni, jó kilövő résekkel,
ahonnan az ellenség lövegeit széjjel lehessen lőni, illetőleg rohamait
megtörni. A boltozott tüzelőállások egymás mellett, de jó, ha egymás fö
lött is vannak, mégpedig kettő, sőt három is, azért, hogyha az egyiket
telitalálat éri, a többi tovább folytathassa a tüzelést.
Az ilyen elvek szerint megépített várak ellen találták ki azután az
ostromló seregek hadvezérei és mérnökei a vár felé cikk-cakkban hala
dó árkokat, amelyek közül a széleseket — amelyekben m á r lövegeket,
lőszert és egyéb terjedelmes anyagokat is lehetett szállítani — megkö
zelítő árkoknak, az ezeket egymással összekötő keskenyebb árkokat pe
dig futóárkoknak nevezték. Voltak ezeken kívül még olyan árkok is,
amelyek a nagy faltörő lövegek felállítási helyéhez vezettek, mert eze
ket is egyre közelebb tolták.
A további fejlődés a váraknál a fülesbástya alkalmazása volt. (Lásd a
12. sz. ábrán Érsekújvár várát, sarkain m á r fülesbástyákkal.) Ez abban
különbözött az ó-olasz típusú vagy szögletes bástyáktól, hogy ezeknek
jobb és bal sarkán hosszabbítást, fület alkalmaztak, amelynek olasz neve
orechion volt. Az így kialakított bástyák előnye abban állt, hogy a fülek
és a várfal között folyosószerű üres köz, de mondhatjuk úgy is, hogy
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zsákutca létesült, ahová a várárok vizét is bevezették. Ennél a bástyá
nál a lövegeket m á r nem a bástyatetőn, hanem a bástyafül folyosójának
végébe beépített ágyútermekben állították fel. Ily módon az ostromló
tüzérség e lövegek ellen lefogó tüzet m á r nem lőhetett. A várvédő löve
gek a korábbiaknál tehát sokkal nagyobb biztonságban voltak. Azonkí
vül ezekből a jól elhelyezett ágyútermekből oldalazó és kereszttűzzel
szinte lehetetlenné tették a bástyák megközelítését — akármilyen futó
árkokkal is. Az így megépített törökkori várunknak legszebb és még
ma is épségben levő példánya az Ottávio Baldigara tervei szerint m e g 
épített Eger. Sajnos itt is a pénz hiánya tette lehetetlenné, hogy ez a ki
váló olasz mérnök a m u n k á t befejezhesse, s távozása után m á r nem
folytatták, úgyhogy mindvégig befejezetlen is maradt. Baldigara a kö
vetkezőkben fejtette ki elgondolását: a bástyák és falak előtt levő á r 
kokba vizet kell bevezetni, ha ez a helyi terep miatt — mint Egernél is
— nem volt lehetséges, akkor a falak aljában a földszint alatt, hosszanti
irányban aknafigyelő folyosókat kell készíteni. (Ezek tulajdonképpen
már előre elkészített ellenaknák voltak, ahonnan a török aknászok ásását
meg lehetett figyelni, sőt az előbbiekben elmondottak szerint azoknak
pontos irányát is meg lehetett állapítani. Csak arra kellett ügyelni, hogy
az aknafigyelő folyosóban megfelelő előkészülettel fogadják az ellensé
get.) Minden egyes bástyán, a fülek belső oldalán két olyan széles és
magas zárható vasajtó legyen, amelyeken egy-egy lándzsás vitéz éppen
csak átbújni tud. Ezek az ajtók béke idején be legyenek falazva, sőt
azokról csak a kapitány és egy-két magasabb rangú vártiszt tudjon.
Csak ostrom idején kell a falazást eltávolítani, és a vasajtókat nyitásra
készen tartani. (Ezek a vasajtókkal takart nyílások a valóságban lőrések
voltak, s azt a célt szolgálták, hogy a falakig netán eljutott ellenséget
azokból teljes biztonsággal és könnyűszerrel lehessen tűzfegyverekkel
elpusztítani.) Az orechionok védelme alatt erős, kétszer boltozott kaza
maták épüljenek a lövegek számára, egymás mellett vagy fölött kettő,
sőt három is, hogy így a tüzelés a legveszedelmesebb esetben sem szűn
hessen meg. A lőrés, amelyik legközelebb van a szemben levő várfallal,
úgy és olyan helyen legyen megépítve, hogy onnan a várfalnak egész
hosszát, valamint a saját fülnek egész belső oldalát és az árok egész szé
lességét tűz alatt tarthassa, illetve a szomszédos bástya ugyanilyen m ó 
don és helyen elhelyezett lövegeivel kereszttűzzel eláraszthassa. Az
ágyútermek a két bástya között megfelelőképpen épített folyosóval öszszeköttetésben álljanak, hogy a bástyák parancsnokai egymással érint
kezni tudjanak, másrészt pedig a lövegekhez szükséges puskaport, go
lyókat, faggyút stb. gyorsan oda lehessen szállítani, ahol azokra szükség
van. A vízárkon túl (az ellenség felé) még egy száraz árok is legyen, na
gyobb akadályul.
Bár Baldigara pénz hiányában nem tudta kitűnő tervét megvalósítani,
mégis kétségtelen, hogy az egri vár az átépítés után sokkal korszerűbb
és erősebb lett, mint volt 1552-ben. Ennek ellenére azt 1596-ban a török
nem is nagy fáradsággal és áldozattal elfoglalta. Mi volt ennek az oka?
Megállapításunk szerint az, hogy Nyáry Pál várkapitány, aki egyébként
sem volt alkalmas e posztra, nem értette a dolgát, s gyönge volt ahhoz,
8 Hadtörténelmi közlemények
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hogy Zrínyi Miklóshoz vagy Dobó Istvánhoz hasonlóan, erős kézzel a
védők között rendet teremtsen, és a fegyelmet helyreállítsa.
Itt még csak annyit kell megjegyeznünk, hogy ezek a fülesbástyák
nálunk csak a 70-es években kerültek elsőízben megépítésre.
A VÉGVÁRAKHOZ TARTOZÓ KERÍTETT

VÁROSOK

Az előbbiekben már elmondottuk, hogy a végvárakat az országba ve
zető nagy forgalmú utak mellett épült városok mellé, vagy hegyre, ha
pedig ilyen nem volt, rendszerint folyóvízzel határolt helyre építették,
ahol alkalom nyílott arra, hogy a folyó vizét a várfalak és bástyák alatt,
valamint a várost körülvevő falak és bástyák alá is bevezethessék. Ez
nagyon fontos és szükségszerű védelmi mód volt, m e r t a XVI. századi
— de még a későbbi váraknál is a minél nagyobb víz adta az erősség
számára a legjobb oltalmat. Ezeket a városokat m á r a XV. század első
éveiben kerítették be falakkal és látták el tornyokkal. De a XVI. század
közepén az ország belsejében, Budán kívül, még alig volt egy-két kerí
tett városunk, s így, amikor az új végvári vonal kiépítése megkezdődött,
ezeket az új végek melletti városokat is védelemmel kellett ellátni. Mi
vel itt is a sürgős építés és a pénzhiány játszotta a legfőbb szerepet, e
városokat m á r csak boronafallal és boronabástyákkal erősítették meg.
Ugyanekkor készültek el a városok körül a sáncok is. Először csak egy,
de később a veszedelem növekedésével legalább még egy sáncárkot von
tak a város köré, s abba, ha volt rá lehetőség, mindig vizet vezettek be.
Egyes városoknak, mint Kassának, Pozsonynak s a felvidéken még
néhánynak voltak m á r kőfalaik is, de csak vékony, magas tornyokkal
megerősítve. Ezeken a helyeken most nemcsak a falakat vastagították
meg — ha volt rá mód kőből —, de a vékony tornyokat csaknem mind
lebontották, s helyükbe erős kerek bástyákat építettek a sarkokra. Sőt
néhány helyen — mint pl. Besztercebányán — az ágyúdombot, cavallerót helyettesítő magas, vaskos bástyát (Mészáros bástya) is építettek,
hogy lövegeiknek, sőt puskásaiknak is jó kilövésük legyen. Kassa pedig
a régi kőfalon kívül még egy bástyákkal megerősített palánkfalat is épí
tett a jobb védelem céljából. A városok külső vízárkai előtt a legtöbb
helyen még 2 m magas, hegyes karókból készült kerítést is állítottak.
A városokba rendszerint 3—4 kapun keresztül lehetett bejutni. Ezeket
este bezárták, s a felvonóhidakat is felvonták előttük. A városokból ki
vezető utak a víziárkokon keresztül hidakkal voltak ellátva, s a külső
fahíd előtt, ott, ahol az út miatt a karókerítés megszakadt, sorompót ké
szítettek, amely előtt mind éjjel, mind nappal őrség állott. Az őrség
megszállás idején bevonult a városba.
A városok kellő megerősítését egy gátló tényező befolyásolta, mégpe
dig az, hogy legtöbb nem kerekded, hanem hosszas formában épült, s
így a jó védelmi berendezések kialakításához szükséges sokszög alak
hiányzott. Így Nagyszombat, Esztergom, Sziget stb. mind hosszú tégla
lap alakban épült, ami nem kis oka volt Esztergom és Sziget elvesztésé
nek is. Ezen a bajon csak úgy lehetettt volna segíteni, ha a hosszas olda
lak elé a korszerű védelem kialakításához megfelelő sokszög alakú külső
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várost építenek, ahol a szögek csúcsára kerek vagy szögletes bástyákat
építettek volna. Természetesen az egyes bástyáknak egymáshoz való tá
volságánál itt is a tűzfegyverek hatótávolsága lett volna az irányadó.
A hosszú, egyenesen futó falak hátrányain, amelyek oldalozásra sem
mi lehetőséget nem nyújtottak, úgy igyekeztek segíteni, hogy a közbül
álló kapukat bástyaszerűen építették át, hogy azok tetejére lövegeket
állítva a kapuk és a két sarokbástya közeinek előterét kereszttűzzel
pásztázni tudják. Mindez azonban keveset segített, ez volt az oka annak,
hogy a városokat ostron idején csak néhány napig lehetett tartani, mert
a törököknek is volt annyi eszük, hogy lövegeik tüzét először a közbül
álló kapura koncentrálják, s ha azt sikerült lerontaniuk, a két, egymás
tól messze álló sarokbástya már nem volt képes hivatását teljesíteni.
Sajnos, költségfedezet hiányában a városok korszerű megerősítése sok
kívánnivalót hagyott hátra. Nálunk szó sem lehetett olyan sokszögű v á 
rosforma kialakításáról és megfelelő korszerű védőmüvek megépítésé
ről, mint ahogyan azt Bécsnek korabeli metszeteiből láthatjuk.
Bár a városoknak a végekhez való csatolása a m á r említett okoknál
fogva elmaradhatatlan volt, megvoltak a hátrányai is. Az a körülmény,
hogy a katonaság nagy részét — főleg a huszárságot — a városban szál
lásolták el, m á r egymaga sok összeütközésre adott okot. De nem volt
ritka eset az sem, hogy a kapitányok a védelem szempontjai érdekében
olyan szolgáltatásokat is kívántak a városi polgároktól, amelyekre azok
kötelezve nem voltak. A XVI. századbeli végvárak története tele van
ilyen, a királyhoz felterjesztett panaszokkal. Bár az uralkodó legtöbb
ször a polgárság javára döntött, ez azonban nem volt gyökeres megol
dása az állandó bajoknak, ami az akkori háborús világban nem is lehe
tett másként. Nehézségekkel járt hosszabb megszállás idején a városi
lakosság élelmezése is, noha a lakosság — asszonyokkal, gyermekekkel
és az öregekkel együtt — sok helyen nem érte el a 2500 főt sem.
A XVI. század közepéig a végvári városok általában véve kerek bás
tyákat építettek, a 60-as évekre azonban m á r a legtöbb város áttért a
korszerűbb, a védelemre sokkalta megfelelőbb szögletes bástyákra. De
ezek a bástyák is, akár csak a falak, nagyobb részben m a g y a r módon
épültek, ami azzal járt, hogy javításukon, illetve megújításukon állan
dóan dolgozni kellett.
Huszárvárak. Miután a török mind békében, mind pedig háború ide
jén állandóan portyázott s előszeretettel igyekezett a magyar király
fennhatósága alá tartozó falvakat és városokat megtámadni és kirabolni,
sőt a munkaképes férfiakat és a szép nőket rabszolgának elhurcolni,
múlhatatlanul szükség volt a lakosság védelméről gondoskodni. Mint
tudjuk, a török portyázó lovasságnak legmegfelelőbb és legveszedelme
sebb ellenfele a magyar könnyűlovasság, a huszárság volt, ezért ez volt
a legalkalmasabb fegyvernem a falvak és városok védelmére, amelyet
állandóan szaporítani kellett, mert különben még a megmaradt ország
rész is elpusztult volna.
Ahol a külsővárban volt elegendő istálló, pajta és a huszárok csa
ládjai elhelyezésére, ott a huszárságot a külsővárban szállásolták el.
De ahol a külsővárban erre nem volt lehetőség — márpedig ez a leg— 523 —

több helyen így volt —, ott vagy a végház melletti falakkal és bás
tyákkal megerősített városban kaptak helyet, vagy pedig a végház mel
lett részükre egy külön huszárvárat építettek. Előfordult azonban olyan
eset is, hogy szükségesnek látszott a huszárságot a végvártól távolabbi
helyekre telepíteni, ahol azután teljesen önálló erődben szállásolt el.
Ebben az esetben a huszárok parancsnoka csak a hozzá illetékes végvár
kapitányának volt alárendelve.
Milyen volt egy ilyen huszárvár? Nem szabad itt valami nagy, erős
falakkal, bástyákkal, ezek előtt széles és mély vízzel telt árkokkal, ezek
előtt latorkerttel és kihegyezett karókból készített kerítéssel megerősí
tett várra gondolnunk. A huszárvár nem igényelt nagy költséget. Fel
építése általában véve igénytelenséget árult el, mert hiszen a huszár
ságnak nem az volt a feladata, hogy a török hódítást visszaverje, akár
erősebb török hadsereggel szemben is, h a n e m az, hogy a falvak és váro
sok dolgozó népét, akikre szüksége volt az országnak, az ellenség pusz
tításától megvédelmezze. Az ilyen vár rendesen négyzet vagy ötszög
alakú volt, földdel megtámasztott magas boronapalánkkal kerítve,
amely vízzel, vagy ha ilyen nem volt, száraz árokkal még külön is meg
volt erősítve. Előfordult, hogy a sarkokon kisebb bástyák is állottak, de
ezek magasan kinyúltak a falból, és nem annyira védelemre, mint in
kább a környék megfigyelésére szolgáltak. Ágyú vagy másfajta löveg
egynél több nemigen volt a huszárvárban, ezt is inkább jeladásra hasz
nálták, hogy elsütésével a végházat, a környék palánkjait és kastélyait,
továbbá a falvak és a városok népét figyelmeztesse a közelgő veszede
lemre. Magában a várban hosszú boronafából épített istállókban voltak
elhelyezve a lovak, s mellettük aludt éjszaka a huszár is. A legénység
egy része mind éjjel, mind nappal őrszolgálatot teljesített. A huszárvár
ban volt néhány raktárépület, főleg a szemestakarmány és a nélkülözhe
tetlen felszerelés számára, azután kovácsműhely, mert hiszen a sok lo
vat, nem kevésbé a különféle szállításokat, (széna, szalma, szemestakar
mány, élelmiszer, vasanyag stb.) végző szekereket sűrűn vasalni kellett.
Voltak benne a huszárság családjai, nemkülönben a tisztek és a parancs
nokoló hadnagy lakásául szolgáló faépületek, pajták stb. (A pajtás szó ta
lán éppen egy ilyen huszárvárban keletkezett.) Végül volt a várban va
lamilyen kulcsár féle is, aki átvette és kiadta a különféle, embereknek és
lovaknak való élelmiszereket és egyéb anyagokat. Ha nappal a figyelő őr
szemek valahonnan füstöt láttak szállni az ég felé, ezt azonnal kürtszó
val jelezték a parancsnokló tisztnek, aki azután a helyzetnek megfelelően
intézkedett. Ha szükségesnek tartotta, akkor esetleg a huszárság felét
egy tiszt vagy altiszt parancsnoksága alatt kiküldte a megadott irányba,
hogy az a portyázó törökkel szembeszálljon, azt szétverje, vagy elűzze.
Ha túlerőben volt az ellenség, akkor visszament, és jelentést tett a had
nagynak, aki a szükséghez képest intézkedett. A huszárok kiküldése
gyorsan történt, m e r t azoknak a fele mind éjjel, mind nappal teljes
fegyverzetben készenlétben volt, a kapu felvonóhíd] ának leeresztése
után gyorsan kiroboghatott a várból. Az ilyen huszárvár kisebb ellensé
ges csapatoknak ellenállott, s ebben segítségére volt a környékről oda
befutott szegénység is. De ha nagy és erős török had vonult ki ellene,
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akkor a huszárok családjaikat és értékeiket hamar szekerekre rakták, a
várat mind a négy sarkán fölgyújtva odahagyták, és bevonultak a fölöt
tük parancsnokló kapitány végvárába. Ilyen esetben a huszárság pa
rancsnoka a hírvivő útján köteles volt a környék lakosságát a veszede
lemről értesíteni, megmondva azt is, hová, mely várba meneküljenek.
Erre azonban sokszor nem volt idő, különösen éjszaka, mert a török ér
tette a módját, hogyan kell meglepni a védtelen falvakat: előfordult,
hogy meglepte magát a huszárvárat is, sőt tudunk eseteket, amikor h a 
nyag figyelőszolgálat következtében felgyújtották a várat, és a benne
levők közül sokan bennégtek.
A fentiek természetesen csak a kikülönített huszárvárakra vonatkoz
nak, mert Ka a huszárok a külsővárban, illetve a városban voltak elszál
lásolva, akkor a várkapitány esetről esetre kiadott rendelkezése szerint
teljesítették szolgálatukat. Ilyen kikülönített huszárvárak ritkán fordul
tak elő, a nagyobb végvárak ugyanis — mint Győr, Komárom, Érsekúj
vár, Léva stb. — a városban helyezték el a huszárságot, de a mögöttes,
kisebb, sokszor főúri várakban is tartottak huszárokat nemcsak a saját,
hanem a várhoz tartozó falvak népének oltalmára is. Mindamellett a vé
gek között palánkok és kastélyok is voltak, amelyekben szintén volt h u 
szárság elhelyezve.
Palánk. A végházrendszerhez tartozó várak egyik neme volt a palánk,
amely csupán annyiban különbözött a vártól, hogy kisebb és gyöngébb
volt a felszerelése; és hogy parancsnoka, aki m á r gyakran kapitányi
rangot viselt, a végvár parancsnokának volt alárendelve. Egyébként a
palánk is meglehetősen terjedelmes erősség volt, boronafalakkal kerítve
és a sarkain nagyobb bástyákkal ellátva, védőárkokkal és karókerítéssel
is megerősítve. Tüzérségi felszerelése, akárcsak a nagy végházaké, sze
gényes volt, éppen így a legénysége is, amely ha hosszabb ideig nem
kapta meg a zsoldját, innen könnyebben megszökhetett, mint a nagy
végvárból, ahol több ember teljesített szolgálatot, és jobban is vigyáztak
rájuk. A palánkban is éltek huszárok, hajdúk, pattantyúsok (így nevez
ték magyarul a tüzéreket). Volt benne külön gazdasági hivatal számtar
tóval és azonos számú személyzettel, mint a nagy végházakban. A pa
lánk feladata is ugyanaz volt, mint a nagy végvárnak: ha közeledett az
ellenség, kötelessége volt ellenállni mindhalálig, bár ilyen — a k á r m e n y nyire is előírta a törvény — Zrínyi Miklós u t á n már nem volt szokás
ban. A várakat feladó kapitányokat egy-két esetben lefejezték, de több
nyire királyi kegyelemmel megszabadultak a halálbüntetéstől.
A palánkban is — akárcsak a várban — boronákból épített házakban
lakott a védőőrség családjával, a huszárság hosszú, nagy istállókban;
voltak benne raktárak, pajták, a kapitány és vártisztek számára csino
sabb épületek. Volt külön számtartója, ez alá beosztott személyzettel,
udvarbírója, tiszttartója, aki a palánkhoz tartozó falvak népének adóés egyéb szolgáltatásait vette át és szállította be a végházba. Veszedelem
esetén a falvak népe — sok esetben jószágával együtt — a palánkban
húzódott meg.
Egyes történészek a palánkot és a kastélyt egynek veszik, pedig lé
nyeges közöttük a különbség. Elöljáróban csak annyit, hogy a palánk
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minden tekintetben magasan fölötte állt az alárendeltebb helyzetű kas
télynak. Hogy ez így volt, azt nem nehéz bizonyítani. Palánk volt pl. a
drégelyi vár alatt, annak szűk és védelemre teljesen alkalmatlan volta
miatt épült Palánk vára, amelyben — mint azt Matunák Mihály: Dré
gely várának története című könyvében nagyon helyesen megjegyezte
— m á r kapitány volt a parancsnok, aki főúri családból származott, s az
volt a feladata, hogy Léva és Korpona között elállja a török útját a b á 
nyavárosok felé. Ugyanis mind Léva, mind Korpona végvárak a bánya
városokat oltalmazták, s mivel Léva Korponától meglehetősen nagy tá
volságra van, szükséges volt, hogy ott Drégely eleste után egy annál na
gyobb, erősebb és védelemre alkalmasabb várat iktassanak be.
A kastélyok tulajdonképpen nem is annyira várak, mint inkább a
nagy végházaknak előretolt őrállomásai voltak. Fő céljuk a végvárak
nak meglepetéstől való biztosítása volt. Kötelességükké tartozott a vég
vár kapitányát az ellenség minden megmozdulásáról, az onnan kapott
hírekről értesítteni. Ennek érdekében a kastélyok parancsnoka — akinek
tiszttartó volt a címe — állandóan megbízható embereket, kémeket já
ratott a hódoltsági területekre, azzal a feladattal, hogy újabb és újabb
híreket szerezzenek az ellenségről. A kiküldött, sokszor egyszerű pa
rasztemberektől — akik nem keltettek feltűnést — kapott hírek ered
ményeként nem egy jól megtervezett nagyobb szabású török vállalko
zást hiúsítottak meg, ezért a fontosabb híreket a legsürgősebben kellett
tiszttartójuknak jelenteni, aki azt azonnal továbbküldte a végvár kapi
tányának.
A kastélyokban mind éjjel, mind nappal szigorú őrszolgálatot tartot
tak, mert ezek voltak elsősorban kitéve az ellenség gyakran meglepetés
szerű támadásának. Ezenkívül feladatuk volt még a környék jobbágyla
kosságának megoltalmazása. A jobbágyok a kastélyba hozták be a fize
tendő pénz- és termény-, valamint állat járandóságot, amit a tiszttartó a
végvárba vagy a rendelkezésekben megadott helyre szállította be. Ve
szedelem idején a környék jobbágyai, családjukkal együtt ide menekül
tek, ami elég gyakran előfordult, mert a török előszeretettel portyázott
a királyi területen. A tiszttartónak nemcsak a hadvezetéshez, hanem a
várak erődítéseihez, sőt a mezei gazdálkodáshoz is értenie kellett. Ha
nagyobb számú tüzérséggel és más fegyvernemmel megerősített ellen
ség közeledett, amelynek a kastély nem tudott volna ellenállni, akkor a
tiszttartó a váracsot fölgyújtva odahagyta, s ő maga vitézeivel — lehe
tőség szerint a hozzá tartozó jobbágyokkal együtt — bevonult a fölötte
illetékes végvárba.
A tiszttartónak kellett gondoskodni az alája beosztott legénység és
családtagjaik élelmezéséről, zsoldjáról, a kastély jobb megerősítéséről, a
lövőszerszámok és lőszerek beszerzéséről és karbantartásáról, valamint
egyéb olyan anyagokról, amelyekre szükségük volt. A kastélyok őrsze
mélyzete 20—40 fő körül mozgott. Talán nem lesz érdektelen, ha meg
említjük, hogy pl. a szigeti végvárat délről Barcs, Babócsa, Sellye, n y u 
gatról Szentlőrinc, észak felől pedig Szentmárton, Szenyér, Korotna és
Segesd kastélyok biztosították. Ezek tiszttartói bizonyos számú vitézzel
bevonultak Szigetbe, amikor a török hadsereg már közeledett feléje. így
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tudunk arról, hogy Babócsáról Bosnyák Márton, Szenyérből Orosztonyi
Péter, Korotnáról Kobak Miklós vonult be egy kisebb számú csapattal
1566-ban Zrínyihez — a várvédő katonaság megerősítésére. Szentlőrinc
ebben az időben m á r 10 év óta föl volt égetve, s mindössze egy torony
maradt meg a kastélyból, amelyben néhány ember teljesített csak fi
gyelőszolgálatot, de — véleményünk szerint — ezt a kis őrséget talán
naponként váltva a végvárból küldték ki. Nem lehet kétségünk, hogy a
többi kastély, sőt a görösgali palánk is küldött be Szigetbe segítséget, de
erről írásbeli feljegyzés nem maradt ránk. Ezt a körülmények ismereté
ben csak feltételezzük, m e r t nem tartjuk valószínűnek, hogy Zrínyi az
egyik helyről berendelt volna egy kisebb csapatot, a másik helyről nem.
A várőrség rendkívül alacsonyan megszabott létszáma ezt szükségessé
tette. A vár eleste után e kastélyok parancsnokai azokat felgyújtva és
lehetőleg minden értéket szekerekre rakva odahagyták, amint ezt az
egykorú írásokból olvashatjuk.
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A HORTHY-HADSEREG DISZLOKÁCIÓJA
1920—1941 KÖZÖTT
Csima János
Az ellenforradalmi rendszer fennállása folyamán a magyar hadsereg
diszlokációjában három periódust különböztethetünk meg.
Az első időszak 1920-tól 1927-ig tartott. Ezekben az években az első
világháborúból győztesen kikerült nagyhatalmak Szövetségközi Ellenőr
ző Bizottsága (Magyarországon röviden csak „antantbizottság" néven
emlegették) tartósan az ország területén időzött — és itt a trianoni b é 
keszerződés rendelkezései értelmében közvetlen, szigorú katonai ellen
őrzést gyakorolt.
A második időszak az 1927—1938 közötti éveket foglalta magában, és
a Magyarországon tartózkodó antantbizottság távozásától 1 az első bécsi
döntésig tartott.
A harmadik időszak 1938 őszétől 1941 nyaráig, a fasiszta Németország
és Olaszország támogatásával végrehajtott területgyarapítások megkez
désétől a Szovjetunió elleni hadba lépésig tartott.
Az ellenforradalmi rendszer hadseregének diszlokációs elveit részben
még a Monarchia korából öröklött és tovább ható tényezők, részben p e 
dig az első világháború nyomán létrejött viszonyok és kölcsönhatások
formálták, s a különböző szempontú meggondolások és cselekvések jó
részt ezekre alapozódtak. A hadseregfejlődés történetének megismeré
séhez, a témában való biztos eligazodáshoz a diszlokáció fejlődési folya
matának tanulmányozása elengedhetetlenül hozzátartozik, mert kiala
kulásának elemző vizsgálata kapcsán e szűkebb, speciális téma kereteit
messze túlhaladó történeti, politikai összefüggések és tanulságok tárul
nak fel. Olyanok is, amelyek egyébként talán rejtve maradnának.
1. D I S Z L O K Á C I Ó A Z A N T A N T E L L E N Ő R Z É S
(1920—1927)

IDŐSZAKÁBAN

Az első világháborút követő békeszerződés Magyarország számára
legfeljebb 35 000 főnyi toborzott zsoldoshadsereg fenntartását engedé
lyezte. Tilos volt nehéztüzérséget, légierőt, páncélos egységet szervezni,
1 Ellenőrző funkcióját 1927. május 1-ével átadta a Népszövetségnek. [Hadtörténelmi Levél
tár (továbbiakban HL.) VKF 1. oszt. ált. — 5303/VI—1—1927.]
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s a szigorúan meghatározott mennyiségen és fajtákon felül fegyvert
megtartani, gyártani, vagy vásárolni. Ez a hadsereg — a nagyhatalmak
szándékaival egyezően — csak az ellenforradalmi rendszer belső alátá
masztására volt elegendő.
Az erők diszlokációját az első időszakban döntő mértékben a Monar
chia idejében kialakult elhelyezési lehetőségek határozták meg. Az ala
kulatok befogadására a régi laktanyák szolgáltak, újak nem épültek.
A gyalogság, lovasság és tüzérség hagyományos állomáshelyei és el
helyezési körletei szinte változatlanul megmaradtak.
A Monarchia idején — az akkori területi viszonyoknak megfelelően
— Magyarországon 1912-ig hét (1913-tól hat) nagy kiterjedésű „honvéd
kerület" — az I. budapesti, II. szegedi, III. kassai, IV. pozsonyi, V. szé
kesfehérvári, VI. kolozsvári, VII. zágrábi — volt.
Természetesen ez a felosztás az első világháborút követően kialakult
új határok és területi viszonyok folytán megszűnt, de a megmaradt h a 
gyományos garnizonok a kis létszámú hadsereg számára elegendő férő
helyet biztosítottak, és a Horthy-féle katonai vezetés 1921. június l-ig
kialakíthatta a realitásokhoz mérten azt a célszerűnek látszó, tartós jel
legű diszlokációt, amely a húszas évek végéig m á r alig mutatott emlí
tésre méltó változást.
Budapest, Székesfehérvár, Szeged, Pécs, Miskolc és Debrecen m á r a
Monarchia idején is „magasabb csapatparancsnokságok állomáshelyei"
(Standorte der höheren Truppenkommandos), de rajtuk kívül még szá
mos „katonavárost" és olyan helységeket sorolhatunk fel, amelyek k a 
tonai létesítményeikkel lehetőséget kínáltak az adott körülményeknek
megfelelő diszlokáció kialakítására.
Érdekes összehasonlítanunk a parancsnokságok és a korabeli alaku
latok diszlokációját azonos országterületeken, az 1912. évi és az 1921. j ú 
niusi helyzet egybevetésével :
1912:2
I. Honvédkerület, Budapest:

1921 június:3
Budapesti katonai körlet:

Budapesten hadtest- és hadosztályparancsnokság, gyalog-, lovas- és tüzérdandár-paranosnokság, két gyalogezred,
huszárosztály,
tüzérosztály,
utászzászlóalj, vonatosztály, összekötő század. Esztergomban két, Jászberényben
és Szolnokon egy-egy gyalogzászlóalj.
Cegléden és Vácott egy-egy huszárosztály. Hajmáskéren hadosztály-tüzérparancsnokság és tüzérosztály.

Budapesten körlet- és I. vegyesdandárparancsnokság, két gyalogezred, két tüzérosztály, utász-zászlóalj, összekötő
század,** vonat- és autóosztag. Szolnokon és Cegléden egy-egy gyalogzászlóalj. Cegléden egy huszárszázad is.
Vácott, Eszetergomban és Jászberényben egy-egy kerékpáros zászlóalj, Hajmáskéren tüzérparancsnokság, aknavető század, ősztől pedig egy tüzérosz
tály is.

2 Seidel: Dislocation und Einteilung des k. u. k. Heeres, Wien, 1912.
3 HL. HM. ein. 1. oszt. — 196/titk.—1921. (mellékletek).
4 Híradó század akkori megnevezése.
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V. Honvédkerület, Székesfehérvár:

Székesfehérvári katonai körlet:

Székesfehérvárott két dandárparancs
nokság, két gyalogzászlóalj, huszárosz
tály. Győrben két gyalogzászlóalj, hu
szárosztály, Komáromban hadosztályés dandárparancsnokság, két gyalog
zászlóalj. Pápán huszárosztály,
zászlóalj,
tüzérezred,
huszárosztály,
műszaki zászlóalj. Veszprémben két.
Tatán egy gyalogzászlóalj. Pápán hu
szárosztály.

Székesfehérvárott
körlet- és II. vegyes
dandár-parancsnokság,
ezredparancs
nokság egy zászlóaljjal, összekötő szá
zad, vonat- és autóosztag,
huszárosz
tály. Győrben két gyalogzászlóalj,
tü
zérosztály, utászzászlóalj,
Komáromban
gyalogzászlóalj,
huszárosztály,
tüzér
üteg, aknavető század. Veszprémben és
Tatán egy-egy gyalogzászlóalj.
Pápán
huszárszázad.

IV. Honvédkerület területén:

Szombathelyi katonai körlet:

Szombathelyen
ulánusezred-parancsn okság, gyalogzászlóalj, lovasosztály.
Sopronban dandárparancsnokság, há
rom gyalogzászlóalj, huszárezred-pa
rancsnokság egy osztállyal, tüzérezred.
Kőszegen, Körmenden, Nagykanizsán
egy-egy gyalogzászlóalj. Nezsiderben,
Zalaegerszegen, Keszthelyen egy-egy
huszárosztály.

Szombathelyen
körlet- és III. vegyes
dandár-parancsnokság,
egy
gyalog
zászlóalj, tüzérüteg, vonat- és autóosz
tag. Sopronban (a város hovatartozása
csak 1921 decemberében vált végleges
sé) lovasdandár-parancsnokság,
gyalog
zászlóalj,
huszár osztály,
tüzérosztály,
aknavető század. Kőszegen,
Körmen
den, Oroszváron, Zalaegerszegen
egyegy gyalogzászlóalj.
Keszthelyen
hu
szárszázad, Sárváron összekötő század.

I. Honvédkerület területén:

Kaposvári katonai körlet:

Pécsett dandárparancsnokság, három
gyalogzászlóalj, huszárosztály. Kapos
váron két gyalogzászlóalj, Nagykani
zsán két, Tolnán pedig egy gyalog
zászlóalj.

(Pécs 1921 augusztusáig jugoszláv meg
szállás alatt állt.) Kaposváron
körletkét
és IV. vegyesdandár-parancsnokság,
gyalogzászlóalj, huszárszázad, két tü
zérosztály, aknavető század, vonat- és
autóosztag.
Nagykanizsán,
Tolnán,
Dombóváron egy-egy zászlóalj. Tolnán
tüzérüteg is.

II. Honvédkerület területén:

Szegedi katonai körlet:

Szegeden kerületi és dandárparancs
nokság, két gyalogzászlóalj, huszárosz
tály,
utász-zászlóalj.
Kecskeméten
(a
budapesti kerülethez
tartozott)
huszárezred-parancsnokság egy osztálylyal, gyalogzászlóalj. Békéscsabán és
Kiskunfélegyházán
egy-egy
gyalog
zászlóalj.

Szegeden körlet- és V. vegyesdandárpa
rancsnokság,
három
gyalogzászlóalj,
utászzászlóalj, huszárszázad,
tüzérüteg,
aknavető század, vonat- és autóosztag,
összekötő század. Kecskeméten
gyalog
zászlóalj,
huszárosztály,
tüzérosztály
(másfél üteg). Békéscsabán és Kiskun
félegyházán egy-egy
gyalogzászlóalj.

III. Honvédkerület területén:

Debreceni katonai körlet:

Debrecenben két dandárparancsnokság,
három
gyalogzászlóalj,
huszárezred.
Nyíregyházán huszárezred. (Nyírbátor
ban csak 1929-ben, Berettyóújfalun pe
dig 1937-ben épült laktanya.)

Debrecenben körletés VI.
vegyes
dandár-parancsnokság,
három gyalog
zászlóalj, huszár osztály, tüzérüteg
és
aknavető század, vonat- és autóosztag.
Nyíregyházán
huszárezred,
gyalog
zászlóalj, két tüzérüteg.
Berettyóújfa
lun és Nyírbátorban egy-egy gyalog
zászlóalj.
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III. Honvédkerület területén:

Miskolci katonai körlet:

Miskolcon hadosztály- és dandárparancsnokság, tüzérezred, két gyalogzászlóalj, lovas tüzérosztály, huszárosztály. Egerben kettő, Sátoraljaújhelyen
egy gyalogzászlóalj. Gyöngyösön huszárosztály.

Miskolci körlet- és VII. vegyesdandárparancsnokság,
gyalogezred-parancsnokság egy zászlóaljjal, tüzérosztály,
aknavető század, huszárszázad, összekötő század, vonat- és autóosztag.
Egerben gyalogezred-parancsnokság két
zászlóaljjal, árkászosztag, Gyöngyösön,
Abaújszántón, Sátoraljaújhelyen egyZ9V gyalogzászlóalj. Salgótarjánban ke
rékpáros zászlóalj.

A diszlokációs elvek kialakítása és gyakorlati alkalmazása az 1920.
augusztus 19-i rendelettel felállított vezérkar hatáskörébe került, amely
közvetlenül Horthynak volt alárendelve. A vezérkar közvetlenül őhozzá
terjesztette fel a hatáskörébe tartozó védtörvényi, hadrendi, mozgósítá
si és államerődítési javaslatokat, s a Honvédelmi Minisztériummal eze
ket csupán „közölte". Ugyancsak a vezérkarnak kellett intézkednie a
kormányzó megbízásából s a „honvédelmi miniszterrel egyetértően" —
a csapatok hadműveleti alkalmazására. 5
A katonai vezetés a területi és népességi viszonyok gyökeres változá
sai ellenére is kitartott a Monarchia idején csaknem háromszor nagyobb
területen fennálló szervezeti forma, az országnak hét katonai körletre
való felosztása mellett. Ez nem annyira a hagyományos szervezés, a
megszokott iránti merev ragaszkodás miatt történt így (1913-tól külön
ben is csak hat kerületi parancsnokság volt), hanem elsősorban a jobb
katonai közigazgatás és az eredményesebb hadkiegészítés érdekében.
Megszervezték tehát a budapesti, székesfehérvári, szombathelyi, kapos
vári (később pécsi), szegedi, debreceni, miskolci „körleteket". Újszerű
volt, hogy a hadtestek és honvédkerületek helyett vegyesdandárok és
körletek létesültek. A vegyesdandárban a békeszerződés katonai korlá
tozásai miatt aránytalanul túltengett a gyalogság. 1921 júniusában egyegy vegyesdandár szervezetébe két gyalogezred, egy kerékpáros zászló
alj (ez lényegében gyalogzászlóalj volt, m e r t sokáig még kerékpárral
sem látták el), egy huszárszázad, egy tüzérosztály (három könnyűüteg
és egy aknavető század), egy híradó század, egy vonat- és egy autóosz
tag tartozott. Tehát a vegyesdandár több fegyvernem elemeit tartalmaz
ta, és a katonai vezetés ettől a szervezéstől a kis létszámú hadsereg jobb
Hatásfokú kihasználását remélte. 6
Már a kezdeti időszakban, a sematikus szervezési keretek mellett is
felismerhető bizonyos kétfelé irányuló diszlokációs elrendezés. A hor
thysta vezérkar mindenekelőtt azt vette tekintetbe, hogy az ország ipa
rának nagyobbik része Budapesten koncentrálódik, a főváros pedig
5 HL. HM. ein. A—76 554—1920.

6 Az antantbizottság követelésére 1923. augusztus 1-től a körletparancsnokságokat a szerte
ágazó közigazgatási apparátusokkal meg kellett szüntetni és helyettük magasabb szervekként
a vegyesdandár-parancsnokságok vették át a terület katonai igazgatását. (HL. HM. ein. ált.
titkos—12 000—1923.) — 1921 júniusában még alig ült el az izgalom, amit a két hónappal ko
rábban megkísérelt királypuccs okozta külpolitikai feszültség váltott ki. Akkor Csehszlovákia
írancia jóváhagyással nyolc hadosztályt helyezett készenlétbe a beavatkozáshoz.
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mindössze 37 kilométerre fekszik a csehszlovák határtól, s a hadi szem
pontból legjelentősebb ipartelepek és a legfontosabb bányavidékek szin
tén az északi határ közelébe esnek. Mindez a védelem szempontjait ve
tette fel. 6 / a
Volt azonban egy másik szempont is: bár önálló hadviselésről a had
sereg gyengesége és a nagyhatalmi ellenőrzés miatt szó sem lehetett, a
vezérkar nem tartotta teljesen reménytelennek, hogy a szomszédban
gazdasági összeomlás és „felfordulás" következhet be, amit nemzetiségi
forrongás tetézhet.
Ezért a vezérkar 1920 őszéig komolyan foglalkozott a Csehszlovákia
elleni ,,aktív fellépés" tervével, de hozzá kell tennünk, hogy a konkrét
tervek és azok változatai nem hadműveletek, hanem egy gyors, rajta
ütésszerű alkalmi bevonulás végrehajtását, illetve azok változatait tar
talmazták. A célkitűzés pedig a lerohant terület háború nélküli meg
szerzése és a forradalom magyar mintára történő elfojtása volt. Erre a
remélt, fentebb vázolt fejleményeken kívül még jó néhány külső felté
tel megvalósítása esetén kerülhetett volna csak sor. Így például az 1920
szeptemberére kidolgozott ,.Árpád"-tervet az esetben hajtották volna
végre, ha a Vörös Hadsereg lengyelországi sikereinek hatására a cseh
szlovákiai forradalmi fellendülés proletárforradalommá fejlődött volna
— s emellett még kívülről nemzetiségi felkelést is sikerült volna kirob
bantani. Ezenfelül a terv Lengyelország és a nyugati hatalmak támoga
tását, továbbá a szomszéd országok hallgatólagos hozzájárulását feltéte
lezte.
Valamennyi feltétel megvalósulása esetén a budapesti vegyesdandár
Komárom—Esztergom körzetébe összevont egyik csoportosítása Po
zsony—Nagyszombat—Szered körzetét szállta volna meg, másik csopor
tosítása pedig Ipolyság felől Zólyom—Körmöcbánya—Besztercebánya
körzetét vette volna birtokába. A miskolci vegyesdandár csapatai Rimaszécs—Rozsnyó és Kassa—Eperjes irányokban szállták volna meg Cseh
szlovákia déli részeit, a debreceni vegyesdandár-körlet csapataira pedig
Ungvár, Munkács és Beregszász vidéke jutott volna. 7 Mivel a felsorol
tak közül egyetlen feltétel sem következett be, a tervet irattározták.
(Korábban m á r a fővezérség is készített tervet — romániai forradalom
esetére. 8 ) Ezek a tervek 1920 őszéig élték virágkorukat, majd egyszerre
lekerültek a napirendről. Időszerűségüket elvesztették, ezért majdani
„jobb időkre" félretették azokat.
A vezérkar bizalmas, belső használatra szolgáló értékelése szerint a
hadsereg ütőképessége „a nullával volt egyenlő". Tényleges hadművele
tekre legfeljebb két hadosztálynyi erőt lehetett volna kiállítani. 9
Mindezek ellenére sem tekinthetjük véletlennek, hogy az 1921 j ú n i u 
sára kialakított diszlokáció kapcsán a vezérkar a gyorsan mozgó lovas
ság, a kerékpáros zászlóaljak és a tüzérség zömét éppen a Csehszlová
kiát elválasztó határszakaszok felé, a székesfehérvári (Győr és Komá
rom is idetartozott), a budapesti, miskolci és a debreceni körletekben
6/a H L . HM. VI. c. (Vkf) — 3230 t i t k o s — 1923 és HM. ein. VI. 1. oszt. (Vkf) — 105 316—1931.
7 HL. HM. Ein. A.—57 234—1920. „ k o n k r é t e l ő k é s z ü l e t e k " .
8 H L . FŐV. I. t. — 12 895. és 12 122—1920.
9 HL. HM. ein. h d m . 2—16 196—1920.
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összpontosította. Arra kell ugyanis gondolnunk, hogy mégsem zárták ki
egy váratlan fordulat lehetőségét.
Egyedül a csapatok itthoni, karhatalmi alkalmazásának volt meg a
korlátlan lehetősége, és ezt jól tükrözte a diszlokáció. A legnagyobb
gondot a vezérkar az ország politikai és ipari központjára, Budapestre
fordította. Még az ellenforradalom konszolidálása után is két gyalog-,
egy tüzér- és egy lovasezredet, egy páncéljárműves osztagot, ezenkívül
műszaki, vonatalakulatokat és intézeteket helyeztek itt el, de szükség
esetén a környékről is gyorsan jelentős erőket vonhattak össze. Bőven
jutott azonban katonai alakulat az Esztergom, Komárom, Nógrád és
Borsod megyei bányászlakta vidékekre, a „Viharsarok" és más vidékek
agrárproletár tömegei fékentartására is.
1927. május 1-ével az antant katonai ellenőrző bizottsága beszüntette
magyarországi működését, s utána a békeszerződés katonai előírásainak
az ellenőrzését — jóval enyhébb formában — a Népszövetség gyako
rolta.
2. D I S Z L O K Á C I Ó

1927—1938

KÖZÖTT

A külföldi ellenőrzés enyhülésével nyomban megkezdődött a honvéd
ség első átszervezése, fejlesztése, amit 1928 októberétől 1930 októberéig
három ütemben hajtottak végre.
Jelentősen fejlesztették a tüzérséget. Felállítottak tizennégy új ü t e 
get, egy nehéz tüzérosztályt és két légvédelmi tüzérosztályt. Ezenkívül
egypáncéljárműves osztály, négy új utászzászlóalj és — egyelőre — h a t
repülőszázadból álló légierő létesült. Mindezek elhelyezésére új lakta
nyákat, löveg- és gépkocsiszíneket, hangárokat, raktárakat és istállókat
kellett építeni.
Maga a honvédség azonban igen keveset építkezett. Ennek egyrészt a
siralmas költségvetési helyzet, másrészt a külföldi ellenőrzés volt az
oka. A régi laktanyák is túlnyomórészt megyei, városi tulajdonban vol
tak, s az újakat is azok építették. A honvéd kincstár bért fizetett a lak
tanyákért, s ebből néha furcsa helyzetek adódtak. HM hadbiztosi jelen
tésben olvashatjuk: „Egyes törvényhatóságok beszedik a magas bérleti
díjakat, de tatarozásra nem költenek, ezért a laktanyák állapota igen el
hanyagolt." Heves megye viszont azt panaszolta, hogy a kincstár a
vármegyei laktanyákért m á r három éve n e m fizet bért." 1 0 A városok
azonban legtöbbször szívesen vállalták új laktanya építését, a régiek bő
vítését. Ragaszkodtak helyőrségi alakulataikhoz, mert a mélyponton l e 
vő gazdasági helyzetben ezek voltak a vidék fő fogyasztói, ezek vittek
némi vérkeringést az iparba, mezőgazdasági termelésbe, kereskedelem
be. Ezért vállalta új laktanya építését Szolnok, Győr, Tokaj, Nyírbátor,
Békéscsaba, Szeged, Kecskemét, Kiskunfélegyháza, s ezért kértek hely
őrséget Szentes és Csongrád városok is. 11
A Háros-szigeti laktanyaépítkezésnek ,,a Budafok környéki nyomasz
tó munkanélküliség levezetése" volt az egyik fő indoka. A főváros is
10 H L . HM. ein. 6/ik. oszt. — 3223—1928.
11 H L . HM. ein. 6/k. oszt. — 5734—1928. és H M . ein. 11. oszt. — 1467—1930.
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ilyen megokolással fordított 1929-ben 1,4 millió pengőt laktanyák tata
rozására. 12 Az „öreg laktanyák" igen elhanyagolt állapotban, számos
helyen vízvezeték, csatorna, fürdő, sőt WC nélkül voltak. Általános jel
lemzőik voltak a nedves falak, korhadt padlózat, a poloska és patkány. 1 3
És szinte mindenütt zsúfoltság volt. Székesfehérvárott pl. 906, Tóvároson 420, Győrött 151, Veszprémben 201 férőhely hiányzott. 1 4 Ezeken
különböző módokon próbáltak segíteni. Sátoraljaújhelyen a szemlebi
zottság azt javasolta, hogy „két ágyon három katonát helyezzenek
el". 15 Az emeletes ágyakat 1935-től vezették be. Győrött barakk-elhe
lyezésben találtak megoldást, és kimondták: „A legénységnek laktanyán
kívüli elhelyezése Győrött, mint munkásvárosban, fegyelmi és nemzet
védelmi szempontból nem lehetséges." 1 6
A HM tárca 1929—30. évi költségvetési hitele 251 939 557 P volt,
s ebből építkezésekre, tatarozásra és laktanyabérekre mindössze,
13 219 208 P-t, vagyis aránylag keveset fordítottak. 17 A Légügyi Hiva
tal hangárok és repülőterek építésére 11 622 000 P - t kért, de csak
5 620 000 P - t kapott, ami a költségvetési helyzet nehézségeire enged kö
vetkeztetni. 1 8
Ebben az időszakban a vezérkar úgy vélekedett, hogy nyomasztó p o 
litikai, gazdasági és katonai helyzetében az ország nemhogy támadó, de
védekező háborút sem tudna folytatni, s a szomszédok egyenként is sok
kal korszerűbb és erősebb hadsereggel rendelkeznek. Kerülni kell tehát
a háborús bonyodalmakat, de tovább fegyverkezve, s a végső célokat
(területek visszaszerzése) n e m feledve k i kell várni a kedvező alkal
mat.^
A vezérkart foglalkoztatták a váratlan, de elképzelhető konfliktusok
lehetőségei. Talán nem érdektelen megemlítenünk, hogy a harmincas
évek fordulóján kialakult katonapolitikai helyzetben még hosszú távlat
ra sem merült fel, hogy a Szovjetunió területe hadszíntér lehet a m a 
gyar hadsereg számára. Akkor még látszólag semmi sem mondott ellent
a katonai vezetésben komoly szaktekintélynek számító Álgya-Papp
Sándor altábornagy véleményének: „Oroszország és Olaszország még a
távolabbi jövőben is aligha lesznek a magyar csapatok működési h e 
lyei." 20 Ö tehát, és általában mások is úgy vélekedtek, hogy a jövőbeni
hadszínteret a magyar hadsereg számára csakis a volt Monarchia t e r ü 
lete jelentheti. Akkor még valóban nehéz lett volna előre látni, hogy
Horthy-Magyarország külpolitikája és p á r év múlva a hitleri Németor-,
szaggal való együttműködése majd hogyan alakul, és hová fog végsőso
ron elvezetni.
A vezérkar a háborús ellenfeleket egészen a 30-as évek végéig csak a
kisantant államok, vagyis a közvetlen szomszédok hadseregeiben látta.
12 HL. H M . e i n . 6/k. oszt. — 676—1929.
13 HL. H M . e i n . VI/1.—105 220—1935.
14 H L . HM. e i n . 11. oszt. — 11 175—1930,
15 HL. H M . e i n . 6/k. oszt. — 2691—1928.
16 HL. HM. e i n . 6/k. oszt. — 3070—1928.
17 HL. HM. e i n . 6/k. oszt. — 101607—1929.
18 HL. HM. e i n . 11. oszt. — 101 094—1930. és V K F . 1. oszt. — 105 503/eln. VI.—1—1929.
19 HL. VKF. 1. oszt. — 9150(Hr.)—1933.
20 L. Álgya-Papp Sándor, Gottl Jenő, Mojzer László: Hadseregünk ellátása a világhábo
rúban. Debrecen. 12. o. — A könyvet a szerkesztő még gróf Csáky Károly honvédelmi mi
niszternek, Gömbös elődjének ajánlja.
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Ehhez kötődött a jövő hadszíntér-elképzelése, ami különösen azért fon
tos, mert ennek jegyében folyt a hadsereg felkészítése is.
Védelmi szempontból a vezérkar az erők diszlokációját 1930-ban így
határozta meg: „A szomszédos országok részére földrajzilag adódó, illet
ve valószínű betörési irányainaik lehetőleg egy magasabb parancsnokság
— nálunk vegyesdandár — határszakaszaiba kell esniük. így a vegyes
dandár-parancsnokság adott esetben a határvédelmet a központból ka
pott általános utasítások alapján egységesen, a legfelsőbb vezetés szán
dékainak megfelelően vezetheti, miáltal a legfelsőbb vezetés mentesítve
van az egyes vegyesdandár-parancsnokságok közötti összhang megszer
vezésének részleteiből, ami a mozgósítás időpontjában igen fontos.
A vámőr-, csendőr-, illetve kerületi rendőrkapitányságok ezért a hon
védség elhelyezésének megfelelően szerveztettek meg, illetve állíttattak
fel." 21
Ez az elgondolás valósult meg az 1932. szeptember 25-én hatályba
lépő rendeletben, amely módosította a vegyesdandár-körletek határait,
és csapatáthelyezésekre is intézkedett. Csehszlovákia felé az átszervezés
után is Komárom, Budapest és Miskolc a csapatok diszlokációjának há
rom fő központja. E csoportosításoknak a „veszélyes irányok"-ban (Vác,
Garam, Ipoly, Sajó- és Hernád-völgye) kellett az országhatár védelmét
biztosítaniuk. Ezekhez északkeleten negyediknek a Debrecen—Nyíregy
háza körzetében elhelyezett csoportosítás csatlakozott, amelynek a „kis
antant"-szövetségen alapuló csehszlovák—román együttműködés meg
gátolása, s ennek kapcsán a Sátoraljaújhely—Máramarossziget között
húzódó vasúti összeköttetés elvágása volt a feladata. Ez a diszlokáció a
hitleri Németországgal való együttműködés és a támadó tendenciák erő
södése idején is fennmaradt. Figyelemre méltó, hogy az Ipolynál három
vegyesdandár (IL, I. és VII.), a Hernádnál pedig két vegyesdandár (VII.
és VIII.) határszakaszai érintkeztek, így az ott meginduló hadműveletek
esetében egy időben és automatikusan három, illetve két körlet erőinek
kellett együttműködnie.
Nem kevésbé érdekesek és tanulságosak az idézett rendelet további
részének belső, karhatalmi és más szempontú intézkedései s azok indo
kolása :22
,,Az Alföldön egyre jobban elharapózó földmunkás mozgalommal,
kommunista szervezkedéssel és féktelen szocialista agitációval össze
függő karhatalmi alkalmazás lehetősége, egyes helyőrséggel nem ren
delkező városok és helységek lakosságának a nyomasztó gazdasági vi
szonyok folytán rendkívül súlyos helyzete, valamint a honvéd kincstár
rendelkezésére álló férőhelyek kedvezőbb kihasználása, a lovasság elhe
lyezésének és az ország lóállományának eloszlásával való összhangba
hozatala s kedvezőbb kiképzési eredmények elérése céljából a vegyes
dandár határoknak . . . megváltoztatását rendelem el." 23
A konkrét intézkedésekből megtudjuk, hogy a Viharsarokban növel
ték a katonaság léttszámát. Orosházára és Hódmezővásárhelyre is tele21 HL. VKF. ein. 1. oszt. — 1999 (Hr) — 1929.
>
22 A r e n d e l e t k i b o c s á t á s a és v é g r e h a j t á s a a g a z d a s á g i n y o m o r ú s á g t e t ő z ő d é s e és a f o r r a 
d a l m i fellendülés i d ő s z a k á r a esik.
23 HL. V K F . 3. oszt. — 33 369—1932.
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pítettek egy-egy zászlóaljat. Számos gyalogzászlóalj, illetve lovas alegy
ség cserélt egymás között helyőrséget. Az azonos fegyvernemi és nagyjá
ból azonos férőhelyet igénylő alegységek, átcserélgetése, a katonáknak
a jól ismert otthonos környezetből való kiszakítása — minden bizonnyal
— a jobb karhatalmi alkalmazhatóság érdekében történt.
Mindezek mellett a diszlokációban más célszerű szempontok is meg
mutatkoztak. A lovasságot például mindig a takarmányellátás, a lóállománypótlás és a kiképzés tekintetében legalkalmasabb alföldi vidékekre
telepítették.- A tüzérségnél (mely akkor még fogatolt volt) szintén az el
látás, az elhelyezés és a kiképzési lehetőségek biztosítása volt az irány
adó. Hajmáskér és Várpalota körzeténél aligha lehetett volna elhelye
zésre és kiképzésre alkalmasabb területet találni a külföldi ellenőrzés
elől rejtegetett nehéz tüzérütegek és a páncéljárműves osztag számára.
Műszaki alakulatoknak a Duna és a Tisza mentén, intézeteknek, kórhá
zaknak, javítóműhelyeknek pedig a vegyesdandár-parancsnokságok
székhelyein való elhelyezése szintén indokolt.
A legfelső vezetés az 1932. évi július 13-i Koronatanácson úgy dön
tött, hogy a hadsereget „egyszeri, maximális erőkifejtésre, legfeljebb 6
héten belüli döntésre kell felépíteni. . . " Ezért elsősorban a gyorsan
mozgó alakulatokat — lovashadosztályt, motorizált dandárt, kerékpáros
zászlóaljakat — és a légierőt kell kifejleszteni. A hadsereg békekereteit
úgy kell továbbfejleszteni, hogy azok fokozatosan, anyagilag megfele
lően ellátott 21 hadosztállyá bővüljenek. Kimondták, hogy ezek az elvek
— hosszú távon való megvalósulásuk érdekében — az utódokra is köte
lezők. 24 A magyar hadsereg hathetes háborúra való felépítésének terve
arra utal, hogy a magyar vezérkar a német villámháborús ideológiát kö
vette.
A vezérkar úgy határozott, hogy a revíziós célkitűzéseket a „status
quo" megváltoztatására törő, úgynevezett „dinamikus" politikát foly
tató fasiszta Olaszország és Németország politikai és katonai terveinek
keretében fogja megvalósítani. A diszlokáció elsősorban a német törek
vések figyelembevételével alakult tovább, ezért fordult a katonai veze
tés figyelme leginkább Csehszlovákia felé. Fokozatosan végrehajtották
az első hadseregfejlesztést, amely a diszlokációban is változásokat ho
zott.
A továbbfejlesztett gyorsan mozgó alakulatokat zömmel az északi ha
tárok közelében helyezték el, s ez a tendencia az elkövetkező években is
jól nyomon kísérhető.
Az 1928—1932 között végrehajtott fejlesztések után a diszlokáció sa
játos kialakítását figyelhetjük meg: a békeszervezés szerinti tizennégy
gyalogezredből nyolc, az 1932-ben felállított hét határőrezredből négy,
a négy huszárezred-parancsnokság alegységeinek túlnyomó része, vala
mennyi kerékpáros zászlóalj, a folyamőrdandár és a műszaki alakulatok
zöme a Csehszlovákiával szomszédos vegyesdandárok területén volt el
helyezve. Ha annak okait keressük, hogy az adott katonapolitikai hely
zetben legnagyobb súllyal miért Csehszlovákia felé történt a diszlokáció
2« HL. VKF. 1. oszt.—9135 (Hr) VI—1.—1932.
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kialakítása, akkor a német—magyar reakció revanstörekvései és egyéb
motiváló okok mellett nem feledkezhetünk meg azokról a körülmények
ről, amelyek a katonai vezetés megítélése szerint ekkor elsődlegesen a
határvédelem megerősítésére adtak alapos indokot. Nevezetesen, hogy
az ország fővárosa, de rajta kívül még egy sor jelentős város és a leg
fontosabb ipar- és bányavidékek túl közel estek a csehszlovák határhoz.
Emellett a szomszéd államok közül Csehszlovákia rendelkezett a legfej
lettebb hadiiparral és a viszonylag legkorszerűbb hadsereggel.
A konfliktus legkisebb valószínűsége miatt Ausztria felé volt a leg
gy érebb a diszlokáció: ebben az irányban mindössze három gyalog- és
egy határőrzászlóaljat, egy tüzér- és egy huszár osztály t helyeztek
el. A fennmaradó erők körülbelül fele-fele arányban oszlottak meg a ju
goszláv és a román határokkal érintkező vegyesdandár-körletekben. 2 4 / a
Figyelemre méltó, hogy a horthysta vezérkar a vegyesdandár-körletek
egymással érintkező határait úgy vonta meg, hogy azok egy kívülről
várható (vagy kifelé induló) támadás legvalószínűbb irányaiba estek.
Ebből a helyzetből természetesen következett, hogy egy közös határsza
kaszon bekövetkező konfliktus esetén legalább két vegyesdandár-körlet
erőinek együttesen kellett fellépniük. A debreceni és a szegedi vegyes
dandár-körletek határai pl. a Körös mentén Gyulánál, a szegedi és a p é 
csi körleteké a Szabadka felé vezető m ű ú t mentén Kelebiánál, a pécsi
és a szombathelyi körleteké pedig a Dráva-völgyében Sellyénél talál
koztak.
A továbbfejlesztett kerethadseregen belül a katonai vezetés a vegyesdandárok székhelyein hadosztályparancsnokságokat és az akkori fogal
mak szerinti fegyvernemek élére (többnyire ugyanott) dandárparancs
nokságokat létesített. A ténylegesen felállított alakulatok diszlokáció j a
1933. október l-re a következőképpen alakult ki: 2 5
Budapesti I. vegyesdandár-körlet

Budapest : (hadosztályparancsnokság, lovashadosztály-parancsnokság,
vegyesdandár gyalog- tüzér-, műszaki-, kerékpáros-, folyamőrparancs
nokság és határőrdandár-parancsnokság, Országos Légvédelmi Parancs
nokság), két gyalogezred, határőrezred öt százada, páncéljárműves osz
tag (két század), huszárosztály, tüzérezred, két könnyű lovastüzér-üteg,
négy légvédelmi üteg, egy utász- és egy műszaki zászlóalj (két-két szá
zad), öt híradó század, „csajkás" ezred.
Háros-sziget : három kerékpáros utász- és három árkászszázad. Vácott,
Kenyérmezőn, Esztergomban, Balassagyarmaton, Salgótarjánban egyegy kerékpáros zászlóalj. Cegléden huszárosztály, Püiscsabán és Salgó
tarjánban egy-egy határőrzászlóalj. (Esztergomban, Vámosmikolán,
Salgótarjánban és Szécsényben egy-egy határőr század).
24/a A „körletparancsnokságok" még 1923-ban megszűntek s a katonai közigazgatást a ma
guk területén a vegyesdandár-parancsnokságok vették át. Ezért a „körlet" szó azután már
csak diszlokációs fogalmat jelöl.
25 HL. HM. ein. 1. a—11 500—1933. A m. kir. honvédség területi elhelyezése, 1933. október 1.
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Székesfehérvári II. vegyesdandár-körlet

Székesfehérvár: (hadosztályparancsnokság, vegyesdandár gyalog- és
tüzérparancsnokság,
határőrdandár-parancsnokság,
gyalogezred-pa
rancsnokság egy zászlóaljával, lovasszázad, légvédelmi üteg, híradó
zászlóalj (két század), vonat (szállító alakulat). Hajmáskér: gépkocsi cso
port (egy könnyű harckocsi-, egy páncélgépkocsi és egy gépkocsizó szá
zad), egy kerékpáros szakasz, egy gépvontatású könnyű és egy nehéz t ü 
zérosztály. Győr: gyalogezred-parancsnokság egy zászlóaljával, határőr
zászlóalj, két utászzászlóalj (két-két század).
Sopron: gyalog- és határőrzászlóalj, huszárosztály, tüzérosztály, Pá
pán huszárosztály, Mosonmagyaróváron három árkászszázad.
Szombathelyi III. vegyesdandár-körlet
Szombathely: (hadosztályparancsnokság, vegyesdandár gyalog- és t ü 
zérparancsnokság, határőrdandár-parancsnokság, -gyalogzászlóalj, tüzér
osztály, híradó zászlóalj (két század), vonat. Keszthelyen lovasszázad,
Kőszegen, Zalaegerszegen gyalog-, Körmenden határőrzászlóalj, Nagy
kanizsa: határőrzászlóalj, tüzérezred egyik osztálya, Nagyatád: h a t á r 
őrzászlóalj két százada (egy Gyékényesen), Kapasvár: gyalogezred-pa
rancsnokság és két zászlóalja, tüzérosztály.
Pécsi IV. vegyesdandár-körlet
Pécs: (hadosztályparancsnokság, vegyesdandár tüzér- és műszaki pa
rancsnokság), gyalogezred két zászlóalja, lovasszázad, tüzérezred két
ütege és mérőszázada, két híradó század, vonat, határőrezred két zászló
alja (egy-egy század. Sellyén, Siklóson, Magyarbólyon, Mohácson), Tol
na: gyalogzászlóalj, tüzérosztály.
Kecskemét: (vegyesdandár gyalogparancsnokság) egy gyalogezred
parancsnokság egy zászlóaljával, huszárosztály, tüzérezred (hat üteg),
Kiskunfélegyházán gyalogzászlóalj, Kiskunhalason kerékpáros és határ
őr-zászlóalj. (Egy század Tompán, egy Garán), Baján gyalogzászlóalj,
három árkászszázad és két „árvízvédelmi" (folyamőr) század.
Szegedi V. vegyesdandár-körlet
Szeged: (hadosztályparancsnokság, vegyesdandár gyalog-, tüzér- és
műszaki parancsnokság), határőrdandár-parancsnokság, egy gyalog- és
egy határőrezred-parancsínokság egy-egy zászlóaljukkal, tüzérosztály,
légvédelmi (folyamőr) üteg, két utászzászlóalj (két-két század), vonat.
Szolnokon, Hódmezővásárhelyen, Békéscsabán, Orosházán és Gyulán
egy-egy gyalogzászlóalj s a két utóbbiban egy-egy határőrzászlóalj is.
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Debreceni VI. vegyesdandár-körlet
Debrecen : (hadosztályparancsnokság, vegyesdandár tüzérparancsnok
ság, határőrdandár-parancsnokság, gyalogezred-parancsnokság és három
zászlóalj, lovosszázad, tüzérosztály, híradó zászlóalj (két század), vonat
határőrezred-parancsnokság két századdal (egy Nyírábrányban, egy p e 
dig Mérken). Nyíregyháza: (lovasdandár-parancsnokság), gyalogezred
parancsnokság egy zászlóaljával, huszárezred, tüzérezred, Nyírbátorban
gyalog- és határőrzászlóalj (egy század Csarodán), Berettyóújfalun gya
log- és határőrzászlóalj (egy század Biharugrán).
Miskolci VII. vegyesdandár-körlet
Miskolc : (hadosztályparancsnokság, vegyesdandár tüzérparancsnok
ság és határőrdandár-parancsnokság), gyalogezred-parancsnokság két
zászlóaljával, lovasszázad, tüzérezred, híradó zászlóalj (két század), vo
nat, határőrezred-parancsnokság két századdal (egy-egy százada Felsőhangonyban, Bánrévén, Tornanádaskán, Krasznokvajdán, Hidasnémeti
ben).
Eger : (vegyesdandár-parancsnokság) gyalogezred-parancsnokság két
zászlóaljával, Gyöngyös: gyalogzászlóalj, Sátoraljaújhelyen gyalog
zászlóalj, Sárospatakon határőrzászlóalj két százada (egy Sátoraljaúj
helyen, egy pedig Ricsén), Tokajban három árkászszázad. Ez a diszlokáció 1938-ig jelentősebben nem is változott.
1933-ban a zsoldosrendszer Magyarországon végképp megszűnt. Á t 
tértek az általános védkötelezettségen alapuló 'kerethadseregre és az el
maradt hadosztályok (póttartalékosok) kiképzésére, de a további hadse
regfejlesztés — gazdasági okok miatt — nagyon lassan haladt. 2 6 A „ m o torizálást" 1935-ben a budapesti gépkocsi tanosztályon kívül csupán két
gépkocsizó század és néhány gépvontatású üteg képviselte. A felállított
lovashadosztály ezredparancsnokságai Sopronban, Budapesten, Ceglé
den és Nyíregyházán, a kerékpáros zászlóaljak pedig Esztergomban, Vá
cott, Budapesten, Salgótarjánban, Jászberényben és Kiskunhalason állo
másoztak. A 14 repülőszázadot kitevő légierő alegységei Szombathelyen,
Budapesten, Székesfehérvárott, Nyíregyházán és Kaposvárott helyez
kedtek el. 27 A magyar vezérkar ezúttal a légierő fejlesztését helyezte
előtérbe. Űj hangárokat, raktárakat, laktanyákat létesített, az olaszoktól
26 új repülőgépet vásárolt. Elhatározását erősen motiválta az a körül
mény, hogy a német fenyegetésektől és fegyverkezéstől megrettent
Csehszlovákia, melynek 1927-ben három repülőezrede volt, 1934-ben
már a 7. repülőezredét kezdte szervezni. (Űj harckocsiezredet, tüzér- és
légvédelmi tüzérezredet is állított fel.) Érdemes arra a kölcsönhatásra is
rámutatni, hogy a magyar huszárezredek diszlokációjának ellensúlyozá
sára Kassán lovasdandár-parancsnokságot, Pozsonyban pedig lovasezre
det helyeztek el, ezenkívül négy új kerékpáros zászlóaljat is szervez
tek. 28
26 H L . HM. ein. 1. oszt. — 105 330—VI—1.—1935.
27 HL,. A m . k i r . H o n v é d s é g b é k e h á 3 é r e j e . 11 000/1. a.—1935.. és VKF. 1. oszt.—1935.
28 HL. VKF. 2. oszt. — 120 191—1934.
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1937-ben az ország különböző részein 30 repülőtér építkezését kezd
ték meg. így Pápán, Sárváron, Tapolcán, Börgöndön, Veszprémben,
Aszódon, Kecskeméten, Debrecenben és Nyíregyházán. 2 9 Ezeknél az
építkezéseknél az olcsó megoldás, az alkalmas sík terep és a kedvező ki
képzési lehetőségek voltak a legfőbb szempontok. Laktanyaépítkezések
folytak Szombathelyen, Baján, Szegeden, Szolnokon, Berettyóújfalun és
Debrecenben. 3 0 Ebben az évben „gazdasági és társadalmi érdekekre"
hivatkozva Nagykőrös polgármestere is helyőséget kért. 3 1
3. D I S Z L O K Á C I Ö S

SZEMPONTOK ÉS AZOK
1938—1941 K Ö Z Ö T T

ÉRVÉNYESÜLÉSE

Az egymilliárd pengős beruházási program 1938. március 5-i meghir
detésével indult meg a hadsereg nyílt felkészítése a Csehszlovákiá
ban várható fejleményekre, a területi aspirációk kielégítésére. Megkez
dődött a hadsereg fejlesztésének és korszerűsítésének több éves prog
ramja, ami természetszerűen változásokat hozott a diszlokációban. Füg
getlenül ettől, Csehszlovákia déli részének megszállásához — „őszi had
gyakorlat" címén — m á r 1938 szeptemberében megtörtént a határmenti
négy vegyesdandár erőinek és eszközeinek felvonultatása, mely a terv
szerűen és kedvezően kialakított diszlokációs helyzet folytán viszonylag
nagyobb bonyodalom nélkül történt meg.
A budapesti vegyesdandárnak alárendelt csapatokat (három önálló
dandárt, egy motoros és egy lovasdandárt) a Garam és Sajó közti határ
szakaszon vonultatták fel. A Garamtól a nyugati határig húzódó szaka
szon a székesfehérvári 2. vegyesdandár, a Sajótól keletre, Bánréve és
Csap között a miskolci 7. vegyesdandár egyaránt 3—3 önálló dandárral,
még tovább keletre, Csap és Tiszaújlak között pedig a debreceni 6. v e 
gyesdandár egy lovasdandárral és egy önálló dandárral vonult fel.
Mindezeken kívül a repülődandárt és a Duna szakaszán a folyami dan
dárt is készenlétbe helyezték. A tervezett alkalmazási irányok 1919 óta
lényegileg n e m változtak. November 3-a és 10-e között ezekkel az erők
kel hajtották végre Szlovákia déli részének megszállását. Mindez termé
szetesen a diszlokáció eltolódását és bővülését eredményezte.
November végéig a vegyesdandárokat hadtestekké szervezték át, és
új körletként — Kassa székhellyel — a VIII. hadtest is megalakult. 32
A diszlokáció súlypontja ettől kezdve fokozatosan az északkeleti ország
részbe tolódott át! (Ennek akkor még az volt az oka, hogy a kormány
Kárpát-Ukrajna megszállását s ezzel a lengyel—magyar határ létreho
zását tűzte ki legközelebbi célul. Hitler ehhez először — s egyelőre csak
elvben — 1939. január 12-e után járult hozzá, amikor a magyar kor
mány az antikomintern paktumhoz való csatlakozását kérte.)
Megszerveztek két gépkocsidandárt, s a 2. gépkocsidandár parancs
nokságát (két gépkocsizó ezreddel, egy gépvontatású tüzérosztállyal és
egy páncélos felderítő osztállyal) Kassára helyezték, de ugyanitt még
29
30
31
32

HL. HM. eltl. 11. OSZt. — 301 158, 37 621, 12 828—1927.
H L . H M . e i n . 11. oszt. — 30 070, 15 315, 15 316—1927.
H L . H M . e i n . U . oszt. — 28 871—1937.
H L . A m . k i r . H o n v é d s é g b é k e h a d r e n d j e . A 60 000/eln. l/a.—1938. sz.-hoz.
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egy tüzérezredet, sőt még egy gyalogdandár-parancsnokságot is elhe
lyeztek. Ungváron szintén egy gyalogdandár, Sátoraljaújhelyen és Má
tészalkán pedig egy-egy határvadászdandár-parancsnokságot létesítet
tek. Nyíregyháza körzetébe és Munkácsra került az 1. lovasdandár. 1938
őszén tehát az ország északkeleti részein összesen hét (köztük két gyor
san mozgó) dandárt helyeztek el. 33 Kárpátalja lerohanása a VIII. had
test alakulataival, továbbá a Dunántúlról ideszállított 7., 9. és 11. önálló
dandárokkal 1939. március 15-én kezdődött, és 17-én lényegében be is
fejeződött. A diszlokációnak északkeleten való erőteljesebb összpontosí
tása még szembetűnőbbé vált 1939 őszén, amikor az ország a Szovjet
unióval lett határos. Az sem véletlen, hogy éppen a viszonylag legkor
szerűbb szervezésű erők kerültek a VIII. hadtest területére. Szolyván
állították fel az 1. hegyidandár-parancsnokságot, amelynek alárendelt
alegységeit részben itt, részben pedig Perecsenyben, Rahón és Munká
cson helyezték el. Mátészalkáról a határvadászdandár-parancsnokságot
Beregszászra telepítették át, és a határvadász-zászlóaljak számát hétről
tízre emelték. Vásárosnaményből Beregszászra került át a 14. kerékpá
ros zászlóalj. 34
Ám bármennyire is nagy jelentőséget tulajdonított a legfelső vezetés
a Szovjetunióval szomszédos határnak, a csábító lehetőségeket kínáló
kárpátaljai hídfő birtokában a hadászati-hadműveleti célkitűzések ek
kor még elsődlegesen Románia felé irányultak.. A magyar kormány R o 
mánia kedvezőtlen kül- és belpolitikai helyzetét mérlegelve elérkezett
nek látta az időt, hogy — h a másként nem megy — fegyveres úton é r 
vényesítse területi követeléseit Romániával szemben. Hitler n e m egye
zett bele Magyarország és Románia külön háborújába. így sem az 1940
májusában végrehajtott részleges, sem az augusztusi teljes mozgósítást
nem követte támadás. Észak-Erdély megszállása a második bécsi döntés
alapján bevonulásszerűen történt m e g szeptember 5-e és 13-a között.
Végrehajtásában — a szegedi V. hadtest kivételével, amely Jugoszlávia
felé biztosító feladatot látott el — három hadseregbe szervezve vala
mennyi mozgósított hadtest magasabbegységei részt vettek. Ezek n o 
vember végéig visszatértek helyőrségeikbe, ugyanakkor azonban K o 
lozsvárott megalakult a IX. hadtest parancsnoksága. 3 5
Az 1940. évi őszi átszervezés — s ezzel együtt a diszlokáció — a k a 
tonapolitikai elgondolásokhoz igazodott. Részletes elemzést ad erről a
vezérkar 1940. augusztus 19-én kelt egyik bizalmas feljegyzése: Keletés Délkelet-Európa kérdése előbb-utóbb előtérbe fog kerülni. Az E r 
délytől és Dobrudzsától megfosztott Románia csekély katonai erőt kép
visel a Szovjetunió ellenében, amelynek nyomása nemcsak a magyar
határszakaszon fog érvényesülni. „A meggyengült Románia ellenálló
szerepét Magyarországnak kell átvennie." A továbbiakban az elemzés
arra is utal, hogy Jugoszláviával szemben még követelések állnak fenn,
33 HL. A m . k i r . H o n v é d s é g b é k e h a d e r e j e . 60 000/eln. l/a.—1938.
34 HL. HM. ein. 39 000//1. a—1939.
35 Csima János: Adalékok a Horthy-hadsereg szervezetének és háborús tevékenységének
tanulmányozásához. HM. KIT. Bpest, 1961. 29—30. o.
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s hogy „a középhatalommá váló Magyarországnak már tengerre is szük
sége lesz". 36
Ilyen kalandorjellegű, megalapozatlan elgondolások jegyében hajtot
ták végre 1940 őszén a területi változást követő diszlokációt.
Szolnokról Kolozsvárra helyezték az 1. hadseregparancsnokságot. F i 
gyelemre méltó, hogy a 3. hadsereg parancsnoksága is megalakult,
amely Pécsre került. Ugyanakkor a Jugoszláviával megkötött rövid éle
tű „örök barátsági" szerződés egyelőre biztonságérzettel töltötte el a
magyar kormányt. Erre vall az az intézkedés, hogy a déli határok m e n 
téről Erdélybe helyeztek öt határvadász-zászlóaljat és három hegyi ü t e 
get. A Tiso-féle fasiszta szlovák kormánytól sem kellett m á r tartani.
A szlovákiai határszakaszon 10 határvadász-zászlóaljat szüntettek meg.
Nagyrészt ezekből s az ország más részeiből elvont alegységekből állí
tották fel a IX. hadtest három dandárának zászlóaljait és kilenc tüzér
ütegét. Nagyváradon alakult meg a 25., Désen a 26., Marosvásárhelyen
pedig a 27. gyalogdandár. Gyergyószentmiklóson felállították a 9. h a 
tárvadászdandár-parancsnokságot. Az észak-erdélyi határok mentén
összesen tizenöt határvadász-zászlóaljat helyeztek el. Észak-Erdélybe
került még az 1. lovashadosztály egyik ezrede, felderítő osztálya és k é t
kerékpáros zászlóalja is. Ezeken felül Dunántúlról és a fővárosból m é g
két utász-, egy híradó zászlóaljat és egy légvédelmi tüzérosztályt tele
pítettek át a IX. hadtest körzetébe. 3 7
Az északkeleti térségben elhelyezett erőket azonban n e m gyengítet
ték. A Szovjetunióval közvetlenül határos Északkeleti-Kárpátok vidé
kén újabb alegységekkel továbbfejlesztették az 1. hegyidandárt. P a 
rancsnokságát Máramarosszigeten, alegységeit pedig Nagybányán, R a hón, Aknaszlatinán, Szolyván és Perecsényben helyezték el. Munkácsra
kerültek a 2. gépkocsidandár- és a 8. határvadászdandár-parancsnoksá
gok. 38 Budapesten megalakult az Erődépítési Parancsnokság, s az új h a 
tárokon megkezdték az erődök, völgyzárak kiépítését.
A magyar—szovjet határszakaszon és a Romániával határos KeletiKárpátokban a határvadász alegységek számára összesen 23 új lakta
nyaépületet emeltek. 30 A vezérkar takarékossági okból elrendelte, hogy
a fejlesztéssel kapcsolatosan a mozgásokat és az építkezéseket lehetőleg
minimálisra kell csökkenteni, de azt is kimondta, hogy a visszacsatolt
városokat csapatok odahelyezésével kell támogatni. Ebben gazdasági i n 
dokok mellett politikai megfontolások is közrejátszottak. Az idecsatolt
északkeleti és keleti területek javarészt idegen nemzetiségű lakossága
országos viszonylatban a legsanyarúbb körülmények között élt, s a v e 
zérkar joggal félt attól, hogy itt jó talajra talál a munkásmozgalom. F ő 
leg ezért tartotta fontosnak e vidékeknek katonai helyőrségekkel,
csendőrséggel való benépesítését. Csíkszereda elöljárósága azért kérte,
hogy laktanyát építsenek náluk, mert — úgymond: „helyőrség hiányá36
37
38
39

HL. V K F . 1. oszt. — 4373—1919.
csima János: Mellékletek az Adalékok . . .-hoz. 8. sz. vázlat.
Uo. 7. sz. vázlat.
HL. HM. e i n . I I I . Csf-ség — 30 939 és 31 724—1941.
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ban ipara és kereskedelme válságos helyzetbe jut". 4 0 A régi idők karha
talmi és gazdasági szempontjai tehát megint csak jelentkeztek.
A legfelső vezetés féltette rendszerét a Szovjetunió szomszédságától,
ezért viszonylag magas összegeket fordítottak erődépítésekre. Az 1941.
évi 312,3 millió P beruházási hitelből erődítési költségekre 15 millió P-t
irányoztak elő a „Huba III" fejlesztési terv első ütemében, s ezt az öszszeget a következő ütemben újabb 15 millióval toldották meg. 4 1
A fejlesztés jegyében állították fel Szolnokon a gyorshadtest-parancsnokságot, amelynek alárendeltségébe az 1. lovashadosztály, az 1. és 2.
gépkocsidandár tartozott. Mint említettük, Pécsett alakult meg a 3. had
sereg parancsnoksága. A jugoszláv határral érintkező három hadtest
körlet (V., IV. és III.) békeállományú csapatait zömmel Szeged, a D u 
na—Dráva szöglet, illetve Nagykanizsa körzetében helyezték el. 42
A Jugoszlávia elleni német támadásban a magyar vezérkar készséggel
vállalta a szégyenteljes együttműködést. 1941. április 4-én és 5-én moz
gósították a 3. hadseregnek alárendelt erőket: nyolc gyalogdandárt és a
gyorshadtestet, valamint a fővezérség közvetlen alakulatait: egy gya
log-, egy tüzér- és egy légvédelmi dandárt, a repülődandárt és a folyam
dandárt. A magyar csapatok április 12-én indultak támadásra. Mivel
Hitler csak a Bácska megszállását engedélyezte (Bánátét nem), egy dan
dár kivételével, amely a Muraközt szállta meg, az összes erők a Duna—
Tisza közén torlódtak össze. Szeptember 15-ig a mozgósított csapatok
nagy részét kivonták a megszállott Bácskából, de Szabadka, Zombor,
Újvidék, Zenta városok laktanyáiban tartósan két gyalog-, egy határőrés egy kerékpáros zászlóaljat, egy tüzérosztályt, egy lovas- és egy p á n 
céljárműves osztályt helyeztek el.
Az új szervezésű és viszonylag legkorszerűbb magasabbegység, a
gyorshadtest zömét (2. gépkocsizó dandár, 1. lovasdandár, 1. hegyidan
dár) a Szovjetunióval határos északkeleti térségben, a VIII. hadtest kör
zetében helyezték el. A Jugoszlávia elleni hadjáratban azonban a gyors
hadtestet is „kipróbálták". A hitleri hadsereg Jugoszlávia ellen indított
támadása a magyar katonai vezetést meglehetősen felkészületlenül érte.
A távoli, északkeleti helyőrségekben mozgósított gépkocsi és két lovas
dandár csak jókora késéssel érkezett meg a Bácskába, s a késedelem
csak azért nem járt végzetes következménnyel, mert az alkalmazott csa
patok nem ütköztek komoly ellenállásba. Hatalmas, mintegy 1500 km-es
menetteljesítményük után, 1941 májusában fáradt, megviselt állapotban
érkeztek vissza békehelyőrségeikbe: Munkácsra, Ungvárra és Nyíregy
házára! 43
1941. június 27-én, amikor a magyar kormány hadat üzent a Szovjet
uniónak, elrendelték a „Kárpát csoport" mozgósítását, amely a gyors
hadtestből, a 8. határvadász-dandárból és az 1. hegyidandárból állt.
A gyorshadtest ekkor még le sem szerelt, így a parancsnokság fő teen
dői a kötelékek rendezésére, személyi cserékre, az eszközök kiegészíté40 HL. HM. ein. I H . Csf-ség — 31 210—1941.

41 HL. HM. Szervezési rendeletek (H—in. hadrendfejlesztés). Melléklet a HM. l/a.—11—
1941. sz.-hoz.
42 Csima
43 Csima

János: Mellékletek az A d a l é k o k . . .-hoz 26. sz. vázlat.
János : A d a l é k o k . . . 52. és 67. o.
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sere és rendbehozatalára szorítkoztak.44 Ekkor a Szovjetunióval határos
VIII. hadtest területén három gyalog-, egy határvadász- és egy hegyi
dandár, továbbá egy-egy lovas-, páncéljárműves és gépkocsi dandár
egységei, alegységei voltak elhelyezve.

A Horthy-hadsereg erőinek a diszlokációját a két világháború között
részben öröklött, részben újabb tényezők és körülmények alapján a ve
zérkar tudatos tevékenysége alakította ki.
A belső szempontú diszlokációs elvek kialakításában a politikai és
gazdasági meggondolások, a fegyvernemi sajátosságok, továbbá a kar
hatalmi, elhelyezési, ellátási és kiképzési szempontok voltak a legfőbb
motiváló tényezők.
A külső szempontú diszlokációt 1941 tavaszáig mindenekelőtt az első
világháború előtti területek visszaszerzésére irányuló törekvés határoz
ta meg. Emellett a katonai vezetés a védelmi szempontokat sem hagyta
figyelmen kívül. A területszerzési célokat alkalomszerűen és egymás
utáni sorrendben (legelőször Csehszlovákiával szemben) külső támoga
tással, de döntően a fasiszta Németországgal való katonai együttműkö
dés útján szándékoztak megvalósítani. Jól tükrözi ezt a diszlokáció való
ságos, történeti folyamatának az alakulása. A területszerző célokat szol
gáló diszlokációt a szomszédokkal szemben a magyar vezérkar alakította
ki, de az erők alkalmazásának az időpontját és tevékenységének határait
már a német vezérkar szabta meg. 1939 őszén fokozatosan erősödő disz
lokációs súlypont alakult ki a szovjet határ felé, és a vezérkar a leg
újabb szervezésű, viszonylag legkorszerűbb egységeket helyezte el az.
északkeleti térségben.

44 u o . 80. és 85. o. és Mellékletek, 26. sz. elhelyezési vázlat.
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A CSENGERI RAZZIA
Szőcs

Ferenc

1946 október. Több mint fél esztendő telt el a határőrség újjászerve
zése és közel két hónap a stabilizáció, a jó forint megteremtése óta. Az
említettek között szoros az összefüggés. A határőrség 1946 márciusi át
szervezése, a Honvéd Határőrség Parancsnokság és a 14 határvadász
zászlóalj létrehozása és kommunista vezetés alá vonása szerves része
volt a magyar forradalmi erők — a Független Kisgazda Párt 1945-ös
választási győzelmét követő — ellentámadásának. A szénbányák államo
sítása, a Magyar Köztársaság kikiáltása, a Baloldali Blokk megalakulása
után ugyanis, a további előrehaladás érdekében, olyan fegyveres erőre
volt szükség, amely nemcsak gátat vet — a stabilizáció előkészítése,
majd a forint védelme jegyében — az egyre jobban elburjánzó csem
pésztevékenységnek, hanem egyszersmind lezárja határainkat a volt
SS-ek, volksbundisták, kémek és diverzánsok előtt, s mely szükség ese
tén a belső reakció ellen is felhasználható.1
Ilyen fegyveres szervvé vált Pálffy György, Németh Dezső, Korondy
Béla, Dr. Felkai Dénes, Lóránt Imre és más kipróbált kommunisták ve
zetésével a honvéd határőrség.
A honvéd határőrség erői és eszközei,
a csempésztevékenység elleni harc
A honvéd határőrség 1946., 1947. évi tevékenységéről képet ad a BM
Határőrség Politikai Csoportfőnökség ünnepi kiadványa.2 Jelen tanul
mányunkban a határőrség és a Gazdasági Rendőrség első nagy akcióját, a
25 esztendővel ezelőtt végrehajtott csengeri razziát mutatjuk be.
Pálffy György vezérőrnagy, a honvéd határőrség első parancsnoka vi
lágosan meghatározta a határvadászok feladatait: „Megakadályozni a
csempészést és a határon átnyúló feketekereskedelmet, megakadályozni
a banditák és bűnözők beáramlását országunkba, megakadályozni a ma
gyar demokrácia külföldi ellenségeinek és a külföldi magyar reakciónak
1 Komis Pál: A határőrség újjászervezése. (Megjelent A határőrség megalakulása és harca
a népi hatalomért 1945—1948-bah. Budapest, BM Határőrség Politikai Csoportfőnökség, 1970.
112—113. o. — A honvéd határőrségről szóló kiadvány jelzése a továbbiakban: A határőrség
megalakulása . . .)
2 A határőrség megalakulása . . .
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a határon átnyúló aknamunkáját és megakadályozni a magyar demok
rácia belső ellenségeinek külföldre való szökését." 3
A csempésztevékenység elleni harcot a demokratikus rendőrség is fel
adatának tekintette. így aztán lehetőség nyílt a két fegyveres szerv kö
zötti szoros, hatékony együttműködésre. Erre világosan utal a BM IV.—
12. osztályának a határsavában végrehajtandó razziákra utasítást adó
rendelete. 4
1946 tavaszán azonban a csempésztevékenység elleni harcban meg
valósítható együttműködés még csupán lehetőség volt, s valósággá csak
a stabilizáció után vált.
A forint sikerének egyik előfeltételét az jelentette, hogy a kibocsátás
után forgalomba kerülő pénzmennyiség megfelelő árumennyiséggel áll
jon szemben s így az árak szintje ne emelkedjék. A stabilizáció biztosí
tása tehát következtés pénz-, ár- és adópolitikát követelt. A stabilizá
ció védelme pedig egyben lehetőséget adott a tőke elleni offenzívára. 5
Az adminisztratív úton teremtett pénzhiány 1946 őszén szoros össz
hangban volt a még távolról sem bőséges árufedezettel s a forint stabi
litását védte. Azok az emberek azonban, akik néhány hónapja még az
infláció haszonélvezői voltak, rátértek a szervezett csempésztevékeny
ségre. Jelentősen megélénkült az árucsempészés s megkezdődött —
amire a stabilizáció előtt aligha volt példa — a forintnak külföldre, Ro
mániába való csempészése. Ez az egyre nagyobb méreteket öltő tevé
kenység a forintot veszélyeztette s hatásos intézkedéseket, a csempész
bandák elleni harc fokozását követelte. Ezt a következőkben fogalmazta
meg Bartha Albert honvédelmi miniszter :
„Komoly feladatok várnak a hadseregre a határőrség viszonylatában.
Lelkiismeretlen spekulánsok ugyanis mindent megpróbálnak, hogy a fo
rint stabilizáció terhére folytassák bűnös küzdelmeiket. A határőrség
feladata lesz, hogy ezt megakadályozza." 6
A csempésztevékenység elleni harc a jó vezetésen kívül megfelelő
erőket és eszközöket is követelt. 7
3 Határőr, 1946. május 1.
4 „A honvédelmi miniszter úr katonapolitikai osztályát egyidejűleg felkértem, hogy ha
sonló közreműködés tekintetében a Honvéd Határőrséget is lássa el megfelelő utasításokkal."
(411 002/IV—12. BM. sz. 1946. Lásd: A határőrség megalakulása... 325—326. o.)
5 Berend T. Iván: Újjáépítés és a nagytőke elleni harc Magyarországon 1946—1948. Buda
pest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1962. 181., 204—205. o.
6 Képes Figyelő, 1946. augusztus 24.
7 Az alábbi erőkkel és eszközökkel rendelkezett a honvéd határőrség 1946-ban.
Az állománytábla szerint. 194.6. április: 28 törzstiszt, 434 főtiszt, 1340 tiszthelyettes, 2638
tisztes, 5488 honvéd, összesen: 9928 fő.
Eszközök,. 1946. április: 64 személygépkocsi, 28 tehergépkocsi, 78 motorkerékpár, 620 kerék
pár, 314 országos jármű, 92 hátas-, 628 hámosló, 14 mozgókonyha, 1214 pisztoly, 8711 puska.
[Hadtörténelmi Levéltár (továbbiakban HL.) HM. ein. 1946/1104 2. sz. melléklet. A határ
vadászok rendszeresített állománya.] — Fél esztendővel később már kisebb erők álltak a
határőrség rendelkezésére, mert 1946 nyarán csökkentették a hadsereg, egyszersmind a határ
őrség létszámát.
Az állománytábla szerint. 1946/47-re rendszeresítve: 1 tábornok, 56 törzstiszt, 442 főtiszt,
1392 tiszthelyettes, 2676 tisztes, 1858 honvéd, összesen: 6425 fő.
Eszközök. 1946/47-re rendszeresítve: 71 személygépkocsi, 32 tehergépkocsi, 77 motorkerék
pár, 519 kerékpár, 261 országos jármű, 87 hátas- és 522 hámosló, 15 mozgókonyha, 1530 pisz
toly, 4795 puska, 304 géppisztoly. (HL. HM. ein. szerv. 33 503—1946. 1. sz. melléklet.) — Az
idézett adatokat összehasonlítva a létszámcsökkenés mértéke több mint 30%. A tisztek száma
37 fővel (8%), a tisztesek száma 38 fővel (1,4%) nőtt, a határvadászok létszáma pedig 66%-kal
csökkent. Ezzel egyidejűleg a határőrség technikai eszközökben bizonyos mértékben gyara
podott.
A valóság ennél negatívabb képet mutatott. Az 1946/47-re rendszeresített létszám ugyanis
csak a határvadászok és tisztesek vonatkozásában állt rendelkezésre. A tisztek és tiszthe-
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Az 1946 őszén kialakult helyzetet a honvéd határőrség vezérkari fő
nöke a következőkben értékelte :
„A jelenlegi — költségvetési okokból — csökkentett létszám mellett
még a legmegeróltetőbb szolgálat bevezetésével sem lehet a határon
annyi portyázó járőrt útba indítani, amennyi a határ megbízható lezá
rására elegendő volna."
Majd az alábbi következtetésre jutott: „A létszámhiány kényszerítő
hatására harcmodort kellett változtatni és a gazdasági rendőrséggel szo
ros együttműködésben, a csempészszervezetek raktárainak felderítése
és hatástalanítása képezi a m u n k a alapját. Ennek a munkának keretein
belül természetesen súlyt kell képezni és rendszertelenül, meglepetés
szerűen, nagyobb erők összefogásával egyes, a csempészet gócait képező
területek ellen kell fellépni." 8
Németh Dezső alezredes következtetésével a Gazdasági Rendőrség
vezetői is egyetértettek s 1946 őszén megkezdődtek a két fegyveres szerv
közös akciói, razziái. Közülük az első, a csengeri razzia volt.
A csengeri razzia összegyűjtött iratanyagát és a hozzájuk mellékelt
térképeket tanulmányozva betekintést k a p u n k az akció előkészítésébe,
s mozzanatonként megismerhetjük a razziacsoportok feladatait.
A 14. határvadász-zászlóalj helyzete 1946 őszén
A csengeri razzia a 14. nyírbátori határvadász-zászlóalj 48. csengeri
századának területén zajlott le. A nyírbátori határvadász-zászlóalj a 23.
és 24. határvadász portyázó századok területén alakult meg 1946 tava
szán. (Az 1. sz. vázlat a 23. és 24. határvadász portyázó századok 1945-ös
szervezetét mutatja.)
A zászlóalj határszakaszának teljes hossza 212 k m volt. Csengeri, fe
hérgyarmati és vásárosnaményi százada 5—5, a zászlóalj tehát összesen
15 őrssel rendelkezett. 9
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lyettesek száma a rendszeresítettnél jóval kevesebb volt. (Lásd Németh Dezső alez-nek, a
honvéd határőrség vezérkari főnökének jelentését a honvédelmi miniszterhez a honvéd hafárőrség tiszt- és tiszthelyettes-hiányával kapcsolatban. A BM Határőrség Országos Parancs
nokság irattára. H. h. 1946. évi iratanyaga. 6—884/eln. IV. d.)
Továbbá a razziák vezetésénél nagyfontosságú gépkocsik és motorkerékpárok bizonyos há
nyada használhatatlan állapotban volt. (1946. augusztus 1-én pl. a határőrség mindössze az
alábbi üzemképes járművekkel rendelkezett: 5 személygépkocsi, 4 tehergépkocsi, 8 motorke
rékpár, 74 kerékpár. Kovács őrgy.: Gépjárműhelyzet az első évben. Határőr, 1947. III. 10—20.)
8 Németh Dezső: Az új honvéd határőrség. A határőrség megalakulása... 269—270. o.
9 A vásárosnaményi század megkapta a vásárosnaményi határvadász portyázó század te
rületét. A fehérgyarmati határvadász portyázó század viszonylag nagy területét pedig fel
osztották a csengeri és fehérgyarmati századok között.
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A már említett létszámcsökkentés a nem súlyterületen elhelyezkedő
zászlóaljat jelentősebben érintette, mint amit az országos átlag mutat.
A zászlóalj létszáma az országos 35,5%-kal szemben 42%-kal, a h a t á r 
vadászok száma pedig az országos 66%-kal szemben 75%-kal csökkent.
Ezt a létszámot fogadva el, a razzia idején 1 km-re 1,63 fő jutott a
nyírbátori zászlóaljnál.
Technikai

ellátottság
i

Időpont

SA

•35
u

M
sa

u

N

i
in
03

Bi2

S
ES

O.S,

-03

m

m
o

1946 m á r c i u s

4

5

2

38

6

23

19

i

1946—47-re
rendszeresítve

4

5

2

38

6

34

17

i

Fegyverzet
Pisztoly

Puska

1946 m á r c i u s

77

527

1946—47-re
rendszeresítve

84

261

Időpont

A technikai ellátás a jelentős létszámcsökkentés ellenére sem javult
számottevően, a fegyverzet terén pedig az ellátottság egyenesen szegé
nyes: 2 törzstiszt, 26 tiszt és 85 tiszthelyettes, összesen 113 fő részére 84
pisztoly azt jelenti, hogy nem jutott marok lőfegyver minden egyes h i 
vatásos állományúnak!
A zászlóalj részben szovjet, részben román viszonylatban őrizte h a 
zánk határait. A legtöbb gondja a végig román viszonylatú csengeri szá
zad parancsnokának volt.
Hazánkban 1946 nyarán megtörtént a stabilizáció. Romániában azon
ban még infláció volt s a lei értéke napról napra csökkent. Ilyen körül
mények között augusztus 1 után a román—magyar határon fokozódott
a csempésztevékenység s a forint kicsempészése is megkezdődött. Mind
ezt a határ gyümölcsösökön, bozótokon áthúzódása csak segítette.
A nyírbátori határvadászok ennek ellenére jelentős eredményeket ér
tek el a csempészek elleni harcban. A csengeri őrs pl. 1946 októberében
200 határsértőt fogott el. 10 A csengenek azonban — ahogy a Szabad
10 AZ eredmény az országoshoz viszonyítva egyenesen kiemelkedő. 1946. márciustól decem
berig a határvadászok 13 000 főt fogtak el. A honvéd határőrségnek 50 százada volt, így a
századonkénti átlag 260 fő. A századok 5—6 őrssel rendelkeztek. Ezek szerint a csengeri őrs
1 hónap alatt csaknem annyi határsértőt fogott el, mint egy 5—6 őrssel rendelkező század,
több mint fél esztendő alatt!
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Nép megírta — kb. ötszázan megrohanták a határvadász laktanyát és
kiszabadították a fogdából a csempészeket. Az őrs parancsnokának
küldtek egy fenyegető hangú levelet: „Ha nem hagyja abba a csempé
szet üldözését, eltesszük láb alól." 11
A csengeri őrs létszáma 1946 őszén nem haladta meg a 20 főt. Kor
szerű tűzfegyverek nélkül, ilyen kis létszámmal aligha lehetett volna a
történteket megakadályozni. Arról azonban már gondoskodtak a nyír
bátori határvadászok, hogy az elfogott határsértők kiszabadítása ne is
métlődhessék meg.
Egyébként a felszabadulást követő években ennél súlyosabb esetek is
előfordultak. 1946 áprilisában csempészek lőtték agyon Liszkai József
törzsőrmestert, Hegyeshalom közelében 1946 őszén csempészek gyilkol
ták meg Jannisch József szakaszvezető, határvadász nyomozót! Fertő
rákoson 1946 novemberének első napjaiban favágók ölték meg Kraicsik
János határvad^szt ! A csempészek, SS-ek elleni harcban 1946-ban 17
határvadász sebesült meg. 12
A razzia előkészítése
1946. október 30-án Nyírbátorban megalakult a razzia csoportparancs
nokság. Tagjai a honvéd határőrség nyírbátori zászlóaljának vezetői és a
Gazdasági Rendőrség razziát előkészítő csoportjának tisztjei voltak.
A razzia csoportparancsnokság az akció részletes tervének kidolgozá
sát, majd a razzia vezetését kapta feladatul.
A razzia célját a következőkben fogalmazták meg.
„A Csengeren át irányuló erős csempészforgalom letörése:
a) rajtaütni az ott kiépített csempész szervezeten,
b) felkutatni és lefoglalni a Csengerben felhalmozott csempészárukat,
c) a szervezett csempészeknek olyan anyagi veszteséget okozni,
amely elrettentő hatással lesz." 13
A nem kis feladat végrehajtásához az alábbi erővel rendelkeztek:
— a miskolci 1. és 2. határvadász-zászlóalj kiképző százada:
130 fő
— a csengeri 14/48. határvadász-század állományából:
130 fő
— a Gazdasági Rendőrségtől nyomozó és rendőr:
60 fŐ
— a nyírbátori járási rendőrkapitányságról:
8 fő
— a csengeri járási kapitányságról:
12 fő
összesen: 340 fő.
A razzia időpontját 1946. november 4-én hétfőn 24 órától november
9-én, szombaton 24 óráig határozták meg. 14
A razziát megelőző napokban megélénkült a 14. határvadász-zászlóalj
operatív szerveinek tevékenysége. A „D" tiszt és a határvadász nyomo
zók a zászlóalj működési területén tevékenykedő csempészekről készí
ti Szabad Nép, 1946. november 7.
12 Németh Dezső: Az új honvéd határőrség.
13 Honvéd Határőrség Parancsnokság 6—117/1. sz. ein. I/a.—1946. Intézkedés a Csenger terü
letén végrehajtandó razziára (továbbiakban HHP intézkedés).
14 A razzia befejezésének időpontját később módosították.
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tett kimutatásaikat kiegészítették, a „ B " egyénektől kapott legfrissebb
adatokkal s a hazafias lakosságtól kapott tájékoztatással.
Intézkedés történt megerősített szolgálatra a 14/48. csengeri század
egész területén, továbbá határzárt rendeltek el. 15 A tett intézkedések
ről a román határőrizeti szerveket tájékoztatták.
Az 1. és 2. határvadász-zászlóalj kiképző századai — vasúton történő
szállítás u t á n — november 3-án 23 órakor megérkeztek a csengeri v a s 
útállomásra.
A Gazdasági Rendőrség razzián részt vevő állománya a hosszú utat
gépkocsival tette meg. Budapestről való elindulásukat Máté György ú j 
ságíró — az események szemtanúja — a következőkben örökítette meg:
„Szakadó esőben gyülekeznek a Mosonyi utcai laktanya udvarán a
gazdasági rendőrség nyomozói és a rendőrosztagok, hogy segítségére
siessenek a határvadászoknak. Senki nem tudja még, hogy hova indul a
csoport, de ilyen ítélet-időben bármelyik határszél a világ végének t ű 
nik. Ponyva viszont csak megfelelő szolgálati úton utalható ki. Hiába, ha
ponyva nincs is, indulni kell. A teherautók lassan kigördülnek a debre
ceni országútra. Pestszentlőrincnél m á r bőrig ázott mindenki, de a jó
hangulatot ez sem töri meg." 1 6
Néhány órával a razzia megkezdése előtt Nyírbátorba érkezett: N é 
meth Dezső alezredes, a honvéd határőrség vezérkari főnöke; Nyerges
Pál őrnagy, az l/a. osztály, 17 Korondy Béla őrnagy, az I/b. osztály v e 
zetője, 18 Elefánti Ervin rendőr százados, a Gazdasági Rendőrség alosz
tályvezetője és Máté György, a Szabad Nép tudósítója.
A razzia sikere érdekében — h á r o m vonalon egyidejűleg — vonatellenőrző szolgálatot szerveztek. (Lásd a 3. sz. vázlatot.)
Célja volt: „A vasúton a határ felé, valamint a határtól utazó csem
pész egyéneknek a záróvonalból vasúton történő kijutásának megakadá
lyozása, azoknak őrizetbe vétele á l t a l . . . "
Feladata volt: „A vasúton utazó személyek igazoltatása, majd moto
zása és ennek alapján a csempész, vagy más bűncselekmény-gyanús
egyének őrizetbe vétele." 1 9
A gazdasági rendőrség 3 nyomozójából és 6 rendőréből három vonat
ellenőrző járőrt szerveztek. (Egy járőr: 1 nyomozóból és 2 rendőrből áll.)
Mindhárom járőr Nyírbátorból indult el november 3-án 19 óra 30
perckor a személyvonattal.
Az 1. sz. járőr továbbutazott Csengerig és Győrtelektó—Csenger k ö 
zött végezte az utasok ellenőrzését.
A 2. sz. járőr Mátészalkán átszállt a Fehérgyarmat—Zajtai vonatra és
Kocsord—Zajta között végezte az utasok ellenőrzését.
A 3. sz. járőr Mátészalkán átszállt a hajnali 3 órakor induló nagyecsed—tiborszállási vonatra és Mátészalka—Tiborszállás között végezte
az utasok ellenőrzését.
15 A határzár azt jelentette, hogy a határon útiokmányokkal történő átlépést senkinek
seim engedélyeztek.
16 Szabad Nép, 1946. november 7.
17 Az l/a. osztály irányította a határőrség határőrizeti tevékenységét.
18 Az I/b. osztály irányította a határőrségnél a katonai elhárítást és a határőrizet érde
kében történő felderítést.
19 HHP intézkedés.
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A vonatellenőrző járőrök a célállomásra megérkezve — az 1. sz. a
csengeri, a 2. sz. a gacsályi, a 3. sz. a tiborszállási vasútállomáson — át
adták a csengeri, gacsályi, illetve mérki őrs oda kirendelt járőrének az
igazoltatás során elfogott személyeket, akik azokat az őrsre kísérték. Ez
után a vonatellenőrző járőrök vasúton, ugyanazon az útvonalon vissza
indultak Nyírbátorba, s újból ellenőrizték a vonaton utazókat. Az útköz
b e n elfogott személyeket a nyírbátori határvadász laktanyába kísérték
be. A járőrök este ugyanazon a vonalon folytatták a vonatellenőrzést és
így végezték feladatukat a további napokon is, egészen november 8-árt
reggel 7 óráig.
A razzia első mozzanata
Az akció Csenger és Komlódtótfalu körülzárásával és átkutatásával
kezdődött. Hogy a razzia területéről menekülő, illetve az oda igyekvő
csempészeket feltartóztassák, záróvonal-pontokat — feladatukat te
kintve ellenőrző-átengedő pontokat — szerveztek. 20 (Lásd a 3. sz. váz
latot.)
Az 1—6. sz. záróvonalpont őrségét a Gazdasági Rendőrség állomá
nyába tartozó 6 nyomozóból és 18 rendőrből szervezték meg. (Minden
egyes záróvonalpont ereje 1 nyomozó és 3 rendőr volt.)
Eligazítás után november 3-án, vasárnap este gépkocsival a hely
színre szállították őket.
Az a—d. záróvonalpontok őrségét nyírbátori rendőrökből, és határ
vadász tisztesekből szervezték. (Egy záróvonalpont ereje 2 rendőr és 1
határvadász tisztes volt.) Felvezetésüket a terepet jól ismerő határva
dász tisztesek végezték, november 3-án 19 órától.
A záróvonalpontok 3-án éjféltől folyamatosan végezték feladataikat.
A Csenger felé tartó személyeket és járműveket november 4-én 6 óráig
visszatartották, nehogy azok a razzia árulói lehessenek. Az elfogott sze
mélyeket és a visszatartott járműveket — a záróvonalpontokat ellen
őrizve — összegyűjtötték és Nyírbátorba kísérték kihallgatás, illetve to
vábbi eljárás végett.
A razzia első mozzanatában átkutatásra kerülő két — joggal csem
pészgócnak tekintett — község körülzárása során 77 főt vettek igénybe.
Közülük:
— 13 álló járőrt,
— 18 mozgó járőrt és
— 6 ellenőrző járőrt szerveztek. (Lásd az erőelosztási táblázatot.)
Az utakon elhelyezett álló járőrök megakadályozták a két községbe
való be-, és az onnan történő kilépést. A mozgó járőrök az álló járőrök
között portyáztak, azonos feladattal. 2 1
20 A — térképen 1—6-tal és a—d-vel jelölt — záróvonalpontok nem jelentettek, nem ké
peztek összefüggő záróvonalat. A záróvonalpontokat a legforgalmasabb utakon helyezték el
s köztük nem volt összeköttetés.
21 A záróvonalpontok között többnyire egy, ahol nagyobb volt a távolság, ott két, a 10.
•és 11. záróvonalpont között pedig három mozgó járőr portyázott.
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összesen
Rendőrnyomozó 21 ß, rendőr 18 fo, határvadász 60 fő, összesen • 99 fő
KUTATÁST VÉGZŐ ERŐK ELOSZTÁSA
/ CSEKSER KÖZSÉDBEN ' Ï 2
kutató járőr
( járőrönként : Inqomozó, 1 rendőr, 1 határvadász) •• 12 ny, 12 r., 12 hv.
3 utcaellenőrző járőr í járőrönként •• 2
->-)••
6 hv.
'
,
Tartalék a H/<t8. hv. síd. parancsnokságon
• 3 ny, 10 hv
2. KOMLŐO TÓTFALU KOZSECBEN • 6 kutató Járőr
C járőráhként • nyomozó, I'rendőr, !'határvadász)' 6 ny., S r., 6 hv.
h. utcaelknőrzőjátőr (járőrönként •
2
—
)
••
8 hv
18 hv.
Tartalék
összesen •• 60 fo.
mZ/ACSOPOtr-PARANCSNOttÍB

HARCÁLLÁSPONTJA 3-ÁH 20M-TÔL, S-ÈN 10.00-16 A 14/48. HATÁRVADÁSZ SZÛ. PSÀG.-ON.

2. sz.

10 Hadtörténelmi közlemények

vázlat

GYÜLEKEZÉSI KÖBLEI
XI 08-án, 17.00-ig
2. Hv z kik szú

A CSENGERI RAZZIA
(1346. XL Qif-ÈN 00.00 ÔRÂTÔL, XL 08-ÀN 17.00 ÔRÀIG.)

ÎYARMAT

JELMAGYARÁZAT^
i- _ határvonal a határiárral '
Osfá XI Ok-énOD-tól 05.-én 2i.00-ig.)
» Határvadász szd csatlakozási pont a csallako«^zást vonattal.
\
XI. 5-én, 1200-1300-ig
XI. 7-én, 05O0-2OJIO-19

GTÜLEKE7ESI KÖRLET
XI 08-án, 1700-ig
1. Hv. z kik sľd. 1 sz.

Q

- ârs

[

= járást

W

= razzia csoport pság.

XI. 5-én, 12.00-210O-ig

rendőrkapitányság
harcálláspontja

- 6-án. 1
, • " , ' .
- 7-én, [ TELEPÜLÉSEK ÁTKUTATÁSA

• - ~ - . B . l » részvétel afokozott

határszolttfalban

KÖRÜLZÁRÁS, ÁTKUTATÁS
1

- = rasá

W6.XI.0123.00-M 0A1BDDH6.

ellenőrző Járőr menetvonala

= A razzián

résztvevő

helyei, irányai

EE35E2TSK!r-^~

z. vázlat

szá.pság.

©
- Ellenőrző Átengedőfbnt
(t-S,A-Dl)
- ^ • ^ * - , £ * /-ff///ű csoport menetvonala
« ~ ™* - , / ? " r a z z i a csoport menetvonala
<Š>
( 2 3

XI." S-ÊÎ" 0SOO-17.OO-ÍQ

• határvadász z.psóg.,

f

i^SU&uy.u* A^ríSÍBríC

erők

tevékenységének

Hat_ellenőrző járőr kísérte figyelemmel az álló és a mozgó járőrök
munkáját. (Lásd a 2. sz. vázlatot.)
A községek körülzárása november 3-án 23 órától 4-én 18 óráig tartott.
A záróerők parancsnoka a 14/48. határvadász-század nyomozó tiszthe
lyettese volt.
A záróerők részére gépkocsival a helyszínre szállították a meleg élel
met.
A két község átkutatásának célja a csempészeknél elrejtett csempész
áruk felkutatása és lefoglalása volt. Időtartama: november 4-én, hétfőn
6 órától 18 óráig.
A házkutatást Csengerben 12, Komlódtótfaluban 6 kutató járőr egy
időben végezte. Ezalatt a községek utcáin utcaellenőrző járőrök cirkál
tak. (Lásd az erőelosztási táblázatot).
Az akciót az események ma is élő szemtanúja, Máté György újságíró
részletesen leírta. Riportjában utal az akció hatékonyságára is.
„Alig pirkad, a nyomozók megkezdik a község átfésülését. Az állító
lagos Joint-vezető, Berger Márton átszökteti a Szamoson a Romániából
Palesztinába kivándorolni akaró zsidó lakosságot. Rejtélyes utakon —
persze egész vagyonukat elszedve tőlük — átcsempészi őket Ausztriába,
ahol a közben teljesen kifosztott szerencsétlenek gyűjtőtáborba kerül
nek, ahonnan néhány hét múlva testileg-lelkileg összetörve visszatolon
colják őket Romániába. A Szentföld prófétája nincs itthon. De m á r hoz
zák egyik felhajtóját, egy hetvenesztendős szatmári embert, aki 120 000
lejért hozott át két asszonyt a határon. Nyolcvanhat ilyen eset volt a
múlt héten . . .
A hamis papírokat odaát Szatmárnémetiben »Dadi néni« árulja a
Kossuth utca 6. sz. házban, de csak forintért. A forintnak odaát is foga
van és a hetipiacokon 50 000 lejt is fizetnek ma m á r egy tízforintosért.
Hordják is át bakancsban, kabátba varrva a kettős birtokosok, meg a
keményre taposott csempészutakon átjáró hivatásos üzérek: minden fo
rint egy-egy új államadósság Románia felé. De egy-kettőre előkerülnek
a »bankárok« is.
Sok a Meggyesi Csengeren. Ez a neve a kisgazdapárti titkárnak,
a k i . . . a reformáció emlékünnepén a templomban uszított a Vörös Had
sereg és a demokrácia ellen. Az aranybeváltó Meggyesit megkülönböz
tetésül »rabló« előnévvel tisztelte meg a falu. Aranymérleg, törtarany,
Napóleonok, 500 000 lej kerül elő a házból. Meggyesi Lászlónál 135 vég
vásznat és sok más csempészárut találnak. Elővezetik Bélteleki Arnoldné vasúti pénztárost, aki félmillió lejt vásárolt forintért a csempészektől.
Délutánra másfél vagon »fekete« só kerül elő ártatlan külsejű alma
szállító kocsik, szalmával megrakott szekerek aljáról. Húsz mázsa szóda
bikarbónát, több száz mázsa dohányt, 1500 tűzkövet, egész kis zsákra
való szacharint, öt millió lejt, sok rubelt, dollárt szednek össze a razziázók.
Kétszáz tiltott határátlépőt fogtak el egy napon. Méltatlankodó úri
hölgyek, hallgatag cigányok, gúnyosan mosolygó hivatásos csempészek
tarka csapata indul útnak, hogy feleljen tetteiért. A rendőrök, katonák,
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nyomozók lepihennek néhány órára, hogy másnap új feladatra, új ellen
ség ellen induljanak." 2 2
A razzia első mozzanata eredményes volt. A határvadászok és rend
őrök veszedelmes ember- és árucsempészeket, s kétszáz határsértőt fog
tak el, továbbá jelentős mennyiségű valutát és csempészárut koboz
tak el.
A razzia második mozzanata
A második mozzanat célja :
„A 14/48. sz. határvadász-század egész területének sugárszerű átfé
sülése, az őrsök megerősítése fokozott határszolgálat ellátása céljából és
a menetvonalon levő helyek razziaszerű átkutatása" — a mai értelem
ben — kutatás volt. 23
A határvadászok Csenger és Komlódtótfalu átkutatását befejezve k é t
oszlopban Porcsalmára és Tyúkodra meneteltek.
A községekbe november 4-én hétfőn este megérkezve pihenőre tértek.
Az akció második mozzanatára a razzia csoportparancsnokság k é t raz
ziacsoportot szervezett.
Az E. razziacsoport parancsnoka a csengeri határvadász-század p a 
rancsnoka volt.
Ereje: —az 1. határ vadász-zászlóalj kiképző százada 65 fővel,
— 10 nyomozó és
— 3 rendőr.
Eligazítást részükre 5-én reggel Porcsalmán tartottak.
A D. razziacsoport parancsnoka a nyírbátori határvadász-zászlóalj p a 
rancsnoka volt.
Ereje: — a 2. határvadász-zászlóalj kiképző százada 65 fővel,
— 10 nyomozó és
— 3 rendőr.
Eligazítást számukra 5-én 11 órakor tartottak Tyúkodon. Mindkét raz
ziacsoport szakaszokra bontakozva hajtotta végre feladatát.
Az E. razziacsoport első szakasza november 5-én délben a 48/4. csen
geri őrsre indult, s oda megérkezve estig részt vett a fokozott határszol
gálat ellátásában.
A következő napon a szakasz Nagygécre vonult, ahol a nyomozók és a
rendőrök a csempészgyanús személyeknél házkutatást tartottak. Ennek
végrehajtását a határvadászok biztosították.
6-án este a határvadászok visszaindultak a csengeri őrsre, 7-én a
csengeri őrsön, 8-án a nagygéci ikerőrsön bekapcsolódtak a fokozott h a 
társzolgálat ellátásába.
Az E. razziacsoport 2. és 3. szakasza 5-én délben Porcsalmáról a 48/5.
gacsályi őrsre menetelt.
6-án a két szakasz Méhtelekre vonult, ahol a nyomozók és a rendőrök
a csempészgyanús személyeknél házkutatást végeztek.
22 Szabad Nép, 1946. november 7.
23 HHP intézkedés.
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Este visszaindultak Gacsályra, s 7-én este 8 órától a 48/5. gacsályi őrs
személyi állományával együtt Bőrerdő, Géczi sűrű és Kerülőház-erdő
területén vettek részt a fokozott határszolgálat ellátásban.
8-án reggel Zaj tára vonultak, ahol a nyomozók és a rendőrök a csem
pészgyanús személyeknél házkutatást tartottak. Este visszaindultak Ga
csályra.
A D. razziacsoport első szakasza 5-én délben Tyúkodról a 48/3. urai
őrsre menetelt. Megerősítették az őrsöt. Rövid pihenő után bekapcsolód
tak a határszolgálat ellátásába.
6-án a szakasz egy raja járőrszolgálatot látott el az őrsön, az alegység
személyi állományának 50%-ával együtt. Ezalatt az első szakasz fenn
maradó része az őrslegénység másik 50%-ával, s a nyomozókkal együtt
Szalmavárosba menetelt. A nyomozók átkutatták Szalmavárost, majd
Kálmánmajort.
A határvadászok 7-én és 8-án a 48/3. urai őrsön részt vettek a foko
zott szolgálat ellátásában.
A D. razziacsoport 2. és 3. szakasza 5-én délben a nyomozókkal és
rendőrökkel együtt Kálmánmajoron keresztül járőrözésszerűen a Lápicsatorna hídjához menetelt. A 48/1. mérki őrs parancsnoka azonnal b e 
vonta őket a fokozott szolgálat ellátásába.
6-án a nyomozók és a rendőrök — az őrs nyomozójától kapott helyzeti
adatokat felhasználva — Mérk és Vállalj községekben végeztek házku
tatásokat. A két szakasz kétharmada ezt biztosította.
Ezalatt a két szakasz egyharmada részt vett a mérki őrs területén a
fokozott szolgálat ellátásában.
7-én a két szakasz részt vett az őrsön a fokozott szolgálat ellátásában.
Közülük 24 fő Tibor szállástanya átkutatását biztosította.
Rövid pihenés u t á n hajnalban Halmostanyára menetelt a két szakasz.
Annak átkutatását biztosították, körülzárva a települést. Majd járőrö
zésszerűen Tyúkodra meneteltek.
A razziacsoport-parancsnokság harcálláspontja
november 5-én: Mérken,
november 6-án: Tiszatanyán,
november 7-én: Mérken,
november 8-án: Csengerben volt.
A razzia második mozzanatának hatékonyságára kizárólag a Szabad
Nép egy rövid cikkéből következtethetünk. Ezt idézzük :
„A razzián elfogták Orbán tiszteletest, akinél 13 kiló törött borsot ta
láltak. Csütörtökön (nov. 7.) Mérk, Vállalj, Csengerújfalu, Tiborszállás,
Zaj ta községeket kutatták át és hatalmas mennyiségű sót, dohányt és
más csempészárut találtak a házakban és a tanyákon." 2 4
A néhánysoros tudósításból arra következtethetünk, hogy a kutatás
második szakasza kevésbé volt sikeres,' mint Csenger és Komlódtótfalu
24 Szabad Nép, 1946. november 3.
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átfésülése. Erre abból is következtethetünk, hogy ez előzetes intézke
désben tervbe vett harmadik mozzanat elmaradt s a razziát a tervezett
nél egy nappal előbb, november 8-án, pénteken 17 órakor befejezték. 25
A határvadászokat összevonták s részükre pihenőt engedélyeztek.
A kiképző századok november 10-én, vasárnap hajnalban vonattal in
dultak vissza Miskolcra. A budapesti rendőrök és nyomozók a megérde
melt pihenés után, 10-én reggel ugyancsak visszautaztak Budapestre.
A razzia csoportparancsnokság november 10-én 6 órakor — miután
feladatát teljesítette — feloszlott. 26
A razzia értékelése
A csengeri razzia volt a honvéd határőrség első nagy akciója. Razzia
szervezéséhez sem a tervek kidolgozóinak, sem a razzia irányítóinak
1946 őszén nem állhattak rendelkezésére tapasztalatok.
A razzia céljára biztosított erők — melyeket a határőrség m á r emlí
tett létszámcsökkentése minimálisra korlátozott — kevésnek bizonyul
tak. Ilyen óriási terület alapos átkutatásához jóval több határvadászra
és rendőrre lett volna szükség. Megfelelő erők hiányában nem volt mód
összefüggő zárásra. Ezért szerveztek egymástól független záróvonalpon
tokat.
A razzia első mozzanata, Csenger és Komlódtótfalu körülzárása és át
kutatása a fentiek ellenére eredményes akciónak bizonyult.
A második mozzanat során az erőknek szakaszokra való szétforgácsolása, s egyes őrsök rövid időre, esetenkint órákra történő ismételt meg
erősítése már nem látszik célszerűnek. A határmenti községek egymást
követő napokon való — tehát nem egy időben — átkutatása pedig alig
ha vezethetett eredményre, mert ezalatt a razzia híre a Nyírség falvai
ban elterjedt.
A razzia levezetéséhez szükséges eszközök hiányáról is említést kell
tennünk. Rádió adó-vevőkészülékek hiányában az összeköttetést az
egyes razziacsoportok és a razziacsoport-parancsnokság között postai t e 
lefon igénybevételével biztosították. Az ellenőrzőpontok és a razzia irá
nyítói között pedig egyáltalán nem volt összeköttetés.
A határvadászok — mivel gépkocsi nem volt — az akció során gyalog
mozogtak. Ez a körülmény csökkentette a manőverezés lehetőségét és
növelte a személyi állomány egyébként is jelentős igénybevételét.
A honvéd határőrség vezetői értékelték a csengeri razziát, s további
munkájukban hasznosították a tapasztalatokat. Az egy hónappal később
levezetett — 1946. decemberi — soproni razzián m á r nagyobb erők vet
tek részt s a híradást rádiók segítségével biztosították. 27
A csengeri razzia alig fél esztendővel a határőrség átszervezése, a
honvéd határőrség parancsnokság, a határvadász-zászlóaljak létrehozása
25 Az előzetes i n t é z k e d é s szerint a razzia n o v e m b e r 9-én, s z o m b a t o n éjfélkor

ért v o l n a

véget.
26 Honvéd Határőrség Parancsnokság, 6—117/2. s. ein. I/a. 1946. Intézkedés a Csenger terü
letén végrehajtott razzia befejezésére.
27 A határőrség megalakulása . . . A soproni razzia.
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után zajlott le. Ez a hat hónap elég volt ahhoz, hogy a szétforgácsolt h a 
tárvadász portyázó századokból olyan ütőképes határőrséget hozzanak
létre, mely a rendőrséggel együttműködve sikeres operációk végrehaj
tására képes.
Elismerést érdemel az akción részt vevő határvadász és rendőri állo
m á n y helytállása. Nem ismerjük a razzián közreműködők neveit, de azt
tudjuk róluk, hogy a kis fizetés, az alacsony zsold, a rossz ruházati ellá
tás, a kalóriaszegény élelmezés s a hiányos technikai ellátottság nem
csökkentette lelkesedésüket, nem lazította fegyelmüket. Becsülettel
helytálltak!
Mind a honvéd határőrség vezetői, mind az egyszerű határvadászok
kiérdemelték azokat az elismerő szavakat, amelyek az Országházban
hangzottak el, a honvédelmi tárca költségvetésének vitájában — néhány
hónappal a csengeri és a soproni razzia sikeres befejezése után:
„ . . . a magyar nép szenvedéseit megértő közösségi szellemről tesz m á r
tanúbizonyságot határvadász alakulataink önfeláldozó magatartása.
Ezek az alakulatok rosszul felszerelve, éhezve . . . fagyoskodva, életüket
kockáztatva igyekeznek meggátolni a lelkiismeretlen, bitang csempé
szek nemzetrontó munkáját. Ezek a határvadászok háborúban vannak
ma is . . . a csempészbanditákkal. Hadat viselnek azokkal a banditákkal,
akik a magyar nép munkájának eredményeit próbálják kilopni ebből az
országból. Mi, ilyen honvédséget akarunk!" 2 8

28 Részlet Somogyi Miklósnak a Parlamentben 1947. március 4-én elhangzott felszólalásából.
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SZEMLE

A. I. PUSKÁS:
MAGYARORSZÁG A II. VILÁGHÁBORÚBAN
(Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1971. 332 o.)

Eredetileg Moszkvában 1966-ban je
lent meg az ismert szovjet történész év
tizedes kutatási eredményeit szinteti
záló kötet, amely elsőként ad tudomá
nyosan megalapozott, átfogó képet Ma
gyarország szerepéről a második világ
háborúban. A magyar nyelvű kiadás az
eredetinek jelentősen rövidített változa
ta, melynek elkészítésekor a szerző
felhasználta az időközben Magyarorszá
gon publikált újabb anyagokat is.

A. I. Puskás kitűnően ismeri hazánk
legújabbkori történetét, melynek kü
lönböző kérdéseit több, jelen munkáját
megelőző tanulmányban és monográfiá
ban dolgozta fel. Ebben a könyvében
rendkívül széfles forrásanyagra támasz
kodva tárja fel a sokrétű és bonyolult
témakomplexum leglényegesebb meg
határozóit és alapvető összefüggéseit.
Részletesen ismerteti és elemzi Magyar
ország gazdasági, társadalmi és politi
kai helyzetét a háborút megelőző idő
szakban. Különös gonddal illusztrálja,
miért kötötték az országot, szükségsze
rűen Hitler szekeréhez a revansvágyo
magyar uralkodó osztályok, milyen okok
vezettek ahhoz, hogy Németország sa
ját hadigépezeitének függvényévé, ki
szolgálójává tehette Magyarországot.
Nagy figyelmet fordít azokra a ténye
zőkre is, amelyek következtében a ha
ladó erők és a háborút ellenző néptö
megek nem tudták megakadályozni a
hadba lépést. A háborús évek történe
tét vizsgálva bemutatja a háború egyes
szakaszaiban támadt ellentéteket a fa
siszta tábor egészén belül és a magyar
uralkodó osztályok különböző csoport
jai között. Nyomon követi az országon
belüli háborúellenes, forradalmi harc
erősödésének és a harctéri események
nek a hatására érlelődött politikai és
kormányválságokat, azok következmé
nyeit az egyes osztályok, rétegek és a
katonatömegek magatartására. Jól áb
rázolja az uralkodó körök rendszer
mentő kísérleteit, az angolszász impe
rialista politikához fűzött reményeit, az.
október 15-i kiugrási kísérlet csődjének
szükségszerűségét.
A szerző Magyarország második vi
lágháborúban játszott szerepét határo-
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zott politikatörténeti nézőpontból vizs
gálja. Fő figyelmét az egyes osztályok
magatartására, e magatartást meghatá
rozó és befolyásoló tényezők alakulá
sára fordítja. Érmek megfelelően tár
gyalja a katonai eseményeket, a
Hortíhy-hadsereg részvételét a háború
ban, a szovjet csapatok magyarországi
felszabadító hadműveleteit és a ma
gyar antifasiszta ellenállási mozgalom
tevékenységét. Különösen sok új adat
tal szemlélteti a horthysta csapatok so
raiban végbement bomlási folyamatot:
a háború- és németallenesség fokoza
tos terjedését, amely katonák és tisztek
ezreit fordította szembe a hitlerista
megszállókkal, s állította a helyzettől

függően a szovjet hadsereg, a szlovák
felkelők, a magyar partizánok, vagy a
jugoszláv népi felszabadító erők olda
lára.
A. I. Puskás kutatásai azt bizonyít
ják, hogy a magyar antifasiszta ellen
állási mozgalom sokkal szélesebb töme
geket fogott át, s harci formái, mód
szerei sokrétűbbek,
változatosabbak
voltak, mint azt a hazai történetírás ko
rábban ábrázolta.
A könyv gazdag tényanyaga jól do
kumentálja a szerző világosan meg
fogalmazott okfejtéseit és állásfoglalá
sait, hiteles és meggyőző képet ad a
témáról.
Tóth Sándor

CSIMA JÄNOS:
MAKÓTÓL SOPRONIG
(Budapest, Móra Ferenc Könyvkiadó, 1970. 172 o.)

MAKÓTÖL SOPRONIG

Hazánk felszabadításával kapcsolat
ban már számos mű jelent meg. E ki
adványok szerzői azonban munkájukat
— jellegüknél fogva — elsősorban a
történelemmel, illetve a hadtörténelemmel foglalkozó szakembereknek és
a téma iránt érdeklődő felnőtt ol
vasónak szánták.
Csima János a Móra Ferenc Könyv
kiadó gondozásában megjelent új mű
vét az ifjú könyvbarátoknak ajánlja.
Ebből is fakad, hogy írása epizódgaz
dag, stílusa könnyed, olvasmányos.

Ám a könyvet hasznosan forgathat
ják a felnőtt olvasók is, hisz szerzője
— a korábban megjelent munkáihoz
hasonlóan — ezt is eredeti levéltári és
könyvészeti források, illetve korabeli
sajtó felhasználásával írta. Ily módon a
jegyzetapparátus hiánya nem csökkenti
könyvének tudományos jellegét.
A kiadvány öt fejezetet tartalmaz.
A „Végzetes út" című fejezetben a
szerző röviden vázolja a hitleri Né
metország által kirobbantott második
világháború eseményeit az európai had
színtéren 1939. június 22-től 1944. szep
tember 23-ig. E fejezet keretében elemzi
Horthy-Magyarország uralkodó körei
nek bűnös politikáját, amelynek kö
vetkezményeként hazánk is belesodró
dott Hitler oldalán az igazságtalan,
népeket leigázó háborúba, amely or
szágunknak és népének óriási anyagi
kárt okozott, és ami legfájdalmasabb
volt: emberek százezreinek életét ol
totta ki és tízezrek váltak egy életre
nyomorékká.
Ugyancsak itt olvashatunk arról,
mint foszlott
szét a
Wehrmacht
legyőzhetetlenségének
legendája.
A
Szovjetunió Vörös Hadserege ugyanis
— óriási anyagi és véráldozat árán —
nemcsak megállította a hitleri hordát,
de ellentámadásba lendülve egymás
után szabadította fel a fasiszták által
megszállt szovjet falvakat és városo
kat. 1944 tavaszára a hős szovjet csa
patok elérték a Kárpátokat, majd rö
videsen megkezdték áldozatos küzdel
müket hazánk felszabadításáért.
Csima János könyvének második fe
jezetében a Tiszántúl felszabadításával
foglalkozik. Rendkívül színesen, sok-
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sok epizódot idézve mutatja be, hogyan
vette birtokba a Vörös Hadsereg az
első magyar falvakat, köztük Battonya
községet, és az első tiszántúli várost,
Makót, majd a 2. Ukrán Front lendü
letes támadása eredményeként a többi
tiszántúli helységeket.
Az 1944. október 6-tól 20-ig tartó
küzdelemből, amely „debreceni csata"
néven vonult be a hadtörténelembe, és
Debrecen felszabadulásával ért véget,
a szovjet csapatok kerültek ki győz
tesen.
Csima János e fejezet keretében be
mutatja azt is, hogyan kezdődött meg a
munka a felszabadított városokban és
falvakban, ahol az élet megindítója
mindenütt az egymás után alakult
kommunista pártok voltak.
Rendkívül pozitívnak tekintjük, hogy
a szerző az egyes szabaddá vált váro
sokról és községekről szólva megemlé
kezik a velük kapcsolatos régmúlt tör
ténelmi eseményekről és személyisé
gekről.
A kiadvány következő fejezetében a
budapesti hadműveletről olvashatunk.
Ezen belül a szovjet csapatok előnyomulásáról és hősi helytállásáról a Du
na—Tisza közén, a hitleristák gyűrűbe
zárásáról és részletesen Budapest fel
szabadításáról. Rendkívül érdekes ké
pet kapunk a budapesti utcai harcok
ról, a városban működő partizánegysé
gek akcióiról és a főváros belső életé
ről.
Ezt követően a szerző Észak-Magyar
ország felszabadításának történetét ele

veníti fel. Többek között megismerteti
az olvasót a magas hegyekben és fo
lyóvölgyekben vívott harcokkal, ame
lyek eredményeként a Börzsönytől a
Zempléni hegységig felszabadultak ha
zánk északi hegyes vidékei.
Csima János megemlékezik az itt
harcoló magyar partizánokról is, akik
tevékenységükkel segítették a Vörös
Hadsereg felszabadító harcait. Ezzel a
szerző emléket állít azoknak a bátor
partizánoknak, akik a hitleristákkal
vívott fegyveres harcban az életüket
áldozták.
Az utolsó fejezetben a Dunántúl fel
szabadításáról
olvashatunk.
Többek
között képet kapunk egy rendkívül
nehéz harcfeladat, a folyón való át
kelés végrehajtásáról, amely parancs
noktól és egyszerű katonától egyaránt
kiváló felkészültséget követel. Mint
az eseményekből kiderül, a szov
jet parancsnokok és harcosok itt is
megálltak a helyüket. Csima János e
fejezetben eleveníti fel a balatoni csa
tát is, amely a hitleristák vereségével
végződött, s ezzel elérkezett a magyar
országi felszabadító hadműveletek nagy
fordulója. 1945. március 16-án megin
dult a 3. Ukrán Front hatalmas erejű
támadása, mely a bécsi hadművelet
nek volt a bevezetője. Ez egyúttal a
Dunántúl és az ország teljes felszaba
dulását jelentette.
Csima János színes, izgalmas köte
tét számos, a hadműveleteket bemu
tató vázlat és egykorú dokumentum
felvétel gazdagítja.
Molnár Pál
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SZTOJAN RADEV:
(Szófia,

KRÁV PO ROZITE*
Állami Katonai Kiadó, 1971. 170 o.)

A bolgár és a magyar népet évszáza
diak óta szoros szálak fűzik össze. E szá
lak kibontásában, és a történelmi tények
közkiinccsé tételében a bolgárok példamuiťató kezdeményezéseket tettek az
utóbbi évtizedben. Az idegiembe vető* Vér a rózsákon.

dött bolgárok életútjának, forradalmi
tevékenységének feltárása során külö
nös .gonddal foglalkoztak — többek kö
zött — az illetők magyarországi tevé
kenységével, így a bolgár hazafiakról
készített filmekben,, dokumentumamyagokban, könyvészeti feldolgozásokban
figyelmet szemteltek egy-egy magyar
haladó, forradalmi esemény bemutatá
sára is. Ezt bizonyítja a magyar és az
olasz szabadságharc nagyszerű bolgár
hősének, Dunyov István ezredesnek az
életéről készült dokumentumfilm, az 1.
Bolgár Hadsereg 1945. évi dél-magyar
országi harcáról szóló tudományos mun
kák, regények és filmiek. Hasonló kon
cepció alapján készül most a Nikola
Qramovszkiról szóló dokumentumfilm,
amely a bolgár—magyar forradalmi
kapcsolartök (történetét a Magyar Ta
nácsközitársaság hősi eseményeivel gaz
dagítja majd.
Sztojam Radev most megjelent köny
ve újabb hozzájárulás népeink közötti
történelmi barátság jobb megismerésé
hez és elmélyítéséhez. A szerző neve
nem ismeretlen a magyar olvasók előtt.
Magyarországon végezte egyetemi ta
nulmányait, hosszú éveken át Budapes
ten teljesített diplomáciai szolgálatot.
Az itt töltött években tudományos ku
tatásokat végzett közös hagyományaink
feltárására és közkiinccsé tételére. Mun
kásságának eredményeképpen számos
tanulmány és cikk jelent meg magyar
és bolgár nyelvem, és e témában nyerte
el a történettudományok kandidátusa
címet is.
Radev a Vér a rózsákon című könyvé
hez rendkívül sokrétű és gazdag bolgár
és magyar nyelvű könyvészeti és levél
tári forrást — útleírásokat, naplókat,
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monográfiákat, sajtótermékeit st)b. —
használt fel és vetít kritikai elemzés alá,
hogy a népszerű (tudományos munkában
történelmi összefoglalást tárjon az olva
só elé az ó-bolgár—magyar kapcsolatok
ról egészen a XIX. század 70-es évei
nek végéig. Hitelességre és hűségre tö
rekedve mutatja be a két nép közötti
viszony alakulását a hosszú évszázadok
során, ugyanakkor a figyelem közép
pontjába Bulgária török megszállásá
nak és a bolgár újjászületés kibontakozásániak időszakát állítja.
Különösen figyelemre méltók Sztojan
Radev könyvének azok a részei, me
lyékben a magyar utazók bulgáriai él
ményeit, véleményét idézi. Kiemeli ezek
nagy értékét, hiszen a magyar nép raj
tuk keresztül szerzett tudomást a bal
káni nemzetek etayomottságáról, keserű
sorsáról. Az a körülmény pedig, hogy
ezek a naplók, leírások nagy többségük
ben német, sott latin nyelvien, is megje
lentek, hírt adtak a török megszállta
országok népeiről — így a bolgárokról
is — egész Európának.
A magyar utazók többsége a XVIII.
század végén ós a XIX. százaidban járt
Bulgáriában. A szerző sorra veszi az is
mertebbeket, illetve azokat, .akiknek a
véleményét értékesnek ítélte Bulgária
megismertetése szempontjából, függet
lenül attól,, hogy némelyiknél kétségte
lenül kimutatható a töröksziimpátia.
Sztojan Radev hosszabban méltatja és
értékeli Friwaldszki Imre tudós utazá
sait, aki 1833 és 1845 között több ízben
járt a Bálikánon, így Bulgáriában is,
Részletesen foglalkozik Kossuth emigrációbeli titkárának, Szőllősi Ferencnek
az útleírásával. Kiemeli egy másik
18-as emigráns, Egressy Gábor Bulgá
riáról szóló naplójegyzeteit, többször
idéz az 1851-ben, Budapesten kiadott
laplóból. Nagyra értékeli Kazinczy
Gábor
1841-ben
megjelent
írását,
amelyben a bolgár kultúráról és iro
dalomról tett elismerő megjegyzéseket.
A szerző nagy tenet iszemtél a bolgár
megújhodás 1860—70-es évi fellendülése
magyar visszhangjának. Különösen ki
emeli Kánicz Félix bulgáriai utazásai
nak és az ezek alapján íródott tanul
mányai, cikkei, nem utolsó sorban a
háromkötetes, Balkániról szóló monog
ráfiájának nagy jelentőségéit. Radev
megállapítja, hogy a bolgár—magyar
kapcsolatok Egressy Gábor Magyaror
szágra való visszatérte után a mini
mumra csökkenitek. A 48-as emigrán

sok — igen kevés kivétellel — elhagy
ták a bolgár földet. Az 1850—70-es
években nem sok magyar szánta rá ma
gáit, hogy utazásokat tegyen a török bi
rodalom európai részén. A kevesek
egyike volt Kánicz Félix, aki nemcsak
alapos ismerője volt :a Balkán irodal
mának, földrajzának, történelmének,
néprajzának és régészetének, hanem —
mint a szerző méltatja — számtalan tér
képvázlatot, művészi rajzot, karcolatot
készítve az általa megismert tájakról,
emberekről, maradandó értéket adott az
utókornak. Megemlíti, hogy Kánicz igen
nagy szolgálatot tett a bolgár nép ügyé
nek azáltal is, hogy Bulgáriáról az ad
dig ismert térképeket pontosította, mó
dosította és a Kánicz-féle térkép képez
te az 1877—78-as orosz—török háború
ban a bolgár nép felszabadítását célzó
orosz haditerv alapját.
Kánicz a Dunai—Bolgária és a Bal
kán című háromkötetes munkájában —
amelynek első kiadása 1875—79 között
jelent meg Lipcsében — az addigi leg
hitelesebb és legreálisabb képet tárta a
világ elé a Balkániról és Bulgáriáról.
Radev idézi a monográfia 1882-es, fran
cia nyelvű kiadásának előszavát, amely
a munkát Bulgária történelmi és kul
turális jelentősége legmeggyőzőbb bizo
nyítékának ítélte meg. Kánicz munkás
ságának értékelése során; Sztojan Radev
sajnálatosnak mondja, hogy ezt a nagy
szerű tudóst és embert, aki élete nagy
részét külföldön töltötte, nem tekintik
magyarnak. Idézi a Sziinnyei József ál
tal szerkesztett lexikon V. kötetének
927. oldalán található bejegyzést, amely
szerint Kánicz „német művészettörté
nész és etnográfus". Radev megjegyzi,
hogy ezzel nemcsak a tudós nemzeti
ségiének, hanem
szakképzettség ének
meghatározásában is súlyosan tévedett,
mert Kánicz inkább volt földrajztudós,
néprajztudós, mint művészettörténész.
A szerző művének további részében
számos olyan személyről emlékezik
meg, akik írásaikban is szót emelitek a
bolgárok helyzetéről, sorsáról. Értékeli
Oroszhegyi Józsa dr-nak a Magyar Saj
tó 1863. április—májusi számaiban kö
zölt útleírását, Vértesi Arnold Magyar
ország és a nagyvilág hetilapban meg
jelent írását, Pulfiizky Ferenc 1876-ban
kiadott utinaplóját, Korponai János
írásait stb. Külön részben foglalkozik
az 1876-os bulgáriai fegyveres felkelés
magyarországi sajtóvisszhangjával és ál
talában a sajtó szerepével és jelentősé
gével, amelyet a magyar közvélemény
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tájékoztatásában a bulgáriai események
ismertetésével betöltött.
Az „írott szó ereje" címszó alatt
Sztojan Radev kiemeli, hogy a XVIII.
század végén — XIX. százsad elején új
fejtezeit kezdődött a bolgár—magyar
kapcsolatok történetében, amelynek feibecsüiheteittan kultúrtörténeti hatása és
jelentősége volt. 1806—1876 között a bu
dai Egyerteimi Nyomdában a bolgár fel
világosodás értékes termiekéi — bolgár
nyelvű tankönyvek, imakönyvek stb. —
jelentek meg. A mintegy 50 bolgár ki
advány példányai eljutattak Bulgáriába
és nagymértékben hozzájárultak a bol
gár nyelv tisztaságának megőrzéséhez, a
bolgár felszabadítás és függetlenség esz
méjének terjesztéséhez.
Mivel a könyv — sajnos — magyar
nyelven még nem jelent meg, a jelen
ismertetés nem terjedhet ki Sztojan
Radev
megállapításainak
sokoldalú
elemzésére1, munkája értékének tények^
kel alátámasztott méltatására, ennek
következtében azokra a problémákra
sem, amelyeket a történelmi összefogla
lásban mélyebben lehetett volna ele
meznie. Gondolok itt elsősorban a had
történelmi vonatkozású kapcsolatokra.
Az a körülmény, hogy a könyvet az
Állami Katonai Könyvkiadó jelentette
meg ós a munka címe Vér a rózsákon,
elsősorban hadtörténelmi témakört sej
tetett. A szerzőnek kedvező alkalma lett
válna a bolgár—magyar katonai kap
csolatok történetének bemutatására az
általa meghatározott időszak keretében.
Kidomboríthatta volna azokat a mind
két részről elismert, haladó, forradalmi
közös katonai hagyományként tiszteit
tényeket és eseményeket, amelyek mé
lyebb elemzése igen időszerű lenne.
Mindez nem jelenti azt, hogy Sztojan
Radev szót sem ejt a bolgár—magyar
katonai kapcsolatokról! Említést tesz
III. Béla 1183-as hadjáratáról, Bizánc el
len, amely közvetve hozzájárult a bol

gárok fegyveres felkelésiének kibonta
kozásához és a második boligár biroda
lom létrehozásához 1187-ben. Szól Zsig
mond magyar király 1396-os törökeiHenes harcairól és részletesen kitér Hu
nyadi János 1443. július — 1444. februá
ri aldumai hadjáraitának marxista érté
kelésére is. Mindez azonban nem lépi
túl a jól iisimert tények közlésének ha
tárát. Ez annál is inkább sajnálatos,..
mivel Sztojan Radevtől nem idegen a
hadtörténelmi szemlélet, ezt bizonyít
ják az 1876-os áprilisi fegyveres felke
lésről írott eddigi munkái, amelyekben
igen sokoldalúan, a társadalmi mozgás,
bonyolult összefüggéseibe ágyazva vizs
gálta a fegyveres harc törvényszerűsé
geit és lefolyásának következményeit..
A Vér a rózsákon kötet a fenti hiány
érzet mellett is jelentős hozzá járulás a.
bolgár és a magyar nép történelmi kap
csolatairól, szóló marxista historiográfia,
gazdagításához, elsősorban kultúrtörté
neti vonatkozásokban szolgáltat adalé
kokat nemzeti és internacionális isme
reteinkhez. Ugyanakkor ráirányítja fi
gyelmünket fokozott mértékben a két
nép közös, elsősorban haladó, forra
dalmi katonai hagyományai történeté-nek hasonló összefoglalása szükségessé
gére. Nemcsak a bizánciak, majd a tö
rök elnyomás elleni harc, a hajdűmozgalmak, az 1848—49-es magyar szabad
ságharc, az, 1876-os bulgáriai felkelés
időszakaiban megnyilvánuló fegyveres
együttműködés vonatkozásában, hanem
az internacionalista, forradalmi katonai
kapcsolataink iegújabbkori történeté
inek tudományos értékelésében is — kü
lönösen: a második világháború partizánharcaíban és a magyarországi fel
szabadító harcok idején létrejött fegy
veres együttműködés
jelentőségének
elemzésében, amelyek közvetlen törté
nelmi bázisát képezik a szocialista had
seregek testvéri szövetségének.
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Godó Ágnes

MIHAIL BONCS—BRUJEVICS:
KARDOMAT...
(Budapešť—Uzsgorod,

Európa

Mihail Bones-Brujevics

Felkötöttem
kardomat...
i

A könyv írásakor 87 éves, a cár szol
gálatából a szocialista forradalom mel
lé állt Bones—Brujevics, nyugállomá
nyú altábornagy az orosz és világtör
ténelem alakulásának egyik legdöntőbb
korfordulójára tekint vissza. A cári
hadsereg vezérkari ezredese, majd tá
bornoka széles ívű pályát futott be,
amíg a dinasztia valóban „hűséges"
szolgálatából eljutott addig, hogy — sa
ját szavait idézve — „elárultam az
uralkodót".
Egyértelmű
átállásához

ó—Kárpáti Kiadó, 1970. 454 o.)
nem a bolsevik eszmék gyors befoga
dása — ezt maga sem állítja —, ha
nem éles, a cárizmust is kritikával
szemlélő látásmódja, hazaszeretete, em
bersége adta meg a döntő lökést.
Visszaemlékezései kezdőpontja az el
ső világháború kitörésének ideje. A
tabló, melyet a háborús cári hadsereg
ről fest, sokszínű és különösen érdekes
sé az teszi, hogy a háború orosz néző
pontját — legalábbis magyar nyelven
— az olvasónak eddig nem igen volt al
kalma megismerni. Pontról pontra kö
veti a mammut-birodaiom és hatalmas
hadserege forradalmasodásának útját a
„földindulás" kirobbanásáig, a polgár
háború első éveiig.
A szerző művében szemléletes képet
ad az orosz hadsereg gyengeségéről, se
bezhetőségéről, szigorú bírálattal illeti
az orosz hadvezetést, amely — akárcsak
II. Vilmos — a háború gyors és termé
szetesen sikeres befejezésének illúzió
jában ringatta magát.
„A Németország elleni háború elő
készületei során a cári Oroszország kor
mánya otromba számítási hibát követett
eL amely sok millió emberéletbe, jelen
tős területek elvesztésébe került, és vé
gül az egész hadjárat kudarcát ered
ményezte.
Nemcsak a katonai hatóság, a kor
mány, az Államtanács és az udvar, ha
nem még a progresszív Állami Duma
is bizonyos volt benne, hogy a németék
kel vívott háború négy, legfeljebb hét
nyolc hónap alatt véget ér. A hatalmon
levők közül senki sem tételezte fel,
hogy a hadműveletek több évig elhú
zódjanak. Valamennyi mozgósítása tar
talékot úgy méreteztük, hogy a hadjá-

rat, ha az első hóig nem is, de minden
esetre legkésőbb tavasszal befejező
dik." B ones—Brujevics, aki a háború
kirobbanásakor ezredparancsnok volt,
maga is annyira hitt a háború gyors
befejezésében, hogy — miként írja —:
„még meleg holmit sem vittem magiam
mal, akárcsak a többi tiszt."
A derűlátás, a háború
antant
győzelemmel való gyors befejezésének
lehetősége azonban egyre inkább a kö
dös távolba veszett, és az állóháború
kegyetlen valósága vette át a siker re
ményének helyét. Az okokat elemezve
az eredménytelenség számos összetevő
jére derül fény, és nyilvánvalóvá válik,
hogy az orosz hadsereg — az adott fel
tételek mellett — sikerre nem is szá
míthatott. A háború első hónapjaiban
kiderült „hogy még a legelemibb had
tápszolgálatot sem vagvunk képesek
megszervezni. Offenzívánk (a lvovi
hadműveletekről: van szó) mindössze
néhány napja folyt, és egyes ezredek
már két, sőt három napja nem láttak
k e n y e r e t . . . itt-ott hiány volt töltény
ben és gránátban." A rossz taktika kö
vetkezményeként csődött mondtak a hí
res kozák alakulatok is. A hatalmas
emberveszteségek miatt a háború második-harimadik évére harcedzett, ta
pasztalt katona alig maradt, helyüket
rosszul képzett tartalékosok foglalták
el. A tüzérség állandó lőszerhiányban
szenvedett, a technikai felkészültség fo
ka pedig rendkívül alacsony volt. „A
két ősi orosz rákfene — a bürokratiz
mus és a sikkasztás —, a szintén ősi
szemfényvesztéssel együtt, nemegyszer
meghiúsította az orosz katona hősi erő
feszítéseit." Az egészségügy teljesen lezülött, olyannyira, hogy a „.sebesült ka
tonát mártírrá avatta. Emlékezzünk
például — írja — az I. Miklós által
indított felháborító magyarországi had
járat nálunk nem igen tanulmányozott
történetére, amikor is a Tiszához vezé
nyelt sereg jó egyharmada elpusztult
k o l e r á b a n . . . " A hadvezetőség azonban
a példára emlékezni nem akart.
Rendkívül plasztikus kép bontakozik
ki az olvasó előtt az orosz hírszerzés
gyengeségéről, gyakorta a nevetséges
ségig menő baklövéseiről, amelyek kö
vetkezményei azonban tíz- és százezrek
életét követelték.
A szerző az orosz hadvezetés gyenge
ségei leírásának tág teret szentel, ter
mészetesen nem feledkezve meg az
egyes, kitűnő képességű katonák, tábor
nokok érdemeinek kiemeléséről sem.
11 Hadtörténelmi közlemények

A valóság azonban elsősorban az alkal
matlan, tehetetlen tábornokok cseleke
deteinek felsorolását tette lehetővé, hi
szen olyan katonai vezetők kerültek
döntő fontosságú pozíciókba, mint Kuropaitkin, aki már az 1904—1905-ös
orosz—japán háborúban a tehetetlenség
és gyávaság hírhedt példáját szolgál
tatta.
Keserű szavakkal emlékezik meg a
szövetségesekről, akik az orosz hadsereg
felszerelésére vállalt kötelezettségeiket
nem teljesítették. Joffre marsall, egy
nehéztüzérséget kérő levélre válaszolva
csak üres szólamokat halmozott, „pél
dául, hogy az orosz hadsereg arany
betűs oldalakat írt be a történelembe,
de ennél tovább nem ment."
Éles szemmel vette észre a hadsereg
forradalmasiodásániak
kétségbevonha
tatlan jeleit: és jelentős részt szentel a
februári forradalomtól az októberi szo
cialista forradalomig terjedő időszak
felelevenítésének, a hadsereg bomlásá
nak és az új hadsereg kiépítése elemzé
sének. Tehette, hiszen olyan felelősség
teljes posztokon állott^ mint a Főhadi
szállás törzsfőnöke, vagy a Köztársaság
Tábori Törzsének főnöke. Számos jelen
tős eseményt tesz mikroszkóp alá és sok
adalékot szolgáltat a történtek jobb
megértéséhez.
Ám nemcsak a cárizmust bírálja, ha
nem őszintén ír az új rendszerrel szem
ben felmerült kétségeiről, gyakran éles
— és sokszor helytálló — kritikával
illeti a forradalom és a polgárháború
első éveinek számos elsősorban kato
nai jellegű intézkedését. Nem fél meg
mutatni a világrengető változások szük
ségszerű árnyoldalát sem, a szervezet
lenséget, a fejetlenséget, a gyakori —
habár nem általános és jórészt magya
rázható —, törvénytelen, önbíráskodá
sok negatív hatását. A könyv kritikai
szemléletét azért érdemes hangsúlyoz
ni, mert ezek a megjegyzések részben
újat jelentenek, hiszen az eddig meg
jelent művek túlnyomó többségét a po
zitívumok — egyébként jogos — hang
súlyozása töltötte ki. Holott a történe
lemben jártas olvasó tudja, hogy min
den világformáló esemény elkerülhe
tetlenül, kétoldalú és a jogos indulato
kat gyakorta csak eigy hajszál választ
ja el a jogtalan, embertelen tettektől.
A Bzovjiet rendszernek azonban — és ez
is tág teret kap a könyvben — volt
elegendő ereje a forradalom áradatának
gátak közé szorítására, mint ahogy ele
gendő fizikai és erkölcsi tartalékkal
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rendelkezett a világháborúban demoralizálódott, szinte felbomlott hadsereg
nek forradalmi Vörös Hadsereggé való
átszervezéséhez is.
Eleven, életteli portrét kapunk a for
radalom vezetőjéről, Leninről, továbbá
a kor más jelentős szerepet játszó sze
mélyiségeiről, pl. mint Raszputyin, Vacetisz, Dibenkó, Gyenyikin, Krasznov,
Kerenszkij, Kornyilov, Masaryk stb.
Boncs—Brujevics tág teret szentel a
forradalom egyik legellentmondásosabb
alakjának, Trockijnak elemzésére.
Saját példáján igyekszik bizonyítani
könyve egyik alapvető tételét, amely
szerint: „Van egy olyan téves elképze
lés, hogy a régi tisztek túlnyomó több
sége fegyverrel harcolt a szovjetek el
len. A történelem azonban mást mond."

A neveltetés, a cári rendszerben el
töltött évtizedek, a személyes hang te
szik érthetővé a mű — és a mögötte
levő ember — számos esetben helyte
len ítéleteit. Egy becsületes, ízig-vérig
katona emlékirata a könyv, egy olyan
katonáé, aki a forradalom mellé állásá
nak indítékait vizsgálva le meri írni:
„De még most, nyolcvanhetedik élet
évemben, amikor nincs miért köntörfalaznom, még most sem tudok ma
gamban pontos választ adni arra a kér
désre, hogy miért tettem ezt." Kérdésé
re saját élete a válasz, hiszen egy sor
fontos katonai pozíció felelősségteljes
ellátásával bizonyította a forradalom
hoz való rendíthetetlen hűségét.

— 570 —

Speidl

Zoltán

MONTGOMERY OF ÁLAMÉIN, BERNARD L. :
A HISTORY OF WARFARE*
(Cleveland—New 1968 The World Publ. Co. 584 o.)

Az utóbbi években nyugaton több
összefoglaló hadtörténelmi és hadmű
vészet-történeti munka jelent meg.
Ezek többségükben azonban nem önálló
anyagkutatáson
alapuló
szintézisek.
Olyan iis kevés akad közöttük — mint
Wanty, Liddell Hart, vagy Fuller egyes
munkái —, amelyek új gondoláitokká!,
* A hadviselés története.
11*

—

egyéni feltevésekkel gazdagítanák a
hadtörténeti irodalmat.
Montgomery új munkáját a dicsére
tes kivételek közé számíthatj uk. A
nyolcvanadik
életéve felé közeledő
szerzőnek, a második világháború egyik
legsikeresebb hadvezérének nem ez aiz
első próbálkozása a hadtörténélem te
rületén. Már a második világháborús
emléikiratait sem a visszaemlékezés, ha
nem a tudományos feldolgozás igényé
vel vetette papínra. Ezekben és későb
bi munkáiban is a hadvezér szerepé
nek és igazi jelentőségének bemutatá
sa állt mondanivalója középpontjában.
Jelen munkáját sem csupán a szerző
személye és a kötet szinte páratlanul
gazdag illusztratív anyaga teszi szá
munkra elsősorban figyelemreméljtóvá.
Az egykori hadvezér kellő arányérzék
kel, reális szemlélettel és megfelelő írói
vénával felvértezve látott nehéz fel
adatához. A történelmi anyag össze
állításában és bizonyos részek meg
írásban két fiatal, tehetségesnek lát
szó angol történész, Alan Howarth és
Anthony Wainwirth segítették, a mun
ka egész koncepciója és a feldolgozás
módszerei mégis vitathatatlanul Montgomeryt teszik a mű szerzőjévé.
Legnagyobb érdeme, hogy elkerülte
azokat a buktatókat, amibe a legtöbb
hasontárgyú összefoglaló munka szerző
je beleesik: a túlzott nagyvonalúság
Szküllája és a részletekben való el
veszés Kharübdisze között biztos kéz
zel vezette ingatag hajóját. Nem akart
mindent megírni és megmagyarázni,
célja csupán a hadtörténelem fő vona
lainak jó dokumentált felvázolása. Csak
futólag érint oly lényeges kérdéseket,

mint a hadsereg társadalmi szerepe, a
haditechnika hatása a társadalom és a
gazdaság fejlődésére, a hadsereg struk
turális problémái, a háború jellege és
ideológiai mozgatóerői stb.
E fontos problémakörök elhanyagolá
sa -szegényebbé, de mégis világosabbá,
áttekinthetőbbé és hélyenkint elmélyül
tebbé tette a munkát.
Ismertetőnkben éppen ezért csak
annyiban kívánunk a fentebb felsorolt
területekre kitérni, hogy röviden le
szögezzük: Montgomery nem marxista,
még csak nem is haladó gondolkodású
szerző, a fenti kérdésekről alkotott vé
leménye olyan, amilyent egy gentleman
szellemben nevelt, arisztokrata szárma
zású brit tábornoktól elvárhatunk.
Egy lényeges kérdésnek ellenben tág
teret szentel: ez a politikai és katonai
vezetés viszonya. Ügy véli, a katonai
vezetésnek teljes mértékben alá kell
magát vetnie a politikusok irányításá
nak; az olyanszerű kapcsolatot eszmé
nyíti, mint amilyen a második világ
háború alatt Churchill és a brit vezér
kar között fennállt. Zárójelben jegyez
zük
meg, hogy erről a kérdésről
Brooke, a vezérkari főnökök egyesített
tanácsának elnöke egészen más véle
ményt nyilvánított.
Rendkívül pozitív vonás Montgomery
gondolkodásában, s ennek több alka
lommal hangot is ad, hogy leszögezi:
napjaink nemzetközi kérdéseit nem
fegyverek segítségével, hanem tárgyalá
sok útján kell megoldani. (558—564. o.)
A munkát a helyes arányérzék is az
átlag fölé emeli. Az egyes korszakok
lényegében megkapják a mű arányához
mért terjedelmet: a rövid elvi bevezető
rész: 15, az ókor: 87, a lovagi hadsereg:
75, a XVI—XVIII. század: 123, a mon
gol, a kínai, indiai hadtörténelem : 41,
az 1815—1945-ös időszak: 135 (ez utób
bi némileg kevésnek tűnik) és a korunk
katonai-politikai problémáival foglal
kozó zárófejezet: 41 Oldal. A fenti fel
sorolásból az is kiderül, hogy Montgo
mery felfogása nem teljesen európa
centrikus, mivel a keleti népek — köz
tük az oszmán törökök hadművészeté
nek felvázolása is helyet kapott mun
kájában.
A munka közvetlen magyar vonat
kozásai viszont nagyon is szegényesek.
Csupán a X. századi magyar kalandozó
hadjáratokról, a magyarok hun erede
téről (!!), ugyancsak tévesen arról, hogy
a szovjet csapatok 1944 decemberében

behatoltak Magyarországra, továbbá az
oszmánokról szóló fejezetben a mohácsi
csatáról és a XVII. század végének fel
szabadító küzdelmeiről történik említés.
A környező országok hadtörténetéről
sem sok újat tudunk meg. Említi a hu
szita hadművészet haladó vonásait, a
bolgárokkal kapcsolatban pedig a Bi
záncellenes hadjárataikról emlékezik
meg. Az orosz és a lengyel anyag sem
sokkal gazdagabb.
Más fejezeteket ellenben mi is ha
szonnal forgathatunk. Főleg azok a ré
szek sikerültek, amelyekben a szerző
hatalmas katonai tapasztalatait közvet
lenül hasznosítani tudja. Ezek első
sorban a harcászati és hadműveleti jel
legű fejtegetések. Csataleírásai, ha né
hány részletkérdésben — létszámada
tok, események interpretálása stb. —
lehet is eltérő véleményünk a szerző
től, mintaszerűek. Akár az ie. XIII.
században vívott kádesi ütközetet, akár
a második világháború csatáit és had
műveleteit vetíti elénk, mindenütt úgy
érezzük: Montgomery a győztes had
vezérrel szinte azonosulva, kitapintha
tó közelségbe hozza számunkra a csa
ta döntő mozzanatait, s mindezt vilá
gos,
az
egyszerű
olvasó
szá
mára is közérthető módon adja élő. A
már említett kádesi csata mellett, első
sorban Gaugamela (i. e. 331), Cannae
(i. e. 216), Zama (i. e. 201), Hastings
(1066), Crécy (1346), Garigliano (1503),
a spanyol armada pusztulása (1588),
Breitenfeld (1631), Höchstädt (1704),
Leuthen (1757), Austeriitz (1805), Marne
(1914) és a normandiai partraszállás
(1944) hadművészeti elemzése a munka
legértékesebb, leghasználhatóbb részeit
alkotja.
Noha a mű legszínvonalasabb részei
kifejezetten hadművészet-történeti jel
legűek, a fejezetek többsége inkább le
író hadtörténelem. Éppen ezért nincs
szándékunkban akárcsak vázlatosan is
végighaladni a könyv fejezetein.
Két lényeges kérdés azonban meg
érdemli, hogy kissé elmélyültebben fog
lalkozzunk velük. Az egyik, kiket tart
Montgomery kiváló hadvezérnek, s mi
jellemzi leginkább szerinte a nagy ka
tonai vezetőket; a másik a szerző vé
leménye a második világháború né
hány lényeges katonai és politikai kér
déséről.
A kiemelkedő katonád vezetőt min
denekelőtt az jellemzi, hogy feltétlen
aláveti magát a politika elsőbbségének.
Tapasztalt, de saját tapasztalatai mel-
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lett nagy jelentőséget tulajdonít az év
ezredek katonai tapasztalatait egybe
fogó és feldolgozó tudománynak: a had
történelemnek is. Montgomery korunk
hadtörbénészei közül a nemrégiben el
hunyt Liddell Hartot, továbbá Fullert,
Taylort, C. Fällst és a Brooke vissza
emlékezéseit adekvát formába öntő A.
Bryiant-ot értékeli legtöbbre. A hadve
zér másik alapvető erényét abban ha
tározza tmeg, hogy rendelkezzék annyi
szuggesztív erővel, teremtsen olyan at
moszférát maga körül, hogy ez katonáit
maximális teljesítményekre sarkallja.
Az is rendkívül fontos számára, hogy
kellő logikai készséggel bírjon a lénye
ges és lényegtelen körülmények meg
különböztetésére. A célt — vagyis a lé
nyeget —, állandóan szem előtt kell
tartania, s ennek valamennyi cselekede
tét alárendelnie.
A logikai és a pszichológiai készség
mellett a határozottságot és a merészsé
get is megköveteli a hadvezértől. Na
gyon fontosnak tartja az állandó akti
vitást is, szerinte a kezdeményezést egy
pillanatra sem szabad átengedni az el
lenségnek.
Az ideális hadvezér Montgomery ál
tal felvázolt képe számos vonásában a
szerző felnagyított, eszményített mása.
„Monty" maga is rendkívül fontosnak
tartotta a lélektani eszközök alkalma
zását, a katonák bizalmának, sőt bámu
latának elnyerését. Saját mértékével
mérve talán csak a nagyvonalúság és a
szintetizáló hadászati készség hiányzott
belőle ahhoz, hogy saját magát tarthas
sa a tökéletes hadvezérnek.
A második világháború eseményeire
viszonylag kevés teret fordít. Vélemé
nye mégis érdekes számunkra, mivel

legfelsőbb szintről látta az események
fejlődését. Túl sok meglepetés nyilván
valóan itt sem ér bennünket. Montgo
mery fegyelmezett katona, természetes,
hogy negyedszázaddal a háború befeje
zése után is az angol álláspont helyes
ségét vallja. Ez főleg abban nyilvánul
meg, hogy túlzott jelentőséget tulajdo
nít a földközi-tengeri hadiszíntérnek,
Hitler kardinális hibáját pl. a Szovjet
unió megtámadása mellett abban látja,
hogy nem fordított kellő gondot erre az
arcvonalra. (511—512. o.)
Ugyancsak a brit szemlélet tükröző
dik abban a megállapításában is,
amelyben elítéli a dél-franciaországi
partraszállás tervét (az 1944. augusztus
15-én végrehajtott „Üllő" hadműveletet)
s helyette a szovjet csapatok megelőzé
sére a Ljubjanai medencén át a Balkán
és Bécs felé irányuló előretörést szor
galmazza.
A fejezet legnagyobb értéke, saját
ábrázolásától eltekintve, a csendes
óceáni hadszíntér és főleg a burmai
hadműveletek gondos és találó ábrázo
lása. Szintén hasznosak a légi- és ten
geri háború eseményeit bemutató ol
dalak is.
Egyik fél katonai vezetéséről sincs
túl jó véleménye. A kiemelkedő had
vezérek közé sorolja Zsutkovot, Rokoszszovszkijt, MacArthurt, illetve régi
nagy ellenfelét, Rommelt, Mansteint és
Runstedtet. A politikai vezetők közül
Churchill és Sztálin tevékenységét is
meri el, Rooseveltről és az amerikaiak
ról azonban változatlanul elítélő a vé
leménye — bár megfogalmazása óva
tosabb mint a háború idején.
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Rázsó Gyula

KÜLFÖLDI HADTÖRTÉNELMI FOLYÓIRATOK SZEMLÉJE
VOENNO ISZTORICSESZKIJ ZSURNAL (Szovjetunió), 1971. 1—3. sz. — A
folyóirat első negyedévi számai több
olyan cikket közölnek, amelyek a Vö
rös Hadsereg történetévei foglalkoznak.
Ezek közül első helyen említjük meg
Z. GREBELSZKIJ: „A párt X. kong
resszusa a Vörös Hadsereg további fej
lődéséről" (3. sz. 3—10. o.) c. írását. A
szerző rámutat, hogy a X. kongresszus
több alapvetően fontos kérdés mellett
nagy figyelmet szentelt a hadsereg és
a flotta kérdésének, hiszen a szocialis
ta építés politikájának keretében biz
tosítani kellett azt is, hogy meglegyen
a lehetőség az újabb imperialista táma
dások visszaverésére. A polgárháború
végén a Vörös Hadseregben több mint
5 millió ember teljesített szolgálatot. A
helyreállítás körülményei között ezt a
hadsereget nem lehetett fenntartani, de
a csökkentést úgy kellett végrehajtani,
hogy az ország védelmi képessége ne
gyengüljön.
A pártkongresszus a viták után úgy
határozott, hogy a fegyveres erők alap
ja továbbra is a reguláris Vörös Had
sereg maradjon, amelyből leszerelik az
idősebb korosztályokat, és a kronstadti
tapasztalatok alapján megjavítják az
összetételét. Elvetette a milícia-rendszerre való azonnali áttérésit. Rámuta
tott, hogy a niilíciára való áttérés üte
me és formái a nemzetközi és a belső
helyzettől függnek. A részleges átté
rést a tősgyökeres proletár lakosságú
(Petrograd,
Moszkva,
kerületekben
Urál) engedte meg. Beszüntette a kom
munistáknak a hadseregből való kivo
nását és határozatot hozott, hogy a ko
moly ok nélkül más munkára vitt kom
munistákat vissza kell irányítani a had
seregbe. Megengedhetetlennek tartotta
az olyan irányú agitációt, hogy a ko
misszárokat válasszák és rendeljék alá

a pártsejteknek. Szükségesnek tartotta,
hogy megerősítsék a hadsereg politikai
apparátusának befolyását és elvetette
az apparátus rendszerének megváltoz
tatását célzó javaslatokat. A minőség
javítása érdekében szükségesnek tartot
ta a technikai alakulatok — a tüzérség,
géppuskás, páncélautó®, repülő, műsza
ki és páncélvonat alakulatok — meg
erősítését.
A kongresszus, tekintetbe véve, hogy
az ország határainak kétharmad része
tenger, igen nagy figyelmet szentelt a
különösen szétzilált és nehéz helyzet
ben levő flotta újjászervezésének, meg
felelő emberanyaggal való feltöltésé
nek.
Lényegében a fentebb említett ta
nulmány folytatását jelenti V. DANILOV: „A központi katonai apparátus
építése az 1921—23-as években" (1. sz.
9—16. o.) c. munkája. A békés időszak
beköszöntével szükségessé vált, hogy a
körülményeknek megfelelően, megvál
toztassák a központi katonai apparátus
szervezeti felépítését, formáit, munka
módszerét. A párt rendkívül nagy fi
gyelmet szentelt ennek a kérdésnek. A
X. és XI. kongresszus foglalkozott az
átszervezés problémáival. 1920 novem
berétől 1922 novemberéig Lenin rész
vételével kilencszer tárgyalták a KB
plénumain, huszonhatszor a Politikai
Iroda ülésein, hatszor a Népbiztosok
Tanácsában, tizenhétszer a Munka és
Védelem Tanácsában.
Az egyik legfontosabb lépés az. volt,
hogy a Tábori Törzset és az összoroszországi Fővezérkart
összevonták a
Munkás-Paraszt Vöröshadsereg egysé
ges Vezérkarává. Ezzel a hadműveleti,
szervezési és mozgósítási kérdések egy
helyre kerültek. Ez a szervezeti keret
1921. február 14-én kezdett el működ-
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ni, majd a későbbiek folyamán tovább
tökéletesítették.
1921 áprilisától kezdve létrehozták a
felderítés, a páncélos csapatok, a tüzér
ség stb. felső irányító parancsnokságait.
Ezekben az években átalakították a
Haditengerészet apparátusát is. Egy
népbiztosságban egyesítették a tengeri
és a folyami flottát, jelentékenyen
csökkentették az apparátust. Az összes
fegyvernemek vonatkozásában átszer
vezték a pártpolitikai apparátust és
megjavították tevékenységét.
1921-ben még két népbiztosság volt,
a hadügyi és a tengerészeti, amelyeket
egy népbiztos vezetett, aki egyben a
Köztársaság Forradalmi Védelmi Taná
csának elnöke is voit. 1923-ban a két
népbiztosság felső szerveit — az alsóbb
szervek autonómiájának
fenntartása
mellett — összevonták. Az átszervezés
csak az 1924—25-ös katonai reform idő
szakában fejeződött be.
Lényegében ugyaniebbe a témakörbe
tartozik M. ZAHAROV: „A kommunis
ta párt és a hadsereg, valamint a flotta
új technikai felszereléssel való ellátá
sa a háború előtti ötéves tervek idő
szakában" (2. sz. 3—12. o.) c. cikke.
A háború előtti időszakban a párt
rendkívül nagy figyelmet fordított a
hadsereg új technikai felszereléssel való
ellátására. A Vörös Hadsereg építésé
nek első ötéves tervét 1927-ben dolgoz
ták ki. A lényege az volt, hogy számbe
lileg a hadsereg ne legyen hátrányban
a valószínű ellenségekkel szemben a fő
háborús színtéren, technikailag pedig
a döntő fegyvernemek — a légierő, a
tüzérség és a harckocsizók — terén fö
lénybe kerüljön. 1929-ben létrehozták a
fegyverkezés
parancsnoka
funkciót,
ahova I. P. Uborevicset nevezték ki.
1930-tól Tuhacsevszkij váltotta fel őt.
1930-ban kidolgozták a fegyverkezés
naptári tervét 1931—33-ra. A megfelelő
mennyiségű és minőségű szakember
biztosítására 1932-ben a Katonai-Tech
nikai Akadémia fakultásainak alapján
létrehozták a Mechanizálás és Motorizálás Katonai Akadémiáját, a Tüzérsé
gi, a Hadmérnöki, a Vegyvédelmi, az
Elektrotechnikai és a Katonai-Szállítá
si Akadémiát, Kibővítették a Frunze és
a Katonai-Politikai Akadémiát,. A felső
oktatási intézmények hallgatóinak szá
ma az 1928-as 3200^ról 1932-re 16 550-re
nőtt.
1932-ben dolgozták ki az 1934—38-as
második katonai fejlesztési ötéves ter

vet, amelyben nagy figyelmet szentel
tek a flotta, a légierő és a tüzérség
fejlesztésének. Az iparosítási program
megteremtette az alapokat a fegyver
gyártáshoz is. Az első ötéves terv alatt
5 ezer harckocsit gyártottak, a máso
dik végére a hadsereg, már 15 ezer
harckocsival rendelkezett. 1934. január
1-én a hadseregben 17 ezer löveg volt,
1939. január l-re számuk 55 790-re
emelkedett. Létrehozták a légideszant
alakulatokat, a légvédelem új fegyve
reit és repülőit, 1932-ben a Csendes
óceáni Flottát és 1933-ban az Északi
Hadi Flottát.
1938-ban 1937-hez viszonyítva 70 szá
zalékkal emelték a hadiipar beruházá
sait, egy helyett négy védelmi népbiz
tosságot hoztak létre: a légügyi, a hajó
építési, a lőszergyártási ós a fegyver
gyártási népbiztosságot. Megkezdték a
Volgán túli és szibériai hadiüzemek ki
építését. A hagyományos tüzérség fej
lesztése mellett folyt a reaktív tüzérség
kialakítása is. 1939. január 1. és 1941
júliusa között az ipar már 17 745 kato
nai repülőgépet a l í t o t t elő, és (meg
kezdte a tökéletesített MIG—3, JAK—1,
LAGG—3, PE—2, IL—2 típusok gyár
tását. 1941 első felében 1110 db T—34-es
harckocsi és 393 KV nehéz harckocsi
készült el. A háború kezdetén a flot
tának 3 sorhajója, 7 cirkálója, 59 tor
pedórombolója, 218 tengeralattjárója,
269 torpedónaszádja és 2581 repülőgépe
volt. Ezen kívül 1000 partvédő üteggel
is rendelkezett.
Az első három számban több tanul
mány foglalkozik a második világhábo
rú jelentősebb hadműveleteinek rész
kérdéseivel. Ezek közül F. SZVERDLOV: „Az ellenség oreli csoportosulá
sának szárnyára mért csapás" (1. sz.
17—28. o.) c. munkájával foglalkozunk
részletesebben. A csapást a 11. gárda
hadsereg hajtotta végre I. H. Bagram
jan altábornagy parancsnoksága alatt.
A felhasznált erők és eszközök, vala
mint az, elért hadműveleti eredmények
következtében a csapás messze túlnőtt
a hadsereg-hadművelet keretein. A
hadsereg körletében összpontosították a
Nyugati Front alapvető erőit — a front
légierőit, páncélos csapatokat és a Fő
parancsnokság tartalékából kiadott tü
zérséget.
A hadműveletet több mint két és fél
hónapig készítették elő és része volt a
Főparancsnokság tervének, hogy meg
akadályozza a Kurszk elleni támadást.

— 575 —

A hadműveletre jellemző az ellenség ka fontos helyet foglal el a CsNH poli
tikai-nevelő tevékenységének
egész
megerősített övezetének mély hadmű
veleti áttörése, ezzel egyidejű erőkifej rendszerében, ezt szolgálja a cseh
szlovák Hadtörtiénelimi Intézet is a for
tés a harccselekmények menetében, a
radalmi katonai hagyományok felhasz
támadás gyors üteme, az ellencsapások
nálásával és ápalásával. Az elmúlt évek
visszaverése, a pantos együttműködés és
során a politikai nevelőmunkában sú
a csapaltok kitűnő vezetése.
lyos hiányosságok mutatkoztak, ez el
A hadseregparancsnok a rendelkezés
re álló erőket mély hadműveleti fel len a politikái munkások kellő időben
nem vették fel a harcot A következ
építésben helyezte el (ezt a szerző rész
mények tanulságait levonva új alapok
letesen is ismerteti), majd hosszas földi,
ra kell helyezni a politikai nevelőmun
légi és az egész tűzrendszert felfedő
kát és a proletár internacionalizmus, a
harcfelderítés után 1943. július 12-én
szocialista hazafiság zászlaját ismét ma
korán hajnalban kezdődött a 2 óra 40
gasra kell emelni. — A Csehszlovák
percig tartó
tüzérségi előkészítés,
amelyben 2930 löveg (köztük 1300 122 Néphadseregben végbemenő politikai
konszolidáció fokozott érdeklődést vál
mm-es és ennél nagyobb űrméretű), va
tott ki a forradalmi hagyományokra
lamint 456 gárda aknavető vett részt
épülő ideológiai nevelőmunka iránt. Az
(arcvonal-kilométerenként 209—258 lö
e téren mutatkozó problémák megoldása
veg — gárda aknavetők nélkül). Ilyen
ennek a munkaértekezletnek rendkívül
túzösszpontosítás korábban még nem
aktuális feladatai közé tartozott, meszfordult elő. A támadást még 70 bom
szemenően hasznosítva a baráti hadse
bázó és kb. 80 csatarepülő vezette
regek tapasztalatait is, amelyek mind
be. A támadás nem a tüzérségi tűz át
segíteni fogják a CsNH-ben kialakult
helyezése után, hanem meglepetésként
destruktív és félrevezető nézetek és maannak menetében indult.
, gatartások leküzdéséit, helyes irányba
A továbbiakban a szerző részletesen
terelését. A politikai nevelőmunka előtt
ismerteti a hadművelet lefolyását, az el
álló nehézségek ismertek, ugyanakkor
lencsapások visszaverését, a naponként
azonban világos, mennyire fontos, ak
elért eredményeket. A hadművelet jú
tuális és sürgető maga a feladat. A
lius 20-án fejeződött be, eredménye munkaértekezleten elhangzott főreferáképpen 70 km mélységben áttörték az
tum a csehszlovák hadtörténészek sze
ellenség megerősített védelmét. A né
repével foglalkozott a marxista—leni
metek 35 ezer embert vesztettek ha
nista hadtörténetírás és a forradalmilottakban és sebesültekben, 2 ezer hit harci hagyományok megújításáért foly
lerista fogságba esett. Megsemmisült
tatott harcban, majd Oldrich SNAJDR
270 német löveg, 215 páncélos; a szov
referátuma a CsNH-ban a fornadalmijet csapatok több mint 200 löveget, 24 harci hagyományokkal átihatott nevelés
páncélost, 450 gépkocsit és 18 katonai módszereit és formáit (18—47. o.) tár
raktárt zsákmányoltak.
gyalta. A baráti néphadseregek képvi
A második világháborús témáikkal
seletében felszólalt résztvevők (köz
foglalkozó cikkek közül részletesebb is
tük Godó Ágnes, a Magyar Nép
mertetés nélkül megemlítjük még G.
hadsereg Politikai Főcsoportfőnöke meg
SINKARENKO: „Nagykanizsa felszaba bízásából) a hagyományok ápolásán
dítása" (2. sz. 56—61. o.) c. cikkét. nyugvó ideológiai nevelőmunka gyakor
(Lengyel István)
lati tapasztalataival ismertették meg a
csehszlovák elvtársakat, segítséget adva
munkájuk színvonailának és hatékony
HISTORIE A VOJENSTVI (Csehszlo
ságának emeléséhez. 2—3. sz. — A kettős
vákia), 1971. 1. sz. — „Munkaértekezlet
szám egész terjedelmében a Csehszlo
a forradalmi katonai hagyományok fel
használásának
problematikájáról
az vák Kommunista Párt katonapolitiká
jának történeti fejlődésével és jelenle
ideológiai nevelésben" (15—138. o.) A
gi alapvető kérdéseivel foglalkozik. J~
Csehszlovák Néphadsereg Politikai Fő
PROCHÁZKA: „Bevezető"-jében (145—
csoportfőnöksége és Hadtörténelmi In
150. o.) kiemeli, hogy a Hadtörténelmi
tézete 1970. szeptember 13—18. között
Intézet a katonapolitikai kérdéseket
értekezletet rendezett Prágában a Var
sói Szerződés tagállamai és a CsNH pa művelő szerzők egyes korszakokat fel
táró tanulmányainak közreadásával elő
rancsnokai és politikai munkásai rész
vételével. A forradalmi katonai hagyo kívánja segíteni a 'katonapolitika vál
tozásainak jobb megértését. A CsKP
mányokra épülő ideológiai nevelőmun
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fenáíllásániak 50. évfordulója alkalmá
ból célszerű mérlegre tenni a párt ka
tonapolitikai irányvonalát és a szerzett
tapasztalatokat kiértékelni. A CsKP KB
1970 decemberi plénuma meghatározta
a következő időszak fő feladatát: poli
tikai vereséget kell mérni a jobboldal
ra, annak teljes eszmei elszigetelésével.
Ez a feladat teljes mértékben vonatko
zik a hadtörténeti tudományra is. A ka
tonapolitika kérdéseinek sokoldalú ta
nulmányozása, a hadsereg gazdag ta
pasztalatainak általánosítása és fel
használása a tudományos kutatómunka
egyik fő feladata. — M. CHUCHMÁK:
„A marxizmus—leninizmus a párt ka
tonapolitikájának
elméleti
alapja"
(151—160. o.) c. tanulmányában a há
borúk jellegük szerinti korszerű osztá
lyozásának áttekintése után a szociális
mus védelme érdekében kialakítandó
hadsereg jellegével, a honvédelmi rend
szer alapjaival és pártirányításának el
veivel foglalkozik. Megállapítja, hogy
csakis a párt vezető szerepe biztosíthat
ja olyan honvédelmi rendszernek a ki
alakítását, amely az egésiz nép részé
ről támogatásra talál, megfelel a kor
szerű háború követelményeinek, és nem
utolsó sorban a Varsói Szerződés tag
államai integrált védelmi rendszerének
is hatékony része. — V. VÁVRA: „A
forradalniii erők katonapolitikája az
1917—20-as években" (161—185. o.) c.
tanulmánya a forradalmi mozgalom ki
alakulását vizsgálja, melynek kezdetei
az oroszországi hadifogolytáborokban
bontakoztak ki, inneni vezet az út a
csehszlovák forradalmi egységek meg
alakításához és harcaihoz. A párt szer
vező tevékenysége ebben az, időszak
ban kétirányú volt: egyrészt a Szovjet
unió ellen indított intervenciós csapa
tok soraiban folyt, másrészt szervezte a
csehszlovák vöröskatonákat a harcra.
Létszámuk 1918 nyarán elérte az
5000 főt és jelentős mértékben ki
vették részüket a polgárháború har
caiból. Az önálló Csehszlovák Köztár
saság megalakulása után nyfit csak le
hetőség a munkásosztály politikai arcu
latának formálására. A burzsoázia
fennmaradása, a hivatásos hadsereg át
vétele és főleg a szociáldemokrata pár
ton belüli ellentétek akadályozták az
egységes és előremutató katonapolitika
kialakítását. — V. FEJLEK: „A CsKP
katonapolitikája a München előtti köz
társaság időszakában" (186—229. o.) c.
tanulmány 1938-ig tekinti át a párt ka
tonapolitikáját. A kapitalizmus háború

utáni válságnak időszakaiban a CsKP az
antimilitarista tevékenységre helyezte a
fő súlyt. 1924-től hatni kezdtek a párt
katonapolitikai elvei a burzsoá hadsere
gen belül. Szembeszálltak a felső veze
tés olyan irányzatával, hogy a hadsere
get politikamentessé kell tenni, s hogy a
katonáktól el kell venni a szavazati jo
got. Komoly segítséget jelentett e té
ren a Komintern Végrehajtó Bizottsága
VIII. plénurnán elfogadott, „A háború
ról és a háborús veszélyről" szóló fel
hívás, amely elméleti alapot adott a
kérdések marxi—lenini elmélet alapján
történő értékeléséhez. A Komintern
VII. kongresszusa vetette fel a fasizmus
közvetlen fenyegetése elleni védelem
orientációját; ez a forradalmi mozgalom
világméretű fellendüléséhez vezetett. A
CsKP VII. kongresszusa kidolgozta az
orsizágyédelem
népfront
taktikáját,
amely a következő években — a meg
szállás alatt is — irányelvként szolgált.
— M. MOULIS: „A párt 1938—1941 kö
zötti katonapolitikájáról" (230—250. o.)
írt tanulmányt. A müncheni egyezmény
utáni időszak, a megszállás alatti súlyos
helyzetet elemzi, melyben a párt a
gottwaldí jelszó alapján tevékenyke
dett: „Ha a németek az önként át
adott területek után a még megmaradottaikat is követelnék, harcolni
fogunik!" A pártnak sikerült a népet a
passzivitásból kiragadnia, az ellen
állást megszerveznie francia és angol
területen és a 'hazai földalatti mozga
lomban is. Kétfrontos harcot folytatott:
egyrészt a baloldal elhamarkodott ak
cióbalépése ellen, másrészt a burzsoá
behatás ellen, amely a szovjet-német
egyezmény aláírását kihasználva kom
munistaellenes kampányba kezdett. —
F. NESVADBA: „A CsKP katonapoli
tikája a Nagy Honvédő Háború idősza
kában" (251—297. o.). A Szovjetunió be
lépésével a második világháború és ez
zel a, fasizmus elleni harc erőviszonyai
és feltételei gyökeresen megváltoztak.
Ennek alapján szervezte meg a CsKP
a nemzeti felszabadító harcot, a kom
munisták ellenállásának poüitikáját a
hadseregben, harcukat a pairtizánszervezetekben, az antifasiszta mozgalom
aktivizálását a belső és a külső fronton
egyaránt. Erőit a csehszlovák fegyve
res alakulatok szovj'etunióbeli szervezé
sére és a partiizánmozgalom harcának
irányítására összpontosította. Ezen idő
szak záróakkordját a szovjet hadsereg
és a vele együtt harcoló 1. Csehszlovák
Hadsereg hazai területre lépése jelen^-
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tette. A párt katonapolitikája fő fel
adataként tűzte ki az új demokratikus
hadsereg felépítését, a demokratikus
forradalom fegyveres 'támogatását a
már felszabadított területeken, továbbá
a partizánmozgalom erősítéséit a még
megszállás alatt levő országrészeken.
— P. DRSKA: „A CsKP harca a had
sereg inépi demokratikus jellegének
megszilárdításáért (1945—1948)" (298—
323. o.). Az ország védelmi képességé
nek és az új demokratikus néphadsereg
felépítésének folyamatát össze kell kap
csolni a forradalom fenntartásával és
kiterjesztésével. Ez jelentette az első lé
pést a szocialista típusú hadsereg ki
alakításának útján. Az új katonapoliti
kai irányvonal sikere jelentős mérték
ben függött a Kassán elfogadott kor
mányprogram alapelveinek következe
tes végrehajtásától. — J. SOLC: „A
CsKP — mint a szocialista típusú Cseh
szlovák Néphadsereg építésének vezető
ereje" (324—350. o.) az 1948—1955 közöt
ti évek katonapolitikáját tükrözi, amely
a fejlesztés pozitív vonásai mellett,
nem jellemezhető konfliktustmentesnek.
Végeredményben, a CsNH ütőképes és
korszerű technikával ellátott, a szocia
lista vívmányok védelemére felkészült
hadsereggé vált, megerősítette fegyver
barátságát a szovjet hadsereggel. Csor
bát szenvedtek ugyanakkor egyes fon
tos alapelvek, mint a párt vezetőszere
pe, az osztályviszonyok alakulásának
figyelembe vétele, a népi jelleg tükrö
ződése stb. A strukturális változások a
társadalmi fejlődés részét alkották, így
nem voltak mentesek az általános poli
tikai irányvonalat jellemző hibáktól,
torzulásoktól. A Varsói Szerződés tag
állam aiinak sorába való belépéssel meg
teremtődtek a szocialista jellegű fejlesz
tés alapjai, az ország biztonságának fo
kozottabb védelmiét biztosító honvédel
mi rendszer kialakításának feltételied. —
M. NEJEDLÝ: „A CsKP katonapolitiká
ja a szocialista katonai koalíció építése
ós a tudományos-technikai forradalom
kezdeti időszakában" (351—368. o.) az
1956—1967-es évekről ad számot. A XX.
kongresszus ós a szocialista táboron be
lüli ellentétek következményei nyomták
rá bélyegüket a CsKP katonapolitiká
jára, főleg a háborúk elkerülhetetlensé
géről alkotott tétel érvénye. Ez a túl
zott
hadsaregfiejlesztés
koncepcióját
szülte, amely azonban nem volt arány
ban a népgazdaság lehetőségeivel. A
hadsereg belső ós külső funkcióinak
mesterséges szétválasztása és az ará

nyok be nem tartása deformálódáshoz
vezetett a katonapolitikában is. A le
nini fejlesztési elvek következetes be
tartását erősen akadályozta a kritikát
lan belenyugvás közhangulata, a jobb
oldali ós antisizocialista erők lábraka
pása, valamint a harmadik ötéves terv
hibái, ami a párt tagságának jogos elé
gedetlenségét vonta maga után. — L.
KOPECKY: „A CsKP III. kongreszszusa katonapolitikai irányvonalának
revizionista és jobboldali opportunista
deformálódása. A CsKP KB harca a
konszolidációért a katonapolitika terü
letén" (369—420. o.) című záró tanulmá
nya az 1968—1970-as évek súlyos küz
delmét tárja az olvasó elé. A CsKP 50
éves történetének vitathatatlanul leg
bonyolultabb időszaka ez, de az ország
további fejlődése
szempontjából is
ugyanakkor a legfelelősségteljesebb. A
kongresszus utáni válságos időszak ki
alakulásának tanulmányozása és a hi
bák okainak feltárása a párt legfonto
sabb feladata napjainkban. A szerző
három kérdéscsoport köré tömörítette
mondanivalóját: milyen volt az 1968
januárja utáni belpolitikai helyzet ha
tása a katonapolitika alakulására; mi
lyen irányokban és milyen következ
ményekkel, mely erők hatására defor
málódott a III. kongresszus katona
politikai irányvonala; és végül milyen
követelményeket támaszt az új párt
vezetés a honvédelem és a hadsereg te
rületén kialakult helyzet konszolidálá
sa érdekében. A politikai konszolidá
ció a hadsereg szervezetében azt ered
ményezte, hogy a hadsereg helyzete
megszilárdult a társadalomban, tekintés
lye egyre nő a közvélemény szemében.
A CsNH politikai és szervezeti erősíté
se a Varsói Szerződés keretein belül,
felkészítése agy esetleges agresszió meg
bízható elhárítására — ezek a legfon
tosabb katonapolitikai feladatok, ame
lyeket a párt- ós állami vezetés tűzött
a hadsereg elé. A mindenoldalú kon
szolidáció befejezése komoly feladato
kat jelent az 1971-es évre is. (Nádor Ti
bor)
VOJNOISTORIJSKI GLASNIK (Ju
goszlávia), 1970. 3. az. — Milovan
D Z E L E B D Z I C : „Támadások a jugosz
láviai közlekedési eszközök ellen 1944.
szeptember 1—7. között. A »Ratweek«
hadművelet" (7—57. o.) 1944 nyarán
megnőtt a jugoszláviai arcvonal jelen
tősége. Mind a szovjet, mind a nyugati
szövetséges csapatok közeledtek az or-
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szag határaihoz. A jugoszláv Népi Fel
szabadító Hadsereg fokozta harctevé
kenységét és tekintélyes számú fasiszta
haderőt — a „C", „E" és „F" hadsereg
csoportok nagy részét — kötött le. A
szövetségesek Tito augusztus 6-i casertai látogatásain egyeztették hadművele
teiket. A cél a balkáni német össze
köttetési vonalak megsemmisítése, s ez
által a német hadsereg visszavonulásá
nak megnehezítése volt. A nyugatiak
légitámadásokkal, a partizánok szabo
tázsakciókkal oldották meg a feladatot.
A hadműveleti terület a mai Jugoszlá
via több mint
egyharmad részét, kb.
120 000 fcm2-nyi résizt ölelt fel. A szep
tember l-re virradó éjszaka 8 jugosz
láv hadtest — 24 hadosztály 120 000 ka
tonája — lendült egyszerre támadásba.
A harccselekmények többnyire éjjel
folytak le, s nagy eredményeket hoztak.
A szövetséges légierők összesen mintegy
2000 feliszálMst hajtottak végre és 3000
tonna bombát szórtak hadicélokra: 11
vasúti csomópont, 8 vasútállomás, húsz
nál több vasúti híd, több szállítmány és
más hadifontosságú berendezés pusztult
el a támadások alatt. A főcsapást a
Belgrád—Niš—Skoplje és a Skoplje—
Kraljevo—Belgrád vonaliakra mérték. A
jugoszláv Népi Felszabadító Hadisereg
egyidejűleg megsenimisített és fogság
ba ejtett kb. 12 000 ellenséges katonát,
elpusztított 8 nagyobb csomópontot, 49
támaszpontot, 77 km vasútvonalat, 10
km utat, 97 hidat, 5 alagutat, 35 viaduk
tot, 55 mozdonyt. A forgalom a fővomalafcon 19 napig szünetelt, s ez a késede
lem jelentékenyen nehezítette a német
csapatok visszavonulási tfehalrôségeit. —
Petar OPAČIC: „A iszaloniki arcvonal
létrehozása 1915-ben" (63—102. o.) A
szaloniki arcvonalat 1915 végén a szerb
hadsereg megerősítésére hozták létre,
de elkéstek vele. Egy .évvel korábban,
míg a szerb hadsereg sikeres harcokat
vívott az Osztanák—Magyar Monarchia
haderejével, a front könnyen döntő je
lentőségűvé válhatott volna. Később
már csak jelképes .szerepet szántak az
arcvonalnak; a nyugati hatalmiak a
Balkánion is ott akarták tartani csapa
taikat, de a győzelmet más arcvonala
kon kívánták kivívni. Távolabbi céljuk
az volt, hogy a többi balkáni államot,
főleg Bulgáriát és Görögországot maguk
mellé állítsák. Halogató és; bátortalan
hadműveleteik azonban épp az ellenke
ző hatást érték el. A szjalonáki arcvona
lon egészen 1918 őszéig szinte teljes
nyugalom uralkodott. — Dragoljub R.

ŽIVOJINOVIC: „Amerikaiak az Ad
rián 1918—1919-ben" (105—159. o.). Az
USA hadüzenetét követően, amerikaii
tengeri és szárazföldi csapatok vonul
taik az Adriai-tenger térségébe. A csa
patok jelenlétének inkább morális cél
ja volt, meg akarták 'Szilárdítani az
olasz lakosság és a hadsereg, harci szel
lemét. A tengeri erők bázisa Málta és
Korfu volt, ahonnan részt vettek a né
met és osztrák tengeralattjárók elleni
harcokban. A fegyverszünet megkötése
után az amerikaiak megszálló feladato
kat láttak el. Megszállási körzetük Kö
zép-Dalmáciáira terjedt ki, a főparancs
nokság Spliitben volt. A megszállás
1921 szeptemberéig tartott. Az amerikai
szárazföldi csapatok politikai feladatot
is elláttak. Változatlanul Olaszországot
támogatták — ezúttal Jugoszláviával
szemben. Egész; más volt a haditenge
részet politikája: élesen fellépett az
olasz követelésekkel szemben, így csak
hamar elromlott a viszony az olasz és
az USA haditengerészet között, mivel
az amerikaiak a wilsoni elveket védték.
Az összeütközések visszhangja egészen
a párizsi béketárgyalás okig eJhatoM. Az
Egyesült Államok tehát lényegében, Ju
goszláviát támogatta a túlzó olasz kö
veteléseikkel szemben. A még gyenge,
számos problémával küszködő fiatal or
szág rá is szorult erre a támogatásra,
mivel az USA hajóhad jelenléte meg
akadályozta, hogy az olaszok fegyver
rel szerezzenek érvényt hódító törekvé
seiknek. — Stevo SUNAJKO: „A szlo
véniai és a horvátországi nemzeti fel
szabadító mozgalom együttműködése a
fegyveres felkelés első évében" (163—
181. o.). Az együttműködés, bár nem
szervezett foirmában már 1941 tavaszán
megindult. 1942 januárjában a J K P
Központi Bizottsága utasította a szlovén
partizánok vezetőjét, hogy a Bela Knajinai területen vegyék fel a kapcsola
tot a horvát partizánokkai, s közös
akcióprogramot dolgozzanak ki. A kap
csolat 1942-ben, Mrkopalj térségében
létre is jött, majd április 19—20-án felső
szintű megbeszélésen tisztázták az
együttműködés
aiapéljveit. ' Májusban
már közösen kormányzott f elszabadított
terület is kialakult, Ljubljana körzeté
ben pedig fegyveres felkelés robbant ki
a megszállók ellen. Az együttműködést
elsősorban a Zágrábi Titkárság meg
szervezése segítette elő, melynek fő fel
adata a szlovéniai és horvátországi partizánimozgalom koordinálása volt. 1942
nyarán már az első közös szlovén—hor-
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vát partizánalakulat is szervezés alatt
állt, az együttes: akciókat azonban az
olasz támadás egy időre megakadáiyoztia. — Az ismertetett tanulmányok mel
lett sok érdekes adatot találhatunk
Vitomir GRBAC: „A Jugoszláv Kom
munista Ifjúsági Mozgalom tevékenysé
ge a néphadsereg alakulataiban" (183—
196. o.) és Slavko ODIC: „Bosanska
Krajina elfoglalása 1941 áprilisában"
(199—215. o.) c. inasában is. A fentiéken
kívül egyéb közleményeik, köztük az an
gol—amerikai hadműveletek fedőnevei
nek felsorolása (259—266. o.), könyv
ismertetések és bibliográfiák egészítik
ki a tartalmas és színvonalas folyóiratszámot. (Viniczai István)
WOJSKOWY PRZEGLAD HISTORYCZNY (Lengyelország), 1971. 1. sz. —
Emil JADZIAK: „Az 1. Lengyel Had
sereg egységeinek harccselekményei a
Temgenmelliék
északnyugati
részién
(1945. március 8—15.)" (3—26. o.) 1945
február—márciusában a Tengermellék
hatalmas csaták és ütközetek színtere
voHt. Az 1. Lengyel Hadsereg egységei
a Pomerániai Fal áttöréséért és Kolöbjrzegért folytatták a harcot, az 1. és 2.
Belorusz Front oldatón. A cikk ismerte
ti a szovjet, a lengyel és a német sere
gek csoportosításait, erőit, a harctevé
kenységek terveit, előkészítését és a
végrehajtás részletes ütemét, szinte
óráról órára, helységről helységre. E tá
madás eredményéként semmisítették
meg a szovjet és lengyel csapatok a
Visztulától az Oderáig húzódó megerő
sített védelmi szakaszon leHenálló né
met erőket. — Wincenty IWANOWSKI:
„A szovjet hadsereg Iwow — sandomiierizi hadászalti művelete (1944. július
13. — augusztus 29.)" (27—48. o.) A ta
nulmány 2. része a német csapatok har
cászati védelmi övezetének áttörését
tárgyalja
Brody körzetében,
majd
Lwow felszabadítását, az átkelést a San
folyón és az 1. Ukrán Front csapatai
nak kijutását a Visztulához 400 km-es
arcvonalon erős páncélos kötelékekkeli
— Stanislaw OKECKI: „A lengyel—gö
rög fegyverbarátság történetéből" (49—
72. o.) A két nép közti barátság szálai
a XVIII. század végéig nyúlnak viszsza. Az első lengyel politikai emig
ránsok 1795-ben az Jón-szigetek egyi
kén alapítottak lengyel kolóniát. A gö
rög nép szabadságharcaiban sok len
gyel katona harcolt az ezt követő
évszázadokban. Először Görögország
nak a török járom alól való felsza

badításáért 1821-ben sok európai ön
kéntessel együtt. A görögbarátság hang
jait találjuk három nagy lengyel költő,
Mickiewicz, Slowacki és Knašinski köl
teményeiben Is. Kréta felkeléseiben is
részt vettek lengyel katonák, hősiesen
harcolva Krétának Görögországgal való
egyesítésiéért. Az 1912/13. évi Balkánháborúban is a görög népnek Török
ország elleni harcát segítették a lengyel
katonák. — A lengyel ós görög nép
fegyverbarátsága a második világhábo
rúban számos tragikus esemény köze
pette tovább erősödött és megpecsételő
dött. Okeski tábornok áttekinti a görög
nép ellenállási mozgalmát 1940 októbe
rétől, az olasz fasisztáknak Görögország
elleni agresszióját az ELÁS 1944 no
vemberi harcaiig, kiemelve az ezekben
a harcokban részt vevő lengyel haza
fiak szerepét, s tevékenységük jelentős
sikereit. — Ryszard
NAZAREWICZ:
„A Lengyel Hadsereg baloldali-demok
ratikus tiszti csoportjának együttműkö
dése a szovjet hadsereggel a hitlerista
megszállók elleni harcban" 1. rész, (73—
95. o.) A cikk megismertet a baloldalidemokratikus csoport tagjaival, hely
zetükkel a tisztikaron belül, rnagaitartásukkal és felfogásukkal a lettországi és
litvániai internálásuk .alatt, az ejtőer
nyős tiszti csoport felkelésével és be
kapcsolódásával a megszáMókkal foly
tatott aktív harcokban, s a tényleges
ledobásokfcal ós akciókkal 1942 áprili
sáig. — Sergiusz MIKULICZ: „Klaipe
da — M emel vidék — bekebelezése a
Harmadik
Birodalom
által 1939.
március—augusztus között" (96—125. o.)
A némiet-litván kapcsolatokat, az annexió külső és belső előkészítését, az
európai államok magatartását, gazdasá
gi kérdéseket, a nemzetiszocialista moz
galom erejét Klajpedában, majd a kör
zet militarizálását vizsgálja a szerző
közvetlenül a háború küszöbén. — Jerzy BORDZILOWSKI : „Egy katona élet
útja" (126—160. o.) A visszaemlékezések
befejező része az 1. Lengyel Hadsereg
hazaítérését írja le 1945. május 9. után,
majd pedig 1948-ig a műszaki csapatok
új szervezését, felszerelését, az első lé
péseket a Népi Lengyel Hadseregben,
értékelve ós hasznosítva a háború alattt
szerzett tapasztalaitokat. — Pavel BATOV: „A Narwától a Visztuláig és
Gdanskig" (161—185. o.) című terjedel
mes tanulmány harmadik befejező r é 
sze a 65. hadsereg harctevékenységét
1945 januártól—márciusig 'tárgyalja. E
hadművelet sikeres befejezése nyitotta
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meg Béniin felé az utat. — Tadeusz
ZIELENIEWSKI: „Az 1939 szeptemberi
félbemaradt
ütközet
a Narwana!"
(186—215. o.) A 33. gyaloghadosztály
egykori parancsnokának visszaemléke
zése 1939 szeptemberére, a mozgósítás
ra, a hadoszttály felvonulására a had
színtérre, a felszerelésre, az erőik össze
vonására, s a félbemaradt csata körül
ményeire. — Janusz STEFANOWICZ:
„Brit garancia Lengyelországnak 1939ban, a londoni minisztertanács tárgya
lásainak tükrében" (216—235. o.) A brit
külpolitika 1939. évi dokumentumainak
közzétételével fontos forrásanyagok ke
rültek napvilágra a britek lengyelek
kel kapcsolatos politikai intencióinak
megismeréséhez. A titkos tárgyalások
jegyzőkönyvei
fontos
leleplezéseiket
hoznak a nemzetközi helyzeit értékelé
séit, a Szovjetunió nélkül tervezett lépé
sek indítékait illetően. — Piotr STAWECKI: „A 2. Lengyel Köztársaság
hadiiparának történetéből" 1. rész.
(267—298. o.) Az e kérdéssel foglalkozó
tanulmányok rövid áttekinitése után le
véltári dokumentumok felhasználásával
mélyrehatóan elemzi a lengyel hadiipar
fejlődését és. helyzetét a két világhábo
rú között, sorra véve a lengyel hadi
üzemeket és termékeiket, számszerű ki
mutatásokkal termelésükről és a mun
kások keresetéről, a népgazdaság éven
kénti hadiipari termelést feltáró statisz
tikai adataival. A hadigazdaságtörténeti tanulmány forrásértékű adalék az
az 1939 szeptemberi hadjárat csődjéhez.
— Franciszek SKIBIŃSKI: „A hadmű
veleti művészetről" (299—314. o.) Vita
cikk André Beaufre meghatározásainak
kiegészítéséhez történeti példák és
elemzések alapján, a harctevékenységek
lépcsőfokainak
megfelelő
szervezeti
csoportosítások 'tisztázásával, több ne
ves katonai szakíró nézeteinek össze
vetésével. Külön említésre érdemes egy
magyar vonatkozású kiegészítés a szer
kesztőségi levelek közt: Felicjan MAJORKIEWICZ: „A magyar ősapátokkal
való érintkezések a varsói felkelés ide
jén, 1944 augusztusában" (406—410. o.)
A Varsó körülzárásában részt vevő ma
gyar 12. gyalogoshadosztály segítsége,
jóindulatú és semleges magatartása sok
támogatást nyújtott az Armija Krajowa
(Honi Hadsereg) osztagainak, 'ami sok
lengyel hazafi életét mentette meg. A
felsorolt kapcsolatok figyelemre mél
tók a magyar csapatok 1944. évi len
gyelországi tevékenységének történeté
hez. (Windisch Aladárné)

ZEITSCHRIFT FÜR MILITÄRGE
SCHICHTE (Német Demokratikus Köz
társaság), 1971. 1—2. sz. — A folyóirat
első számai három témakört ölelnek fel.
Az 1870—71-äs német—francia háború
centenáriumára íródott Ernst ENGEL
BERG : „A porosz militarizmus és a Né
met Birodalom megalakítása 1870—71ben" c. tanulmánya (1. sz. 5—19. o.) Az
egységes német állam megalakítására
két lehetőség kínálkozott: egyrészt egy
felülről jövő forradalom formájában
porosz hegemónia alatt, másrészt a nép
tömegek forradalma áltál, mely polgá
ri köztársaságot eredményezett volna.
Bismarck céltudatos hadseregfejlesztése
már 1866-ban megszilárdította Porosz
ország helyzetét, kikapcsolttá a vetély
társ Ausztriát ós elmélyítette a 'mili
tarizmus 'alapjait. Marx ós Engels „fe
lülről jött forradalomnak" minősítetite
a 60—70-es évek eredményeit, hiszen
sok hasznos és haladó vívmányt hozott
létre, mely a proletariátus kialakulását
és megerősödését eredményezte. Az el
következő évtizedeikben egyre inkább
kiteljesedett a porosz junker-burzsoa
militarizmus, amelynek eszmei áramla
tában a liberális polgárság (teljesen fel
oldódott. A proletariátus Marx és En
gels akkori felismeréseihez tartotta ma
gát és ma is állásit foglal a Bismarckféle egyesítés reakciós volta mellett. —
KarZ SCHMIEDEL: „A párizsi kommün
katonai szervezetének keletkezése és
jellege" (2. sz. 191—206. o.) Amikor a
francia burzsoázia a 'saját népiétől félve
Párizs alá engedte a németeket, a há
ború népháborúvá vált, melynek politi
kai és katonai szerve a nemzetőrség
volt. E szervezet élén a közgyűlés; állt,
melyet a zászlóaljklubok és; a zászlóalj
ul, légiótanácsok egészítettek ki. Fel
adatuk a nemzeti haderő kiegészítése és
mindannak a megakadályozása volt,
ami a köztársaság megdöntésére irá
nyúit. 1871 márciusában nyílt polgárhá
ború kezdődött. A vezetők katonai ta
pasztalatok hiányában igen, nagy ne
hézségeikkel küzdöttek. Nem tudtak
kapcsolatot teremteni más városokkal,
a forradalom Párizsra korlátozódott. A
katonai bizottság, amely a hadügymi
nisztérium szerepét vette át, dekrétu
maiban a nép általános felfegyverzéséit
követelte. Az álltalános hadkötelezettség
bevezetése nem volt helyes, mert sza
bad utat nyitott az ellenségnek. A kato
nai vezetés — részben polgári -tisztek
kel — a fegyelmiét sem tudta megszi
lárdítani. A kommün hadseregének fő
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erőssége a lelkesedés és áldozatválla
lás, volt, de egy forradáloimban ez ke
vés. Egy jól kiképzett és vezetett bur
zsoá seregigei szembeni küzdelemben a
proletariátusnak alul kellett maradnia.
A weimari köztársaság politikai és. ka
tonai problémáit idézik a következő
f eldolgoizasok : Paul HEIDER: „A né
met kommunista párt a hadsereg szere
péről a weimari köztársaság és a fa
siszta diktatúra idejében" (1. sz. 20—
33., 2. sz. 148—163. o.) A német kom
munista párt következetesen a marxis
ta majd a Lenin által továbbfejlesztett
ervek alapján állítatta össze program
ját. A versiaillesi szerződés megkötése
után Németországban eltörölték az ál
talános hadkötelezettséget, a százezer
fős zsoldos sereg a militarizmus szolgá
lataiban á l t . A Vörös Frontharcos Szö
vetség a kapitalizmus viszonylagos sta
bilizációja közben tevékenykedett, de
1923 után a munkásosztály egység
frontja már nem volt olyan, szilárd, a
tömegek kis részét tudta csak a fašiz
mus ellen mozgósítani. Alapvető fordu
lat következett be 1935 után, amikor a
Komintern elemezte a fasizmus elleni
harc formáit és hangsúlyozta a hadse
regen belül egy fasiisztaeiiienes bázis
létrehozását. A katonai szakismeretek
elsajátítása valóban a proletariátus ér
deke volt. Az első konkrét eredmény
1936-ban a spanyol polgárháborúban
mutatkozott ímetg, amelybe a német ha
zafiák is bekapcsolódtak, A párt ki
dolgozta a fegyveres felkelés program
ját is, amelyben a hadseregnek igen, je
lentős szerepet szánt. 1939-ben a hábo
rú kitörésekor a párt jelszava: barátság
a Vörös Hadsereggel, más országok de
mokratikus erőivel és fegyveres harc a
fasizmus ellen. A párizsi, de főleg a
szovjet emigrációs erők és csoportok
működésié bizonyítja a párt helyes ál
lásfoglalását és tevékenységét. E har
cok tapasztalatai ma is útmutató jelle
gűek. — Erwin KÖNNEMANN: „Az
1921-es márciusi harcok háttere" (2. sz.
207—222. o.) A polgári hadtörténetírás
kommunista puccs néven tartja számon
a német munkásmozgalomnak ezt a hő
si epizódját. Az 1918-as forradalomban
vereséget szenvedett jobboldali erők az
egyre jobban erősödő ipari burzsoáziá
val összefogva elhatározták az egységes
baloldali
munkásfront
fellazítását,
amely fegyverek birtokában még jelen
tős erőt képviselt. A középnémet ipar
vidéken erős sztrájkhullám söpört vé
gig, a bányatulajdonosok biztonságuk

ürügyén állami támogatást kértek. A
rendőrségi egységek a városok nagy ré
szét megszállták, összetűzéseket provo
káltak és harc közben a tömegbe lőt
tek. Lenin 1921. augusztus 14-én kelt He
veiében nyugalomra inti a német mun
kásokat, akik a harcokban súlyos vesz
teségeket szenvedtek, de — ha időlege
sen is — mégis megakadályozták az im
perialista rendszer megerősödését. —
Werner BRAMKE: „A Kyffhäuserszövetség funkciója a weimari köztársaság
militarista szervezetének rendszerében"
(1. sz. 64—78. o.) A német imperializmus
erői az első világháborúban súlyos ve
reséget .szenveditek, de nem semmisül
tek meg. Rugalmasságúik bizonyítéka
ként már a weimari köztársaság első
éveiben létrejöttek a különböző mili
tarista szervezetek, melyeiknek szerepe
főleg a szervezkedő és [sztrájkoló mun
káserők ellensúlyozásában nyilvánult
meg. A Kyffhäuserbund feladata a ne
miét tudat elmélyítése, a bajtársi össze
fogás fokozása háborús emlékek által
és a kölcsönös támogatás volt. 1929
után már politikai jelszavakkal is fel
lépték e szervezetek, a versaillesi szer
ződések revízióját, a hadisarc eltörlé
sét követelték és kommunistaellenes
jelszavakat is hangoztattak. A hitler-fasizmus számára készítették élő a talajt.
— A SED katonapolitikájával és a
Nemzeti Néphadsereg fejlődésével 3
cikk foglalkozik: Walter BURNING:
„A Német Szocialista Egységpárt kato
napolitikája — az első német munkás
panaszt kormány békepolitijkája" (2. sz.
133—147. o.) A SED katonapolitikája az
elmúlt negyedszázadban a nép érdekeit
szolgálta, megfelelt a proletárnemizetköziség elveinek és egyúttal az európai
államok béke- és biztonságigényének.
1962-ig elsődleges féladat volt a hadse
reg kiépítése és feladataira való fel
készítése. 1958-ban létrehozták az NDK
légierejét. 1961-ben bevezették az álta
lános hadkötelezettséget és biztosították
a határokat nyugat fellé. 1963-ban meg
született az NDK alkotmánya. A kato
napolitika alapelvei abban az időben:
a szovjet hadtudomány legfontosabb
felismeréseinek átvétele, a honvédelmi
nevelés, tudatosítása, az ellenség erejé
nek pontos felmérése és az ezzel kap
csolatos állásfoglalás, valamint a szo
cialista védszövetségen belüli feladatok
meghatározása. Az eddig lezajlott had
gyakorlatok, de főleg a „Fegyverbarát
ság" hadgyakorlat azt bizonyította, hogy
a Nemzeti Néphadsereg megfelelt a kö-
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vetelményeknek és fontos bázist kép
visel a Varsói Szerződés fegyveres tes
tületében. Feladata maradt :mindvégig
a béke biztosítása az imperialisták głobállstratégiájával szemben. — Wilfried
HANISCH: „A Német Szocialista Egy
ségpárt alapelvei az NDK batárbiztosításiával kapcsolatban" (2. sz. 164—177. o.)
A honvédelemnek igen fontos része a
szocialista haza határvédelmiének meg
szervezése. Különösen nagy jelentőségű
ez az NDK esettében, amelynek nyugati
határai egyben a szacialisrta tábor ha
tárai is Európában, szomszédságában
pedig a hidegháború legveszélyesebb
tűzfészke található. Fokozza a vesizélyt
Nyugat-Berlin is, mely NATO hídfőt je
lent a demokratikus táboron belül. A
határvédelem megszervezésében a Szov
jetunió rendszerét vették alapul. Ma a
némiet határvédelem képviseli a legha
tásosabb,
legmodernebb
biztonsági
rendszert Európában. — Karl GREESE
— Hans HÖHN — Alfred VOERSTER:
„A Nemzeti Néphadsereg szárazföldi
haderejének fejlődése 1960/61-ben" (1.
sz. 34—37., 2. sz. 178—190. o.) Az elsőd
leges feladat a pártsejtek tevékenysé
gének fokozása volt. Felvilágosító mun
ka folyt arról, hogy a Bundeswehr revans tervedben, milyen nagy szerepeit
játszik az NDK és ez egy újabb háború
lehetőségét rejti magában. A (testvéri
haderegekfcel való szarosabb együttmű
ködés érdekében a közös hadgyakorla
tok hanigsúilyozoittabb szerepet kaptak.
A fegyvereket egységesítették, a legmo
dernebb típusokat rendsizeriesítették. A
mozgékonyság fokozására főleg a két
éltű járművek és eszközök terén alkot
tak újat. A tüzérség új pámcélelhárítókat, a légvédelemi új légvédelmi löve
geket kapott. A tisztek és tiszthelyette
sek magasabb fokú képesítése tovább
képző tanfolyamokon történt és ezzel a

vezetés színvonala is jelentősen emel
kedett. A szocialista verseny, a „kiváló"
mozgalom és sportfoglalkozások is elő
nyösen befolyásolták a hadsereg szelűtemét. A fordulat éve 1961-ben követke
zett be a szocializmus és béke javára, a
SED katonapolitikai alapelvei helyesek
nek bizonyultak. A szárazföldi haderő
csapattestei 'és kötelékei mind felké
szültségükkel, mind pedig felszerelé
sükkel a legmagasabb követelmények
nek is eleget tudnak tenni. <— Egyetlen
adalék idézi a nyugatnémet haladó
erőknek a Bundeswehr elleni fellépé
sét: Manfred UHLEMANN: „A nyugat
német munkásifjúság a párizsi szerző
dések és a Bundeswehr felállítása elleni
népmozgalomhan" (2. isz. 223—235. o.) A
SED és az NDK kormánya a párizsi
békeszerződések ellensúlyozására nem
zeti alternatívát dolgozott ki és állást
foglalt a népszavazás mellett. A hadse
reg felállítására vonatkozó Adenauerprogramot 1954-ben a lakosság 71%-a
nem fogadta el. A szakszervezeti fiatal
ság 670 000-res tömege ugyancsak elítél
te a fegyverkezést. Különösen éles volt
a harc 1955-ben,, amikor 12 000 fém
munkás és 16 000 bányamunkás sztráj
kolt és e sztrájkhullám az egész Ruhrvidékre kiterjedt. A párizsi békeszerző
dések ratifikálása után bizonytalanság
uralkodott az ifjúság körében, de a ke
letnémet ifjúsági szervezet — FDJ vi
lágosan megfogalmazta a feladatokat..
1955 után egyre inkább erősödött a szo
ciáldemokrata befolyás, és ez még fo
kozódott 1956-ban a kommunista párt
betiltása után. A demokratikus erők fel
adata ma Nyugat-Németországban : egjr
Bundeswehr-agresszió megakadályozá
sa, a béke rdegtartása Európában és a
revans-Sizelleni elítélése. (Rákóczi Ka
talin)
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HÍREINK

A HARMADIK NEGYEDÉV ESEMÉNYEIBŐL
KARL LÜTGENDORF tábornok, az
Osztrák Köztársaság szövetségi honvé
delmi minisztere, aki Czinege Lajos ve
zérezredes; honvédelmi miniszter ven
dégeként tartózkodott hazánkban, szep
tember 2-án megtekintette a Hadtörté
neti Múzeum kiállításait, majd beszél
getést folytatott az intézmény vezetői
vel.
V. I. FOMIN alezredes, a moszkvai
Hadtörténelmi Intézet tudományos fő
munkatársa 1971. augusztus hó 1—20-ig a
Hadtörténelmi Levéltár második világ
háborús anyagában kutatást végzett.
DR. JlRl KRASL ezredes, a prágai
Hadtörténeti Múzeum parancsnokhe
lyettese, a Magyar Néphadsereg ven
dégeként 1971. július 21—26. között
megtekintette a Hadtörténelmi Múzeu
mot, majd megbeszélést folytatott a mú
zeum parancsnokával és munkatársai
val a két testvérintézmény együttmű
ködését illetően.
MIHAIL IVANOVICS GLUBOKIJ I.
o. kapitány, a moszkvai Központi Mú
zeum parancsnokhelyettese 1971. szep
tember 3—9-ig a Magyar Néphadsereg
vendégeként tanulmányozta a Hadtör
téneti Múzeum munkáját, és kicse
rélte tapasztalatait a múzeum veze
tőivel.
GRIGORIJ NYIKOLAJEVICS AMPILOGOV, a moszkvai Lomonoszov
Egyetem professzora, az orosz paraszt
ság történetének ismert
szakértője
szeptember 3-án meglátogatta a Had
történelmi Intézetet. Mgbeszélést foly
tatott az intézmény parancsnokával és
munkatársaival, kutatásit végzett tér
képtárunk
XVII—XVIII.
századból
származó anyagában.
DR. SZABÓ EGON ezredes és DR.
LIPTAI ERVIN ezredes 1971. szeptem
ber 14—16. között elméleti konferen

cián vett részt Prágában. A Csehszlo
vák Néphadsereg által rendezett ta
nácskozáson „A szocialista hatalom vé
delméről szóló lenini tanítás — a Gsehszlovák KP katonai politikájának elmé
leti alapjai" c. témát vitattak meg.
„A HADTÖRTÉNETI MUZEUMOK
SZEREPE A HADSEREGBEN FOLYÓ
ESZMEI-POLITIKAI
NEVELÖMUNKÁBAN" címmel a csehszlovák Had
történeti Múzeum konferenciát rende
zett Prágában. A szeptember 13—18. kö
zött lezajlott tanácskozáson múzeumun
kat Kerekes Zoltán alezredes képvi
selte.
ÁROKAY LAJOS alezredes, a Had
történeti Múzeum tudományos munka
társa 1971. június 1-től 8-ig tanulmá
nyozta a bécsi Heeresmuseum kiállítá
sait.
BALÁZS JÓZSEF alezredes és PONGÓ JÁNOS fegyvertörténész, a Hadtör
téneti Múzeum tudományos munkatár
sai 1971. július 7—16. között a prágai
Hadtörténeti Múzeum fegyvertörténeti
gyűjteményét tanulmányozták.
MAROSI ENDRE, a Hadtörténelmi
Intézet tudományos munkatársa 1971.
augusztus 9-től szeptember 9-ig a
Csehszlovák Szocialista Köztársaságban
kutatómunkát folytatott a várépítéssel
és a várvédelemmel kapcsolatban.
DR. BÖHM JAKAB, a Hadtörténelmi
Levéltár tudományos munkatársa 1971.
szeptember 6-tól 10-ig részt vett a szo
cialista országok katonai levéltárveze
tőinek Varsóban rendezett értekezletén.
A HADTÖRTÉNELMI INTÉZET ÉS
MŰZEUM DOLGOZÓI 1971. augusztus
19—29. között tanulmányi kirándulást
tettek a Csehszlovák Szocialista Köz
társaságban és a Lengyel Népköztársa
ságban.
M. P.
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Pintér István: 1944. március 19. (A né
met haderő megszállja Magyaror
szágot.) — Népszabadság, 1969. 65.
sz. 4—5. p.
Baktai Ferenc: Az „X" nap. [Magyar
ország német megszállása.] — Nép
szava, 1969. 65. sz. 3. p.
Bodrogi Sándor: Halált virágzik a
Margaréta. [Magyarország német
megszállása, 1944. március 19.] —
Lobogó, 1969. 11. sz. 8—9. p.
Magyarország náci megszállása. 1944.
március 19. — A Hazáért, 1969. 12.
sz. 14., 13. sz. 10—11. p.
Gárdos Miklós: Homoksárga kisautók.
[Magyarország német megszállásá
nak első eseményei.] — Magyaror
szág, 1968. 11. sz. 21. p.
Pintér István: Az egységes fasiszta
munkásszervezetek
létrehozására
irányuló kísérletek csődje. (1944.
március 19—1944. október.) — PK,
1969. 3. sz. 3—31. p.
ölvedi Ignác: Adalékok Horthy és a
Lakatos-kormány
katonapolitiká
jához. ,'1944. augusztus 29—szep
tember 8./ — Sz, 1969. 1. sz. 30—
65. p.
Ölvedi Ignác: Adalékok a német—ma
gyar katonai viszony alakulásához
/1944. szeptember 8-a után/ és a
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„debreceni" hadművelet előkészí
téséhez. — HK, 1969. 3. sz. 435—
463., 4. sz. 587—603. p.
Várkonyi András: Ma 25 éve történt.
Vitéz Faraghó (Gábor) titkos kül
detése. — Magyar Hírlap, 1969. 281.
sz. 4. p.
Gárdos Miklós: Forgatókönyv Horthynak. [1944. október 14. Horthy úgy
nevezett „kiugrása".] — Magyar
ország, 1969. 43. sz. 21. p.
Gárdos Miklós: Bethlen bajusza. [Beth
len István szerepe a Horthy-kor
szak utolsó napjaiban.] — Magyar
ország, 1968. 3. sz. 2. p.
Karsai Elek: A fegyverszünet kudarca.
Ujabb dokumentumok 1944. októ
ber 15-ről. — Népszabadság, 1969.
240. sz. 4—5. p.
Várkonyi
András: Halló, figyelem!
Rendkívüli közlemény . . . [1944. ok
tóber 15. Ostrom a Vár ellen.] —
Magyar Hírlap, 1969. 285. sz. 6. p.
Várkonyi András : Ma 25 éve t ö r t é n t . . .
A kormányzó menekült — a test
őrség m a r a d t . . . — Magyar Hír
lap, 1969. 286. sz. 7. p.
Gárdos Miklós: Horthy és Szálasi. —
Magyarország, 1968. 5. sz. 21. p.
Gárdos Miklós: Hajnal a Várban [Szá-

lasi miniszterelnöki kinevezése.] —
Magyarország, 1968. 17. sz. 21. p.
Karsai Elek: Nácik és nyilasok. [Ribbentrop—Szálasi
találkozó 1944.
december 4-én.] — Magyarország,
1969. 1. sz. 21., 2. sz. 21. p.
Forró tavasz és nyár. [A hátország el
len folytatott légitámadások.] —
PV, 1969. 21. sz. 2—3. p.
Kaposvári Gyula: Szolnok 1944 nyarán.
[A város bombázása.] — Jászkun
ság, 1969. 3. sz. 97—101. p.
A Margit-híd felrobbantására emlékez
nek a szemtanúk. [1944. november
4.] — Magyar Nemzet, 1969. 257.
sz. 7. p.
Lévai Jenő: Német jegyzőkönyv a Mar
git-híd felrobbantásáról. — Ma
gyar Nemzet, 1969. 261. sz. 5. p.
Ezt írták 1944. december 21-én a fa
siszták lapjai. Sajtószemle. Össze
áll.: Sólyom József. — Népszabad
ság, 1969. 297. Vasárnapi mell. 2. p.
Koncsek László: Vallanak a titkos náci
iratok. Hogyan fosztották ki Ma
gyarországot. [Magyarország kato
nai, gazdasági kiszolgáltatottsága.]
— Népszabadság, 1969. 251—256.
sz. 6. p.

Hazánk felszabadulása
Nagy Gábor: Magyarország politikai,
katonai helyzete 1944 őszén és a
szovjet fegyveres erők felszabadító
hadműveletei. — Pártélet, 1969. 10.
sz. 50—56. p.
Tóth Sándor: A szovjet hadsereg fel
szabadító harcai — hadműveletek
és katonapolitikai hátterük. —
Népszabadság, Ünnepi mell., 1969.
260. sz. 4—5. p.
(Tóth Sándor) : Hadműveleti-katonapoli
tikai áttekintés a magyarországi
felszabadító harcokról. (Népünk ta
vasza. Módszertani tájékoztató ha
zánk felszabadulása 25. évforduló
jának
megünneplésére.
Kiad.
MNKK Módszertani Osztálya. Bp.
1969.) 5—30. p.
Gárdos Miklós: Szeptembertől áprilisig.
[Magyarország
felszabadítása
1944—1945.] — Magyar Hírlap, 1969.
262., 269., 276., 283., 290., 297., 304.
sz., 4., 309. sz. 6., 317., 327., 331.,
338., 345., 356. sz. 4. p.
Szabó Bálint: A Kommunista Párt 1944
őszi akcióprogramja. A népi de12*

mokratikus
fejlődés kommunista
értelmezése a felszabadulás idején.
— Magyar Filozófiai Szemle, 1969.
5. sz. 959—984. p.
Szabó-Bálint: Az MKP politikai irány
vonalának alakulása a felszabadu
lás időszakában. /1944 szeptember—
1945 május./ (Elméleti és módszer
tani
tanulmányok.
[Kiad.
a]
MSZMP Budapesti Bizottság, Mar
xizmus—Leninizmus Esti Egyetem.
1—2. sz. [Bp.] Kossuth K. 1969.)
Az új' élet hajnala. [A szovjet csapa
tok hazánk területére értek. 1944.
szeptember 23.] — ISz, 1969. 18.
sz. 19—21. p.
Fomin, V.: Battonyával és Makóval
kezdődött. — Fáklya, 1969. 18. sz.
3—4. p.
Abelovszky László: Battonyától — Ba
lassagyarmatig. [
Battonyánál
az első felszabadítókkal együtt
mint a szovjet hadsereg hadnagya
lépte át a határt.] — Lobogó, 1969.
39. sz. 5. p.
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Cseszkó Sándor: Battonyai emlékezés
Brjukov hadnagyra és társaira. —
Pártélet, 1969. 10. sz. 56—58. p.
Illés Sándor: A kapitány visszajött.
[Filipp Gyenyiszovics Kiva az ün
neplő Battonyán.] — Magyar Nem
zet, 1969. 221. sz. 2. p.
Felszabadulási emlékünnepély Batto
nyán. — Esti Hírlap, 1969. 222. sz.
1. p.
Battonyai emlékezés. — A Hazáért,
1969. 40. sz. 16. p.
A Tiszántúl felszabadítása. 1—2. r.
/A Tiszántúl felszabadítása címmel
1969. május
30-án Debrecenben
tartott előadói konferencia anya
ga./ (Kiad. a TIT Hadtudományi
és
Történelmi
Választmánya.
Szerk. Dombrády Lóránd.) Bp. TIT
Soksz. 1969. 2 db.
Olvedi Ignác: A Tiszántúl felszabadí
tása. (A Tiszántúl felszabadítása.
/Előadói segédanyag./ Szerk. Domb
rády Lóránd. Bp. TIT Hadtudo
mányi és Történelmi Választmánya,
1969.) 3—32. p.
Borús József: Páncélos kötelékek a Ti
szántúlon, 1944 októberében. (A Ti
szántúl felszabadítása. /Előadói se
gédanyag./
Szerk.
Dombrády
Lóránd. Bp. TIT Hadtudományi és
Történelmi Választmánya, 1969.)
33—45. p.
Csima János: Román csapatok harcai
a Tiszántúlon, 1944 októberében.
(A Tiszántúl felszabadítása. /Elő
adói segédanyag./ Szerk. Domb
rády Lóránd. Bp. TIT Hadtudo
mányi és Történelmi Választmánya,
1969.) 47—54. p.
Oltvai Ferenc: A szovjet hadsereg fel
szabadító hadműveletei Csongrád
megye területén. (A Tiszántúl fel
szabadítása. /Előadói segédanyag./
Szerk. Dombrády Lóránd. Bp. TIT
Hadtudományi és Történelmi Vá
lasztmánya, 1969.) 55—70. p.
Borús József: Békés megye felszaba
dulása. /1944. szeptember—október
7./ Békési Élet, 1969. 3. sz. 393—
420. p.
Ivicz Imre: Békés megye felszabadítá
sának néhány problémája. (A Ti
szántúl felszabadítása. /Előadói se
gédanyag./
Szerk.
Dombrády
Lóránd. Bp. TIT Hadtudományi és
Történelmi Választmánya, 1969.)
71—80. p.
Zielbauer György: Huszonöt éve tör
tént. (A Hazafias Népfront Békés

Megyei
Bizottság
Honismereti
Helytörténeti Bizottság antológiája.
3. Szerk.: Czeglédi Imre. Békés
csaba, Békésm. ny. soksz. 1969.
151 p.)
/Körösmenti honismereti közlemé
nyek 3./
Polányi Imre: A világháború évei.
(Makó az első felszabadult magyar
város. Szerk. Tamási
Mihály.
[Kiad. a] Makói Városi Tanács.
Makó — [Bp.], Kossuth K. 1969.
278 p.)
Tamási Mihály: Makó felszabadulása.
Harc a népi demokratikus fejlő
désért. (Makó az első felszabadult
magyar város. Szerk. Tamási Mi
hály. [Kiad a] Makói Városi Ta
nács. Makó — [Bp.] Kossuth K.
1969. 278 p.)
Erdei Ferenc: — — ünnepi beszéde
Makó felszabadulásának 25. évfor
dulóján. — Magyar Nemzet, 1969.
225. sz. 3. p.
Somlyai Magda M. : Hogyan indult meg
az élet? A felszabadult országrész
első hónapjai. A front alatt. [A
Közép-Tisza vidéke 1944 szeptem
ber utolsó napjaiban hadműveleti
területté változott.] — Népszabad
ság, 1969. 291. sz. 6. p.
Kiss-Horváth Sándor: Adatok és viszszaemlékezések Orosháza felsza
badulásának eseményeiről. — Bé
kési Élet, 1969. 2. sz. 345—348. p.
Lökös Zoltán: A magyar újjászületés
bölcsőjénél. [Felszabadult Szeged.]
— ÉT, 1969. 41. sz. 1923—1927. p.
Felszabadulásának 25. évfordulóját ün
nepli Szeged. — Magyar Hírlap,
1969. 283. sz. 5. p.
Péter László: A fölszabadult Szeged
első újságjai. Hasonmások. [Kiad.
és bev. — —] Szeged, Tempó
soksz. 1969. [18] lev.
/A Somogyi Könyvtár kiadványai.
A huszonötödik nap. [Magyarország
felszabadításának 25-ik napján tör
tént események.] — A Hazáért,
1969. 42. sz. 10. p.
így jött el a szabadság. Hajnal a Ti
szán. (A Vörös Hadsereg már a
magyar Alföldön harcol: 1944 ok
tóber.) — ISz, 1969. 19. sz. 14—16.
PSzáva Péter: A debreceni csata. [1944.
október 6—28.] — ÉT, 1969. 45.
sz. 2115—2119. p.
Olvedi Ignác: A folyamatosság és a
manőverezés a debreceni csatában.
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1—2. r. — Ho, 1969. 10. sz. 70—
85., 12. sz. 79—88. p.
Kuc, Fedorovics: Lovasok — páncélo
sok ellen. [Magyarország felszaba
dítására emlékezik — — vezérőr
nagy.] — Lobogó, 1969. 42. sz. 5.
P.
Király Ferenc: Debreceni október. Do
kumentumriport 1944 őszéről. Deb
recen, Alföldi ny. 1969. 111 p.
Havas Ervin: Történelmi epizódok. Há
rom debreceni házban — huszon
öt évvel ezelőtt. — Népszabadság,
1969. 290. sz. 6. p.
Mészáros János: A Tiszántúl kulcsa.
[Debrecen felszabadítása és fejlő
dése.] — PV, 1969. 20. sz. 8—9. p.
Mikecz Ferenc: A felszabadulás körül
ményei. (A gazdasági és politikai
élet megindulása Hajdú megyében
és Debrecenben.) — Alföld, 1969.
11. sz. 41—51. p.
Nádasdi Péter: Debrecen, 1944 decem
ber. — Élet és Irodalom, 1969. 51.
sz. 1—2. p.
Erdei Ferenc: Debreceni napok 1944ben. [Visszaemlékezés az Ideigle
nes Nemzetgyűlés megalakulására.]
— Tükör, 1969. december 23.
Negyedszázad. [Debrecen felszabadulá
sának emlékére.] — Alföld, 1969.
10. sz. 3—4. p.
Debrecen felszabadulásának 25. év
fordulója. — Magyar Nemzet, 1969.
244. sz. 3. p.
Kopka János: Negyedszázada történt.
Visszaemlékezések Nyíregyháza fel
szabadulására. Nyíregyháza, Nyír
ségi ny. 1969. 87 p., 16 t.
/Nyíregyházi kiskönyvtár 2./
Felszabadulási ünnepség Nyíregyházán.
— Magyar Hírlap, 1969. 302. sz.
5. p.
Felszabadulási évforduló Nyíregyházán
és Kecskeméten. — Népszabadság,
1969. 255. sz. 3. p.
Felszabadulása
napjára
emlékezett
Nyíregyháza és Kecskemét. — Ma
gyar Nemzet, 1969. 255. sz. 3. p.
[Szobolev] Szoboljev, A.: Különös csa
ta. [A hetedik magyar hadtest 41.
gyalogezrede átáll a szovjet had
sereghez.] — N, 1969. 44. sz. 4. p.
Faludi Károly: Nyíregyháza és környé
ke felszabadítása, háborús károk a
megye területén. (A Tiszántúl fel
szabadítása. /Előadói segédanyag./
Szerk. Dombrády Lóránd. Bp. TIT
Hadtudományi és Történelmi Vá
lasztmánya, 1969.) 81—91. p.

Szabó Balázs: A 2. Ukrán Front bu
dapesti hadműveletének első sza
kasza. — HK, 1969. 4. sz. 604—
633. p.
Szolnok megye 1944/45-ös eseményeiből,
(összeáll. Mészáros Ferenc. Szerk.
Kaposvári Gyula.) Szolnok, Dam
janich Múzeum, 1969. 136 p. 7 t,
VI, 2 mell.
/Szolnok megyei múzeumi adattár
11—12./
Észak-Magyarország
felszabadítása.
/Előadói segédanyag./ (Kiad. a TIT
Hadtudományi és Történelmi Vá
lasztmánya.
Szerk.
Dombrády
Lóránd.) Bp. TIT soksz. 1969. 76 p.
Tóth Sándor: Észak-Magyarország fel
szabadítása.
(Észak-Magyarország
felszabadítása. Előadói segédanyag.
[Kiad. a] TIT Hadtudományi és
Történelmi
Választmánya.
Bp.
1969.) 3—32. p.
Nagy József: A szovjet hadsereg fel
szabadító harcai Heves megye te
rületén. (Észak-Magyarország fel
szabadítása. Előadói segédanyag.
Kiad. a TIT Hadtudományi és Tör
ténelmi Választmánya. Bp. 1969.)
33—50. p.
Emléktábla a Malinovszki j-főhadiszál
lás falán. [Heves község felszaba
dításának 25. évfordulója.] — Ma
gyar Hírlap, 1969. 315. sz. 4. p.
Felszabadulási
emlékünnepség Eger
ben. [1945. november 30-án szaba
dult fel Eger.] — Népszabadság,
1969. 280. sz. 3. p.
Horváth István: Nógrád megye fel
szabadulásának krónikája. — Pa
lócföld, 1969. 4. sz. 72—73. p.
Molnár Pál: Megjegyzések hazánk fel
szabadulásának körülményeihez. —
Palócföld, 1969. 4. sz. 60—63. p.
Szomszéd Imre: Nógrád első szabad
községe. [Szirák.] — Palócföld,
1969. 4. sz. 63—69. p.
25 éve szabadult fel Salgótarján. Fel
avatták a partizán emlékművet. —
Magyar Nemzet, 1969. 298. sz. 6. p.
Galovics János: Borsod megye felsza
badításának története. — Hadtudo
mányi Közlöny, 1969. 1. sz. 137—
170. p.
(Kluger Lászlóné—Hubay Ágnes): Hu
szonöt éve szabadult fel megyénk.
1944—1969. (Összeáll.
) Mis
kolc, Megyei Könyvtár soksz. 1969.
72 p.
[Bibliogr. : 22—58. p.]
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Nógrádi S á n d o r : Miskolc a f e l s z a b a d u 
lás u t á n . — N a p j a i n k , 1969. d e 
cember.
Vzloc,
V. A.: E g y h á b o r ú s epizód.
[1944. d e c e m b e r 20-a: B a r a c s k á t
elfoglalta a 320. s z á m ú g y a l o g h a d 
osztály
746. lövészezred
ütege.
1944. d e c e m b e r 21-én m e g i n d u l az
ellenséges t a n k o k t á m a d á s a . ] —
— Mőr, 1968. 3. sz. 22—23. p.
Szabó L á s z l ó : A g y ű r ű b e z á r u l t . [Bu
d a p e s t ostroma.] — N é p s z a b a d s á g ,
1969. 300. sz. 10—11. p.
Várkonyi
András :
Reménykarácsony
— 1944. — M a g y a r H í r l a p , 1969.
354. sz. 16. p .
Csonkaréti
K á r o l y : A századik n a p .
(1944. szilveszter.) [Végső fázisá
hoz érkezik a Budapest-hadműve
let.] — A H a z á é r t , 1969. 52—53.
sz. 20. p .
Balogh L á s z l ó : A k é t k a p i t á n y . [Oszt a p e n k o és S t e i n m e t z k a p i t á n y . ] —
Esti H í r l a p , 1969. 292—300. sz. 4.
P.
Ék S á n d o r : K i s t ö r t é n e t e k a n a g y h á 
b o r ú r ó l . — S t e i n m e t z Miklós p o r t 
réja. — Űj í r á s , 1969. 4. sz. 8—11.
P.
Zamercev,
I[van] T [ e r e n t e v i c s ] : E m l é 
k e k , arcok, B u d a p e s t . . . Egy szov
jet városparancsnok visszaemléke
zései. (Cserez g o d ü i raszsztojanija.
F o r d . P e t ő Miklós.) Bp. Zr.nyi K.
1969. 142 p .
Zaharov,
M.: B u d a p e s t felszabadítása.
— Lobogó, 1969. 52. sz. 8—9. p.
K é t és fél ezren v o l t a k . [Hozzászólások
György Istvánnak a Budai ö n k é n 
t e s Ezred 1945 elejei h a r c a i r ó l szóló
riportsorozatához. A budai harcok
r é s z t v e v ő i n e k levelei.] — N é p s z a 
b a d s á g , 1969. 10. sz. 6. p.
Dér F e r e n c : Késői h a d i t u d ó s í t á s . (Bu
d a p e s t f e l s z a b a d u l á s a , 1945. f e b r u á r
13.) — Lobogó, 1969. 7. sz. 8—9. p.
Lakos K a t a l i n : B u d a p e s t f e l s z a b a d u 
l á s á n a k eseményei, ö s s z e á l l .
.
[Bp.] FSZEK, [Házi] soksz. 1969.
14. p.
(Godó Ágnes) : D é l - D u n á n t ú l f e l s z a b a d u 
l á s á n a k k ö r ü l m é n y e i és h e l y e h a 
zánk felszabadításának történeté
b e n . (Kiad. a T I T H a d t u d o m á n y i
és T ö r t é n e l m i V á l a s z t m á n y a . ) Bp.
T I T Soksz. 1969. 25 p.
Godó Á g n e s : B a r a n y a m e g y e a felsza
b a d í t ó h a r c o k i d ő s z a k á b a n 1944—
1945. [Pécs, B a r a n y a m. T a n á c s ,
1969.] 7—24. p .

[Klny. B a r a n y a i
helytörténetírás.
A B a r a n y a Megyei L e v é l t á r é v 
k ö n y v e 1969.]
Godó Á g n e s : B o l g á r o k a m a g y a r o r 
szági felszabadító h a r c o k b a n . —
ÉT, 1969. 36. sz. 1683—1687. p .
S o m o g y m e g y e felszabadítása. (Tájé
k o z t a t ó S o m o g y megyéről. Szerk.
Kellner Bernát. Kaposvár, Palmiro
Togliatti Megyei K ö n y v t á r , 1969.)
1—16. p .
Felszabadító hősök nyomában. Segéd
a n y a g a m e g y e i K I S Z - és ú t t ö r ő
felszabadulási emlékstaféta
meg
rendezéséhez.
(Szerk.
Andrássy
Antal.) K a p o s v á r , Somogy m . ny.
1969. 43 p.
A(ndrássy)
A(ntal) : Somogy m e g y e fel
s z a b a d u l á s a . (Felszabadító h ő s ö k
n y o m á b a n . K a p o s v á r , S o m o g y m.
ny. 1969.) 7—10. p.
Andrássy
A n t a l — K a n y a r József: T é r 
k é p e k és a községek felszabadulási
d á t u m a i [Somogy megyében.] (Fel
s z a b a d í t ó hősök n y o m á b a n . K a 
posvár, S o m o g y m. ny. 1969.) 1 1 —
26. p.
A(ndrássy)
A ( n t a l ) : Szovjet h ő s ö k So
m o g y földjén. — Somogyi N é p l a p ,
1969. d e c e m b e r 25. 6. p.
Andrássy
A n t a l : Az utolsó n a p o k . [Ka
p o s v á r f e l s z a b a d u l á s a 1944 d e c e m 
b e r 2-án.] — Somogyi N é p l a p , 1969.
278. sz. 6. p.
Birjukov,
Nikolaj :
Negyedszázaddal
ezelőtt. (A 3. U k r á n F r o n t 4. g á r 
dista
hadseregének
kötelékében
h a r c o l ó 20. „ b u d a p e s t i " l ö v é s z h a d 
test volt p a r a n c s n o k á n a k vissza
emlékezéseiből.) — Somogyi N é p 
lap, 1969. d e c e m b e r 25. 6. p .
Felszabadulási ünnepségek Somogyban.
— M a g y a r H í r l a p , 1969. 333. sz.
8. p.
A szabadság útján. K o m á r o m megye
felszabadulásának
eseménynaptá
ra, (összeáll. K o v á c s Emil.) T a t a 
bánya,
József
Attila
Megyei
K ö n y v t á r , 1969. 79 p. 3 t. t é r k .
[Bibliogr. 76—77. p.]
B[író] Lfajos] : A M a r g i t - v o n a l l e g e n 
dája. — ISz, 1969. 23. sz. 14—16. p.
Pintér
István: Diadalmas
esztendők.
1—15. r. — Ország Világ, 1969.
39—53. sz. 8—9. p .
Vinogradov,
I.: H a r c o k M a g y a r o r s z á g
felszabadításáért. — Lobogó, 1969.
51. sz. 7. p.
Szabó
B á l i n t : H a z á n k felszabadulása
és a n é p i h a t a l o m megszületése. —
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Pártélet, 1969. 11. sz. 52—56. p.
A nemzet ünnepe. — HSz, 1969. 4. sz.
1—5. p.
Magyart Pál: A győzelem hadserege.
[A szovjet katonák és a felszaba
dulás.] — Lobogó, 1969. 19. sz.
3. p.
A történelem naplójából. 1—3 r. A
felszabadulás naptára. Összeáll. Pé
ter László. — Krónika képekben.
Foto: Liebmann Béla. — Tiszatáj,
1969. 10. sz. 887—889., 11. sz. 997—
1000., 12. sz. 1084—1087. p.
Péter László: Szeged felszabadulásától
az ország felszabadulásáig. 1944—
1945. Időrendi áttekintés. Szeged,
Tempó soksz. 1969. 44 p.
(A Somogyi-könyvtár kiadványai 9.)
Szabó László: Dokumentumgyűjtemény
a felszabadulásról. — Magyar Hír
lap, 1969. 310. sz. 6. p.

Magyar—szovjet
kapcsolatok 1945—
1948. Dokumentumok. [Közread, a]
Magyar Népköztársaság Külügymi
nisztériuma és a Szovjetunió Kül
ügyminisztériuma. (Szerk. biz. Asztavin, Sz. T., [Belov] Bjelov, G. A.
[sťb.], magyar részről:
Balassa
László, Ember Győző [stb.]) Bp.
Alföldi ny. 1969. 308 p.
Útmutató a felszabadulási ünnepségek
hez. (Szerk. Dombrády Lóránd,
Pelejtei Tibor, Rácz Zoltán.) Bp.
NPI házi soksz. 1969. 303 p.
[Bibliogr. a fejezetek végén.]
Népünk tavasza. Módszertani tájékoz
tató hazánk felszabadulása 25. év
fordulójának
megünneplésére.
(Szerk. Kutsági Tamás.) Kiad. a
MN Központi Klub Módszertani
Osztálya. Bp. 1969. 175 p.
[Bibliogr. 169—174. p.]

Ellenállási mozgalom és partizánharcok
Magyar szabadságharcosok a fasizmus
ellen. Dokumentumok a magyar
antifasiszta ellenállási mozgalom
történetéből 1941—1945. Szerk. és
a bev. tanulmányt írta: Harsányi
János. A szerkesztő munkatársa:
Gazsi József. [Kiad. a] Hadtörté
nelmi Intézet és Múzeum. 2. kiad.
Bp. Zrínyi K. 1969. 906 p. 8 t.
[Bibliogr. 821—859. p.]
Magyar ellenállási partizánharcok a
második világháború idején. /Elő
adói segédanyag./ (Szerk. Dombrády Lóránd, Vágó Ernő. [Kiad. a]
Magyar Partizán Szövetség és a
TIT Országos Történeti Választ
mánya. Bp.) 1969. 127 p.
[Bibliogr. 80—126. p.]
(Hollósi
István—Gazsi
József):
A
M (agyarországi)
K(ommunisták)
P (ártja) a Horthy-rendszer évei
ben. Tananyag. 1. rész: A KMP
újjászervezése és harca a Horthy-fasizmus
ellen.
A
KMP
harca a nemzeti összefogásért, a
független,
szabad,
demokratikus
Magyarország megteremtéséért. 2.
rész: Fegyveres harc a fasizmus
ellen. Bp. Zrínyi K. 1969. 63 p.
/A magyar
párttörténet néhány
kérdése tanfolyam./
Pintér István: A magyarországi Hitler
ellenes nemzeti ellenállás főbb sa
játosságai és eredményei. (Magyar
ellenállási és partizánharcok a má-

sodik világháború idején. /Előadói
segédanyag./ [Kiad. a] Magyar Par
tizán Szövetség és a TIT Országos
Történeti Választmánya. Bp. 1969.)
3—42. p.
Pintér István: Magyarok az ellenál
lásban. Antifasiszta mozgalmak a
háború utolsó szakaszában. — Nép
szabadság, 1969. 273. sz. Vasárnapi
mell., 1—3. p.
A magyar antifasiszta ellenállási moz
galom népünk haladó, harcos ha
gyománya. Beszélgetés Fehér La
jossal, az MSZMP Politikai Bi
zottságának tagjával. — Népsza
badság, 1969. 300. sz. 8—9. p.
Pintér István: „Űj szabadságharcot, új
népháborút h i r d e t ü n k . . . " A Ma
gyar Front megalakulása és kiált
ványa a magyar néphez. — Ma
gyar Nemzet, 1969. 137. sz. 9. p.
Vida Ferenc: A magyar antifasiszta
ifjúsági egységfront megteremtésé
nek problematikája. (Eleven erő.
A KISZ történelmi emlékülése.
Budapest, 1968. december 10—12.
Szerk. Svéd László, Gál Lajos. Bp.
1969. Kossuth K. 261 p.)
Pintér István: A magyar fiatalok rész
vétele a fegyveres antifasiszta el
lenállási mozgalomban.
(Eleven
erő. A KISZ történelmi emlékülése
1968. december 10—12. Bp. Kos
suth K. 1969.) 91—103. p.
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Évforduló naptár a magyar antifasiszta
ellenállás fontosabb eseményeiről,
(összeáll.: Bonyhádi Jenő, Harsányi János, Vágó Ernő.) Bp. Magyar
Partizán Szövetség. 1968. 22 p.
[Bibliogr. 22. p.]
Molnár Pálné: A Békepárt tevékenysé
gének hatása Békés megyében, a
visszaemlékezések tükrében. /1943
—1944./ — Békési Élet, 1969. 3. sz.
434—447. p.
Gazsi József: Az észak-magyarországi
ellenállás
és
partizánmozgalom
néhány problémája. (Észak-Magyar
ország felszabadítása /Előadói se
gédanyag./ Kiad. a TIT Hadtudo
mányi és Történelmi Választmá
nya. Bp. 1969.) 50—75. p.
Dékán István: Ejtőernyős magyar par
tizánok. (Selyemszárnyakon. Bp.
Zrínyi K. 1969.) 77—83. p.
Dékán István: Ugrás az ismeretlenbe.
(Selyemszárnyakon. Bp. Zrínyi K.
1969.) 87—91. p.
Horváth Sándor: Találkozás a Buzsorán. [Partizán ejtőernyős oszta
gok.] (Selyemszárnyakon. Bp. Zrí
nyi K. 1969.) 84—86. p.
Szirko, [Nikolaj] Nyikolaj J. : A Pataki
Ferenc partizáncsoport harctevé
kenysége.
/Visszaemlékezés./ —
HK, 1969. 2. sz. 338—349. p.
Máté György: Eloszlott a felejtés ho
málya. [Emlékezés a Pataki Ferenc
partizáncsoportra.] — Népszabad
ság, 1969. 257. sz. 4. p.
Egy partizán emlékezik. (Pataki Fe
rencre emlékezik
Rája Popova,
egykori partizán felderítő.) — Nép
szava, 1969. 260. sz. 16. p.
Szita Szabolcs: 25 éve halt mártírha
lált Pataki Ferenc Sopronban. —
SSz, 1969. 4. sz. 335—339. p.
Pataki Ferencre és társaira emlékezett
Sopron. [Ünnepségsorozat az 1944.
november 4-én életüket vesztett
partizánok emlékére.] — Magyar
Hírlap, 1969. 306. sz. 8. p.
Wallinger Endre: Lett magyar újjá
születés. [Beszélgetés Kerek Sán
dorral egykori somogyi ellenállók
ról.] — Somogyi Néplap, 1969. de
cember 25. 5. p.
Vadász Ferenc: Szabadságharcosok a
Kárpátokban. A II. Rákóczi Ferenc
partizánegység 25 évvel
ezelőtti
krónikájából. — Lobogó, 1969. 31.
sz. 5., 37. sz. 5. p.
Gulay István: Sasok a hegyekben.
[Borbola Mihály, egykori partizán

visszaemlékezése a Rákóczi parti
záncsoport tevékenységére.] — ISz,
1969. 15. sz. 23—25. p.
Bazsik Renáta: Hősök voltak. [Az 1944.
március 22-i sátoraljaújhelyi bör
tönkitörés hőseiről.] — Népszabad
ság, 1969. 68. sz. 5. p.
Varga Dezső: A kitörés. [1944. március
22. A sátoraljaújhelyi börtön fog
lyainak kitörése.] — Lobogó, 1969.
12. sz. 4. p.
Róják Dezső: Dél-Szlovákia kommunis
táinak antifasiszta harca a vissza
emlékezések tükrében. (Magyarok
Csehszlovákiában. Tanulmányok és
Bratislava.
visszaemlékezések.
Epocha. 1969.) 155—200. p.
Vozári Dezső : Magyarok a szlovák nem
zeti felkelésben. — Népszava, 1969.
200. sz. 5. p.
A szlovák hegyek között. Huszonöt éve
alakult a
Petőfi-partizáncsoport.
— A Hazáért, 1969. 38. sz. 10. p.
Bodrogi Sándor: Vallomások a parti
zánéletről.
[Beszélgetés Nógrádi
Sándorral.] — Lobogó, 1969. 40.
sz. 6. p.
Múzeum lesz a főhadiszállásból. [Nóg
rádi Sándor partizánjai nyomában.]
— Esti Hírlap, 1969. 266. sz. 4. p.
Kovács Jenő: Fegyverrel a fasizmus
ellen. [A MÓKÁN Komité harcai.]
— A Hazáért, 1969. 52—53. sz.
10—11. p.
A MÓKÁN Komité krónikája. — Lo
bogó, 1969. 49. sz. 7. p.
Harsányi János: Partizánok magyar
földön. [Úszta Gyula és Szőnyi
Márton.] — N, 1969. 33. sz. 7. p.
Várkonyi András: „Vérünk nem hullt
hiába . . . " Ma 25 esztendeje indult
bevetésre a Szőnyi és az Úszta par
tizánegység. — Magyar Hírlap,
1969. 217. sz. 5. p.
Müller Tibor: Szőnyi Márton és parti
záncsoportja emlékére. — Lobogó,
1969. 33. sz. 4—5. p.
Kocsis László: Emberek az emberte
lenségben. Adatok a karcagi kom
munisták 1944-es antifasiszta te
vékenységéhez.
—
Jászkunság,
1969. 1—2. sz. 67—77. p.
Godó Ágnes: A XV. „Petőfi Sándor"
népfelszabadító rohamdandár harc
tevékenységének története. (1945.
január 1—március 31.) — HK, 1969.
3. sz. 464—503. p.
Godó Ágnes: „Petőfi hitét hoztuk ma
gunkkal . . . " 1944. december 31-én
alakult meg a jugoszláv népfel-
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szabadító erők XV. — Petőfi Sán
dorról elnevezett — vajdasági dandára. — ÉT, 1969. 51. sz. 2403—
2408. p.
A Petőfi-brigád megalakulásának év
fordulóján. [A jugoszláv népfelsza
badító hadsereg kötelékében har
coló brigád emlékére.] — Népsza
va, 1969. 45. sz. 5. p.
Fodor Tibor: A humanizmus az egye
düli perspektíva. (Négyszemközt dr.
Debrőczi Tiborral.) [A jugoszláv
partizánokkal kapcsolatban
álló
„Ellenállás" csoport tevékenysége.]
— Magyar Nemzet, 1969. 121. sz. 6.
p.
Fehér István: Adatok Dél-Dunántúl né
met megszállásáról és a németek
elleni fegyveres harcokról. (A Pécsi
Tanárképző Főiskola tudományos
közleményei. — Acta Academiae
Pedagogicae in civitate Pécs. Tom.
13. 1969. 4. Ser. Historica. Pécs,
Szikra ny. 1969. 22 p.)
Kovács György: Az ellenállási mozga
lom dunaalmási mártírjai. — For
rás (Tatabánya), 1969. 3. sz. 59—
62. p.
Fehér Lajos: Harcunk Budapestért. 2.
átd. kiad. Bp. Zrínyi K. 1969. 133
p. 4 t.
Vágó Ernő: Az antifasiszta ellenállás
emlékei Budapesten. — Budapesti
KISZ Élet, 1969. 4. sz.
Csorba János: Bajcsy-Zsilinszky Endre
a Felszabadítási Bizottság élén.
(Kortársak Bajcsy-Zsilinszky End
réről. Bp. Magvető, 1969.) 236—250.
P.
Almásy Pál: Bajcsy-Zsilinszky Endre és
a katonai ellenállási mozgalom.
(Kortársak Bajcsy-Zsilinszky End
réről. Bp. Magvető, 1969.) 219—235.
PKöves Rózsa: Az ellenállás katonai ve
zetőinek letartóztatása. [1944. no
vember 22.] — Magyar Nemzet,
1969. 272. sz. 5. p.
Várkonyi András: Egy Andrássy úti
házban — huszonöt év m ú l t á n . . .
[1944. november 22. A katonai el
lenállási mozgalom tagjainak elfo
gása Tartsay Vilmos lakásán.] —
Magyar Hírlap, 1969. 322. sz. 4. p.
Köves Rózsa: Vesztőhely a Margit kör
úton. [A volt katonai törvényszék
épülete.] — Magyar Nemzet, 1969.
234. sz. 7. p.
Várkonyi András: Hétszer mondták ki

a rettenetes szót: halál! [Csikszenti
Róbert emlékezik. A katonai ellen
állási mozgalom tagjai perében ho
zott vérbírósági ítélet.] — Magyar
Hírlap, 1969. 323. sz. 6. p.
Gárdos Miklós: Három vértanú és más
harcosok. [Nagy Jenő, Tartsay Vil
mos és Kiss János halála.] — Ma
gyar Hírlap, 1969. 331. sz. 4. p.
Hollós Ervin: Kivégzés Kőhidán. (Baj
csy-Zsilinszky
Endre
kivégzése
Sopronkőhidán.] — Népszava, 1969.
299. sz. 3. p.
Szól a lélekharang.
[Sopronkőhida,
1944.] — ISz, 1969. 24. sz. 13—15. p.
Markos György: Sopronkőhidán. [Rész
letek a szerző Vándorló fegyház c.
közeljövőben megjelenő könyvéből.]
— Népszabadság, 1969. 299. sz. 6—
7. p.
Budai József: Katonák a nyilas pokol
ban. [A XIV/2-es honvéd Kiska-aliakulat és a Görgey-zászlóalj történe
téből. Mikó Zoltán százados és Bondor Vilmos főhadnagy az ellenál
lási mozgalomban.] — N, 1969. 46.
sz. 6—7., 47. sz. 6., 48. sz. 6—7., 49.
sz. 6. p.
Barkovits István: Hárman a nyilas po
kolból. [Életben maradt ellenállók
visszaemlékezései a „Katonák a
nyilas pokolban" c. dokumentum
sorozattal
kapcsolatban.
Közli :
.] N, 1969. 50. sz. 6—7. p.
Cseres Tibor: Az elfelejtett zászlóalj.
[A Görgey-zászlóalj.] — Élet és
Irodalom, 1969. 50. sz. 1—2. p.
Bodolay Géza: Az alapító tag:
[visszaemlékezés a Görgey-zászlóaljra.] — Élet és Irodalom, 1970. 5.
sz. 15. p.
Csohány Endre: A volt parancsnok:
— — [visszaemlékezése a Görgeyzászlóalj ra.] — Élet és Irodalom,
1970. 5. sz. 15. p.
Cseres Tibor: A krónikás:
[ki
egészítései az Élet és Irodalom 1969.
december 13-i számában megjelent,
a Görgey-zászlóalj j al
foglalkozó
cikkhez.] — Élet és Irodalom, 1970.
5. sz. 15. p.
Vadász Ferenc: A Görgey-partizánzászlóalj ünnepe. — Népszabadság,
1969. 296. sz. 4—5. p.
Partizánokra emlékeztek Vámosmikolán. — Magyar Hírlap, 1969. 352. sz.
5. p
Partizánünnepség Vámosmikolán. —
Magyar Nemzet, 1969. 298. sz. 6. p.
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1944. október 6. [A Marót-csoport ak
ciója. Gömbös Gyula miniszterel
nök szobrának felrobbantása.] —
Magyar Nemzet, 1969. 232. sz. 5. p.
Szenes Imre: Pokol a színházban. [1944.
december 3. A Városi Színházban
bomba robbant. A Marót-csoport
akciója.] — Népszava, 1969. 281. sz.
3. p.
Várkonyi András: Maróték szétugrasz
tották a nyilas nagygyűlést. [1944.
december 3-án a Tisza Kálmán téri
színházban bomba robbant.] — Ma
gyar Hírlap, 1969. 333. sz. 4. p.
Emlékezés „Szir"-re. [A Szir-partizán-

csoportra emlékezik Csillik Gábor.]
— Népszava, 1969. 276. sz. 3. p.
Korányi István: Fegyverrel a fasizmus
ellen. Újpesten történt, 25 éve. [Az
újpesti partizáncsoport akciói.] —
A Hazáért, 1969. 51. sz. 10—11. p.
Baktai
Ferenc: Csepel rendületlen.
[1944 december: Csepel ellenáll a
kiürítésnek.] — Népszava, 1969. 283.
sz. 3. p.
„Meg kell menteni Csepelt!" [1944. de
cember 6-án a munkások megaka
dályozták a kiürítési rendelet vég
rehajtását.] — A Hazáért, 1969. 48.
sz. 11. p.

Háborús bűnök
Herczeg István: Parancsra tette? Bp.
Gondolat, 1969. 227 p.
Lévai Jenő: A Best-dosszié. [Náci tö
meggyilkosok
bűnlajstroma.]
—
Magyar Nemzet, 1969. 78. sz. 10. p.
Kambanelisz,
Jakovosz: Mauthausen.
(Maoytxaoyzen.) [Regény.] (Ford.
Papp Arpád, Szabó Kálmán. 111.
Sziráki Endre kőnyomatai.) Bp.
Európa, 1969. 317 p. 1 hanglemez
mell.
Bokor László: A film: a vád tanúja.
[A nürnbergi per.] — Magyaror
szág, 1969. 48. sz. 13. p.
Lévai Jenő: Jogerős ítélet (a karlsruhei
Bundesgerichtshof ítélete) az ausch
witzi tömeggyilkosok perében. —
Magyar Nemzet, 1969. 53. sz. 5. p.
A Wehrmacht tisztjéből püspök le ÍZ.
Pravda-kommentár a Defreggerügyről. — Magyar Nemzet, 1969.
171. sz. 2. p.
Lévai Jenő: Dokumentumokat tanul
mányoztak Budapesten a náci bűn
perek ügyészei. — Magyar Nem
zet, 1969. 40. sz. 5. p.
Lévai Jenő: Ismét letartóztatták Krumeyt, a magyarországi deportálá
sok irányítóját. — Magyar Nemzet,
1969. 30. sz. 5. p.
Lévai Jenő: A Krumey—Hunsche-per
befejező szakasza. — Magyar Nem
zet, 1969. 103. sz. 5. p.
Lévai Jenő: Üj adatokat tárt fel a náci
megszállásról. (Höttl kémfőnök val
lomása a Krumey—Hunsche-rjerben.) — Magyar Nemzet, 1969. 119.
sz. 9. p.
Lévai Jenő: Hitlerről, Horthyról, a náci
megszállásról. [Krumey és Hunsche,
két
Wehrmacht-tábornok

vallomása a frankfurti bíróságon.]
— Magyar Nemzet, 1969. 125. sz.
9. p.
Lévai Jenő: Ujabb magyar bizonyíté
kok a frankfurti náciperben. Titkos
okmány a hitleri megszállásról. —
Magyar Nemzet, 1969. 160. sz. 5. p.
Lévai Jenő: ítélet előtt a frankfurti
„magyar pör". [Krumey—Hunscheper.] — Magyar Nemzet, 1969. 198.
sz. 5. p.
Krumeyt életfogytiglani börtönre ítél
ték. [Eichmann két volt bűntársá
nak pere.] — Magyar Nemzet, 1969.
201. sz. 3. p.
Lévai Jenő: A magyarországi náci tö
meggyilkosok ítéletének részletes
indoklása. — Magyar Nemzet, 1969.
228. sz. 8. p.
Ismét bíróság elé kerül Franz Novak,
Eichmann egykori munkatársa. —
Magyar Nemzet, 1969. 16. sz. 3. p.
Lévai Jenő: Szerdán hirdetnek ítéletet
a bécsi Novak-perben. Súlyos bizo
nyítékok Eichmann budapesti mun
katársa ellen. — Magyar Nemzet,
1969. 292. sz. 8. p.
Megemlékezés a nácik magyarországi
zsidóüldözéséről. — Népszabadság,
1969. 245. sz. 4. p.
Gárdos Miklós: A 6163/1944 rendelet.
[Zsidótörvény Magyarországon.] —
Magyarország, 1968. 14. sz. 21. p.
Gellért Gábor: Herr Schmidt és a vi
lág. [Magyarország deportálási zó
nákra oszlik.] — Magyarország,
1969. 31. sz. 8. p.
Gellért Gábor: Aláírás: Veesenmayer.
[A magyarországi zsidóüldözés tör
ténetéhez.] — Magyarország, 1969.
33. sz. 8. p.
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Gárdos Miklós: Országvesztők, hábo
rús bűnösök. Huszonnégy év után.
[A háborús bűnösök üldözésének
ügye.] Magyarország és a második
világháború. — Népszava, 1969.
131—149. sz.
György István: A kormányzó úr meg
másítja elhatározását. Az első ú j 
vidéki pertől a másodikig. — Nép
szabadság, 1969. 268—274. sz. 6. p.
Talpassy
Tibor:
Bajcsy-Zsilinszky
[Endre] küzdelme az újvidéki pog
rom megakadályozásáért és a bű
nösök felelősségre vonása érdeké
ben. (Kortársak Bajcsy-Zsilinszky
Endréről. Bp. Magvető, 1969.) 166—
177. p.
Krizsán László: A gyilkosok telefonál
nak . . . [Kalló Ferenc alezredes, tá
bori esperes halálának története.
1944 október.] — Magyar Hírlap,
1969. 299. sz. 4. p.
Lévai Jenő: Hitler vérbírósága lefejez-

tetett egy Magyarországról elhur
colt bencés szerzetest. [Josef Pontiller.] — Magyar Nemzet, 1969. 26.
sz. 5. p.
Megkezdődött a sátoraljaújhelyi csend
őrök háborús bűnperének tárgya
lása. — Magyar Nemzet, 1969. 277.
sz. 7. p.
Titkos amnesztia a náci háborús bű
nösöknek. [Válasz a német bün
tető-törvénykönyv 50. §-a 2. be
kezdésére.] — Magyar Nemzet, 1969.
172. sz. 5. p.
A magyar igazságügyiminiszter beszéde
a náci háborús bűnösök üldözésé
vel foglalkozó moszkvai nemzet
közi konferencián. — Népszava,
1969. 71. sz. 5. p.
Nem tűrjük a fasizmus feléledését.
Ünnepi megemlékezés Budapesten
a náci koncentrációs táborok fel
szabadulásáról. — Magyar Hírlap,
1969. 101. sz. 5. p.

A MAGYAR NÉPHADSEREG ÉS A FEGYVERES ERŐK TÖRTENETE
Kis András: A Magyar Közösségtől a
Földalatti Fővezérségig. [Kiad. a]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum.
Bp. Zrínyi K. 1969. 190 p.
Kis András: A jobboldali erők veresé
ge a hadseregben. /1946./ — HK,
1969. 3. sz. 504—514. p.
A magyar fegyveres erők 25 éves fej
lődése. Fegyveres erőink fejlődésé
nek negyedszázada, (összeáll.: Sza
bó Egon.) Bp. Zrínyi K. 1969. 27 p.
/A szocializmus építésének kérdé
sei tanfolyam./
Kitüntetések a néphadseregben telje
sített húszéves szolgálatért. — Nép
szava, 1969. 76. sz. 1. p.
Kálazi József: A 20 éves „Honvédelem"
a csapattisztek segítője. — Ho, 1969.
12. sz. 3—8. p.
Lantódi József: A ,Honvédelem" a lég
védelem fejlődéséért. — Ho, 1969.
12. sz. 9—12. p.
Kiss Lajos: 20 év a katonapolitikai ne
velés szolgálatában. — Ho, 1969. 12.
sz. 13—17. p.
Húsz év piros-fehérben.
(Budapesti
Honvéd Sportegyesület.) [Szerk.]

(Varga Béla.) Bp. Zrínyi K. 1969.
186 p.
Berecz János: Ellenforradalom tollal és
fegyverrel. 1956. Bp. Kossuth K.
1969. 169 p.
Az 1956-os ellenforradalom és leverése.
Az MSZMP kétfrontos harca, a párt
újjászervezése, az 1957 júniusi pártkonferencia. A szocialista hatalom
megszilárdulása. /1956 augusztus—
1958 december/. — PK, 1969. 4. sz.
III—LVII. p.
Molnár János: A Nagybudapesti Köz
ponti Munkástanács. Bp. Akad. K.
1969. 149 p.
[Előzménye:
: Ellenforrada
lom Magyarországon 1956-ban.]
Király Jenő: A Varsói Szerződés fejlő
dése és a Magyar Néphadsereg. —
Tisztképzés, 1969. 1. sz. 31—37. p.
Úszta Gyula: Felelősség a honvédele
mért.
[Az MHSZ
megalakulá
sa.] — Népszabadság, 1969. 51. sz.
1. P.
(Halápi János—Fábri Magda): A haza
szolgálatában. [Fotoalbum. Bev.]
(Zágoni Ernő. összeáll. — —.) Bp.
Zrínyi K. 1969. [78] lev. 1 mell.
6. p.
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EGYETEMES

HADTÖRTÉNELEM

A L E G R É G I B B I D Ő K T Ő L 1918-IG
Caesar, [Caius J u l i u s ] : C o m m e n t a r i i d e
b e l l o civili. (A p o l g á r h á b o r ú . [Saj
tó a l á r e n d . ] , bev., jegyz. H a v a s
László.) Bp. T a n k ö n y v k . 1969. 343 p .
12 t.
/ A u c t o r e s L a t i n i 9./
Warner, R e x : J u l i u s C a e s a r . (1. kv. A z
ifjú Caesar. T h e y o u n g Caesar. 2.
k v . A z i m p e r á t o r Caesar. I m p e r i a l
Caesar. Ford. Máté Klára, Szijg y á r t ó László.) B p . Gondolat, 1969.
630 p.
Hahn I f s t v á n ] : Die L e g i o n s o r g a n i s a t i o n
des zweiten Triumvirats. — Acta
A n t i q u a , 1969. 1—2. sz. 199—222. p.
Soproni
Sándor: Limes Sarmatiae. —
A r c h a e o l o g i a i Értesítő, 1969. 1. sz.
43—53. p.
Várady L á s z l ó : D a s l e t z t e J a h r h u n d e r t
P a n n o n i e n s . /376—476./ (Übers.: F e 
r e n c Gottschlig.) B p . A k a d . K. 1969.
602 p .
[Bibliogr. 569—575. p.]
Czeglédy K á r o l y : N o m á d n é p e k v á n d o r 
l á s a N a p k e l e t t ő l N a p n y u g a t i g . Bp.
A k a d . K. 1969. 159 p. 6 t.
/ K ö r ö s i Csorna K i s k ö n y v t á r 8.
Erdődy
J á n o s : Bocskorosok h a d i n é p e .
A n a g y e u r ó p a i p a r a s z t h á b o r ú k . Bp.
M ó r a K. 1969. 159 p .
/ K é p e s t ö r t é n e l e m [7.]/
Hill, C h r i s t o p h e r : U j a b b e r e d m é n y e k
és p r o b l é m á k a X V I — X V I I . s z á 
zadi a n g o l t ö r t é n e t k u t a t á s á b a n . —
TSz, 1969. 1—2. sz. 155—161. p .
Zsigmond
L á s z l ó : F r a n c i a o r s z á g 1789—
1968. Bp. K o s s u t h K. 1969. 313 p.
16 t.
Hajdú J á n o s : A D o n g D a - i csata. (Az
1789-es D o n g D a - i c s a t a 180. évfor
dulójáról.) — N é p s z a b a d s á g , 1969.
55. sz. 4. p .
Benda K á l m á n : N a p ó l e o n . — ÉT, 1969.
33. sz. 1539—1544. p .
Wesselényi
M i k l ó s : A S z e n t Szövetség
lovagja. [Metternich és Napóleon
oroszországi h a d j á r a t á n a k terve.] —
M a g y a r o r s z á g , 1968. 9. sz. 10. p.
Kókay
G y ö r g y : A Kosciuszko-felkelés
visszhangja a k o r a b e l i m a g y a r s a j 
t ó b a n . ( T a n u l m á n y o k a lengyel—

magyar irodalmi kapcsolatok köré
ből. Bp. 1969.) 301—316. p .
Vinogradov,
A n a t o l i j : A fekete k o n z u l .
(Toussaint
Louverture.
Csernüj
konszul. F o r d . Brodszky Erzsébet.)
Bp. E u r ó p a , 1969. 407 p.
Wittman
Tibor: A spanyol gyarmatok
függetlenségi h á b o r ú j á n a k jellege
az ú j a b b t ö r t é n e t i i r o d a l o m b a n . —
V i l á g t ö r t é n e t , 16. sz. 1968. 74—
82. p.
Jemnitz
J[ános]: The First Internatio
n a l a n d t h e W a r . /1868—1870. —
AH, 1969. 1—2. sz. 51—102. p .
A s e d a n i c s a t a 1870. a u g u s z t u s 31-én. —
N, 1969. 1. sz. 10. p .
Mérei G y u l a : L ' a n n e x i o n de ľ A l s a c e L o r r a i n e p a r les A l l e m a n d s en
1870—1871 et l'opinion p u b l i q u e en
Hongrie. (Nouvelles études h o n g 
roises. Vol. 3. 1968. [Chef-red.] :
Béla Köpeczi. Bp. Corvina, 1969.
311 p . 14 t.)
[Bibliogr. a t a n u l m á n y o k végén.]
Kováts
A n d o r : A csuzimai ü t k ö z e t .
1905. m á j u s 27. — N, 1969. 2. sz.
10. p.
Wesselényi
M i k l ó s : Az összeomlás k e z 
dete. [Első v i l á g h á b o r ú . ] — M a g y a r 
ország, 1968. 35. sz. 13. p.
Kováts A n d o r : A m a r n e - i ütközet, 1914.
s z e p t e m b e r 5—18. — N, 1969. 3. sz.
10. p .
Vadász S á n d o r : A z i m m e r w a l d i k o n f e 
rencia. — Sz, 1969. 4. sz. 641—
663. p .
Wesselényi
Miklós: Megjelennek a t a n 
kok. [Német h a d v e z e t é s a z első v i 
lágháborúban.] — Magyarország,
1968. 36. sz. 13. p .
Wesselényi
Miklós: Németország k a p i 
t u l á l . [Első v i l á g h á b o r ú . ] — M a 
gyarország, 1968. 37. sz. 13. p.
Wesselényi
M i k l ó s : A versailles-i h a 
rangok. A párizsi békekonferencia
1919. — M a g y a r o r s z á g , 1969. 10. sz.
12. p .
S z a b ó László: Az első v i l á g h á b o r ú b e 
fejezésének 50 é v e s é v f o r d u l ó j á 
hoz. — H a d t u d o m á n y i
Közlöny,
1969. 1. sz. 125—136. p .
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A NAGY OKTÓBERI SZOCIALISTA FORRADALOM ÉS A POLGÁRHÁBORÚ
Pokrovszkij, M. N. : Az októberi forra
dalom történelmi jelentősége. —
Világtörténet, 13. sz. 1967. 113—
117. p.
A csekistákról. Szemelvények a szov
jet állambiztonsági szervek törté

netéből. (Szerk.: Révész Imre.) Bp.
(BM Tanulmányi és Kik. Csfség),
1967. 122 p.
Kozlov, P.: Csapa j ev internacionalista
katonái. — A Hazáért, 1969. 43. sz.
13. p.

Magyar internacionalisták a Szovjetunióban. Részvételük a Nagy
Októberi Szocialista Forradalomban
Szántó Zsuzsa: Magyar internacionalis
ták Szovjetoroszországban 1919ben. (A Magyar Munkásmozgalmi
Múzeum évkönyve. 1967—68. Bp.
NPI, 1969.) 95—111. p.
Szántó Zsuzsa: Magyar internacionalis
ták a polgárháború befejező szaka
szában Szovjet-Oroszországban. (A
Nyíregyházi Jósa András Múzeum
évkönyve. 1967. Bp. Múzeumi Ismeretterj. Közp. 1968. 215 p. 18 t.)
Gerelyes Ede: Adatok a magyar vörös
gárdisták és vörös partizánok tör
ténetéhez. (A Magyar Munkásmoz
galmi Múzeum évkönyve. 1967—68.
Bp. NPI, 1969.) 113—156. p.

Dancza János: Heves megyei interna
cionalisták a Nagy Októberi Szo
cialista Forradalomban. (Az Egri
Múzeum évkönyve VI. 1968. Eger,
Heves m. ny. 1969.) 317—332. p.
Fancsovits Györgyi: „Ez a bilincsek
országútja" . . . Az első világháború
magyar katonái Szibériában. — ÉT,
1969. 8. sz. 339—342. p.
Máté György: „Vörös jelek a hadak
útján". Krónika. Bp. Táncsics K.
1969. 235 p.
Ugróczky Mihály: A Világforradalom
című hadifogolyújság kalandos út
ja Csongrádig. — Tiszatáj, 1969.
3—4. sz.

A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTTI IDŐSZAK HADTÖRTÉNELME
Jazkova, A.: Az imperializmus és a ke
let-európai államok. (A kisantant
történetéből.) — NSz, 1969. 1. sz.
44—4ó. p.
(Novoe Vremja 1968. 48. sz.-ból.)
Arató Endre: A magyar—csehszlovák
viszony ötven éve. (Történeti átte
kintés.) [Kiad.] az MSZMP KB
Társadalomtudományi Intézet. Bp.
Kossuth K. 1969. 139 p.
Hudanics, V.: A Szlovák Tanácsköz
társaság a Magyar Tanácsköztársa
ság közvetlen szülötte. — SzabolcsSzatmári Szemle, 1969. 2. sz. 43—
46. p.
Tóth Pál: A közös harc két hete. A
Szlovák Tanácsköztársaság emléké
re. — Napjaink, 1969. 7. sz. 1. p.
Kővágó László: ötven éve alakult meg
a Szlovák Tanácsköztársaság. —
Népszabadság, 1969. 137. sz. 6. p.
Trojan, M. V.: A Nagy Októberi Szo
cialista Forradalom és a tanácsha
talom megteremtése Kárpáton tá
lon 1919-ben. — Szabolcs-Szatmári
Szemle, 1969. 2. sz. 29—42. p.

Európa a Tanácsköztársaság idején.
[Forradalmi harcok Szovjet-Orosz
országban és Nyugat-Európában.]
— A Hazáért, 1969. 16. sz. 11. p.
50 évvel ezelőtt. 1919. január 5—11. A
német munkásság ún. Spartacusfelkeüése. — PV, 1969. 1. sz. 30—
31. p.
Jemnitz János: A Bajor Tanácsköztár
saság. — Népszabadság, 1969. 83.
sz. 6—7. p.
Wesselényi Miklós: Rapallo realistája
[Csicserin]. — Magyarország, 1968.
18. sz. 10. p.
Ormos Mária: Franciaország és a kele
ti biztonság. 1931—1936. Bp. Akad.
K. 1969. 453 p.
[Bibliogr. 429—435. p.]
Rázsó Gyula: A német hadsereg és a
náci hatalomátvétel. — ÉT, 1969.
23. sz. 1089—1093. p.
Ormos Mária: A Rajna-vidék német
megszállásának közép-európai ha
tása. [1936. március 7.] — Sz, 1969.
4. sz. 664—689. p.
Bokor László: A spanyol tragédia. 1
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4. rész. — PV, 1969. 16—19. sz. 2—
3. p.
Jász Dezső: Guernica. (1937. április 26.)
— Kortárs, 1969. 11. sz. 1806—
1810. p.
30 évvel ezelőtt. [A spanyol nép sza
badságharca elbukik, 1939. március
29.] — PV, 1969. 6. sz. 30. p.
Haraszti Éva: Békéltetők. [Eredeti do
kumentumok az angol békéltető
politikáról.] — TSz, 1969. 3—4. sz.
231—282. p.
Angol terv Hitler lelövésére. [MasonMacFarlane németországi angol ka
tonai attasé 1938-as terve.] — Ma
gyar Nemzet, 1969. 186. sz, 2. p.
Budin, Stanislav: Egy úr az admiralitásról. [Winston Churchill.] (Jisty

Pán z Admirality. Ford. Sinkó Fe
renc.) Bp. Gondolat, 1969. 231 p.
(Lőrincz Zsuzsa, B.) : A vatikáni ma
gyar követ j e l e n t i . . . Dokumentu
mok a Vatikán és az európai fa
siszta államok kapcsolatáról, (öszszeáll., bev.
.) Bp. Kossuth K.
1969. 374 p.
Natan, Zsák: A bolgár fasizmus jelle
ge, lényege és fő fejlődési szaka
szai. — TSz, 1969. 1—2. sz. 141—
154. p.
Pu Ji, Ajszin Dzsioro: Az utolsó kínai
császár voltam. (Volte csien pan
seng. Ford., előszó, jegyz. Józsa
Sándor.) Bp. Kossuth K. 1969. 420
p. 8 t.

A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ
Jedruszczak, Tadeusz: A második vi
lágháború kitörésének harmincadik
évfordulójára. — Béke és Szocia
lizmus, 1969. 10. sz. 116—125. p.
Harminc év múltán. [A második vi
lágháború kitörésének 30. évfor
dulója alkalmából.] — Népszabad
ság, 1969. 202. sz. 1., 203. sz. 4. p.
A Szakszervezeti Világszövetség nyi
latkozata a 2. világháború kitö
rése évfordulója alkalmából. —
Népszava, 1969. 200. sz. 1. p.
Réti Ervin: 1939 — hiányzó egység,
1969 — kínálkozó lehetőségek. —
N, 1969. 35. sz. 5. p.
Antoniewicz, Roland Józef: így kezdő
dött. A második világháború kitö
résének 30. évfordulóján. — PV,
1969. 18. sz. 22—23. p.
Bokor László: Volt egyszer egy hábo
rú. [A második világháború kitö
résének évfordulóján.] — ISz, 1969.
17. sz. 1—3. p.
Krilov marsall a második világháború
tanulságairól. —
Népszabadság,
1969. 202. sz. 2. p.
Le kell vonni a történelmi következte
téseket. Állásfoglalások a második
világháború évfordulóján. — Ma
gyar Hírlap, 1969. 239. sz. 3. p.
Wesselényi Miklós: A második világ
háború. 1—10. rész. — Mo, 1969.
31—40. sz. 12. p.
Kovács Jenő: Ami a kulisszák mögött
történt. [1939. szeptember 1. — tá
madás Lengyelország ellen.] — A
Hazáért, 1969. 36. sz. 10—11. p.

Barabás Péter: „Semmi nincs feledve".
[1939. szeptember 1.: Lengyelország
náci lerohanása.] — Népszava,
1969. 202. sz. 1. p.
A pokol kapuja. (1939. szeptember 1.
A Schleswig Holstein cirkáló össz
tüzet zúdított a Westerplatte-ra.) —
Hétfői Hírek, 1969. 36. sz. 3. p.
A Westerplatte hősei. [A háború kitö
résének harmincadik évfordulója.]
— Lobogó 1969. 35. sz. 2. p.
Martin József: A Westerplattén, há
rom évtized múltán. — Magyar
Nemzet, 1969. 200. sz. 2. p.
Bokor László: 1941. június 22. [Megin
dul a Szovjetunió elleni német tá
madás.] — ISz, 1969. 12. sz. 25—
27. p.
(Stemenko) Styemenko, Sz[ergej] M[atveevics]: Ahol a győzelmet ková
csolták. Fejezetek „A vezérkar a
háború éveiben" c. műből. (General'nüj stab v godü vojnü. Ford. Ná
dor Tibor.) Bp. Kossuth K.—
Zrínyi K. 1969. 296 p. 5 t. 2 térk.
Pavlov, Dmitri j [Vaszilevics] Vasziljevics :
Leningrádiak.
Leningrád
blokádja 1941. (Leningrad v bloká
de 1941. Ford. Horváth Zoltán.) Bp.
Zrínyi K. 1969. 197 p. 9 t.
Wieder, Joachim: A volgai katasztrófa.
Egy német tiszt feljegyzései a 6.
német hadsereg pusztulásáról. (Sta
lingrad und die Verantwortung des
Soldaten. Ford. Hollos Alfréd.)
Bp. Kossuth K. — Zrínyi K. 1969.
327 o.
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Csima János: A szovjet hadsereg győ
zelmes iasi—kisinyovi hadművelete
és Románia felszabadulása. — Nép
szabadság, 1969. 196. sz. Vasárnapi
mell. 2. p.
Nyárádi Gábor: Erdély 1944. — Ma
gyarország, 1969. 28—35. sz, 21., 36.
sz, 53., 37—38. sz. 21. p.
Tö.rfénész-levél
Bernből.
(Gosztonyi
Péter berni levele a Magyarország
c. folyóirat „Erdély 1944" cikkso
rozatához.) — Mo, 1969. 24. sz.
31. p.
Zacharia, George: Negyedszázada sza
badult fel Románia a fasizmus
uralma alól. — A Hazáért, 1969.
34. sz. 2. p.
[Konev] Konyev, I.: Együttes harc a
fasiszták ellen. „Küldjetek repü
lőt, páncélost, fegyvert — segítse
tek . .." [Az 1., 2., 3. Ukrán Front
Egységei
Prága
megmentésénél,
1944. május 5.] — Magyar Hírlap,
1969. 126. sz. 5. p.
A 24. évfordulón. 1945. május 9-én sza
badult fel Csehszlovákia. — A Ha
záért, 1969. 19. sz. 3. p.
Várkonyi Péter: Európa felszabadulása.
— Pártélet, 1969. 9. sz. 54—58. p.
Szabó L. István: Május 9-én. [A hitleri
Németország kapitulál.] — Népsza
badság, 1969. 105. sz. 1. p.
Gedeon Pál: A Győzelem Napja. [Hu
szonnégy éve kapitulált a hitleri
Németország.] — Népszava, 1969.
105. sz. 1. p.
Zsukov marsall visszaemlékezései. —
N, 1969. 25—43. sz. 6. p.
Zsukov marsall memoárjaiból. — Nép
szabadság, 1969. 99. sz. 4—5., 100.
sz. 6—7., 101. sz. 6., 102. sz, 6—7.,

103. sz. 6—7., 104 sz. 6—7., 137—
141. sz. 6., 172—175. sz. 6. p.
Sík Endre: Tűzpróba. [
visszaem
lékezései 1941-től hazánk felszaba
dulásáig.] — Magyar Hírlap, 1969.
247—259.. 261—264., 267—269. sz.
2. p.
Teherán, Jalta, Potsdam. (Tegeran, Jal
ta, Potszdam.) Dokumentum-gyűj
temény. ([Kiad. Szanakoev] Szanakojev, S [alva]
P[arszadonovics],
Cibulevszkij, B. L. Ford. Zalai
Edvin.) Bp. Kossuth K. 1969. 413
p.
(Az Amerikai Egyesült Államok,
Nagy-Britannia és a Szovjetunió
teheráni konferenciáján (1943. no
vember 28—december 1.), jaltai
konferenciáján (1945. február 4—
11.) és potsdami
konferenciáján
(1945. július 17—augusztus 2.) ké
szült szovjet jegyzőkönyvek alap
ján.)
Iszraeljan, (V. L.)—Kutakov, (L. N.) :
A diplomácia kulisszái mögül. A
tengelyhatalmak
agressziója
és
egymás elleni titkos diplomáciai
háborúja. (Diplomatija agresszorov.
German o—italo—j apanszki j f asisztszkij blok. Isztorija ego vozniknovenija i kraha. Ford. Hetényi Pál.)
Bp. Közgazd. és Jogi K. 1969.
535 p.
Guérin, Alain: A szürke tábornok
(Reinhard Gehlen.) Le général gris.
Ford. Berényi Pálné, Józsa Péter
stb.) Bp. Kossuth K. 1969. 386 p.
[Bibliogr. 380—384. p.]
Náci irattárak titkai. — Magyar Hír
lap, 1969. 213. sz. 2. p.

Ellenállási mozgalom
Novák, [Terentij Fedorovics] Tyerentyij Fjedorovics: A jelszót keve
sen ismerik. (Parol' znajut nemnogie. Ford. Terényi István, Nyíró
József.) Bp. Zrínyi K. 1969. 627 p.
Wislicz—Iwanczyk,
E[ugeniusz]: Tragi
kus epizód. [A Varsói felkelés, 1944.
augusztus 1.] — N, 1969. 31. sz.
5. p.
Wislicz—Iwanczyk,
Eugeniusz:
Az
1944. évi varsói felkelés. — A Ha
záért, 1969. 32. sz. 11. p.
Rokosszovszkij,
Konsztantin: A varsói
dráma. (Részlet
. A katona fel-

adata c. emlékiratából.) — PV,
1969. 18. sz. 24—25. p.
Gazsi József: A Szlovák Nemzeti Fel
kelés. — ÉT, 1969. 35. sz. 1635—
1639. p.
Pintér István, B.: A Szlovák Nemzeti
Felkelés huszonötödik évforduló
lójára. — Népszabadság, 1969. 200.
sz. 4—5. p.
Barkovits István: Partizánok a hadak
útján. [A Szlovák Nemzeti Felke
lés emlékére.] — N, 1969. 35. sz.
4. p.
Barkovics István: Katonák, népfelke
lők, partizánok. [A Szlovák Nem-
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zeti F e l k e l é s évfordulóján.] — ISz,
1969. 16. sz. 20—21. p .
Vozári Dezső: A S z l o v á k N e m z e t i F e l 
k e l é s 25. évfordulója. — Lobogó,
1969. 35. sz. 5. p .
A Szlovák N e m z e t i Felkelés. — Mo,
1969. 34. sz. 13. p .
A n e g y v e n n é g y e s ősz S z l o v á k i á b a n . [A
szlovákiai partizánmozgailom.] —
M a g y a r H í r l a p , 1969. 238. sz. 4. p.
Megemlékezés a Szlovák Nemzeti Fel
kelésről. — M a g y a r H í r l a p , 1969.
222. sz. 5. p.
Nyárádi
R ó b e r t : A Szlovák N e m z e t i
F e l k e l é s t ő l — m á i g . — Mőr, 1969.
8. sz. 8—9. p.
Ünnepségek
hazánkban
a
Szlovák
N e m z e t i F e l k e l é s 25. évfordulója
alkalmából. — Magyar
Nemzet,
1969. 187. sz. 3. p .
Magyar

antifasiszták

az európai

Harcok, e m l é k e k . M a g y a r
partizánok
E u r ó p a k ü z d ő t e r e i n . (Szerk. P e t r á k
K a t a l i n , V á g ó Ernő.) Bp. Z r í n y i K.
1969. 428 p.
Gazsi József: M a g y a r p a r t i z á n o k és el
lenállók Európa népeinek szabad
s á g h a r c á b a n . ( M a g y a r ellenállási és
partizánharcok a második világhá
b o r ú idején. Előadói segédanyag.
[Kiad. a ] M a g y a r P a r t i z á n Szövetség
és a T I T Országos T ö r t é n e l m i V á 
l a s z t m á n y a . Bp. 1969.) 43—79. p .
Földes
P á l : A z első t a l á l k o z á s
a
b r j a n s z k i e r d ő b e n . [1942 n y a r á n ,
t a l á l k o z á s és á t á l l á s a szovjet p a r 
tizánok Kovpak-alakulatához.] —
Népfront, 1969. s z e p t e m b e r (9. sz.)
Kékesdi
G y u l a : F e g y v e r t fogtak a f a 
s i z m u s ellen. 1. M i é r t n e m a l a k u l t
m e g a M a g y a r L é g i ó ? 2. N a u m o v ,
Fjodorov, S a t a n o v s z k i .
—
Nép
s z a b a d s á g , 1969. 16. sz. 6., 17. sz.
6. p.
Magyarok a Naumov-partizáncsoportb a n . — Lobogó, 1969. 50. sz. 8. p.
Körmendi
Judit: Legendák
egyszerű
hőse. [Gorskov v e z é r ő r n a g y m a 
g y a r p a r t i z á n o k r a emlékszik.] —
M a g y a r H í r l a p , 1969. 154. sz. 4. p.
A b r j a n s z k i p a r t i z á n o k h ő s e a [Zalka

E m l é k t á b l a a P a l i c s e k - h á z o n . A Szlo
v á k N e m z e t i F e l k e l é s 25. évfordu
lóján. — M a g y a r Nemzet, 1969.
220. sz. 5. p.
Bevetés
Franciaországban.
[1944
augusztus,
partizánbevetés.]
—
BüSz, 1969. 11. sz. 78—82. p.
A f r a n c i a ellenállási m o z g a l o m l á t h a 
t a t l a n e m b e r e : „Aristide", az a n 
gol ügynök. [Roger L a n d o s h í r 
szerző tiszt F r a n c i a o r s z á g b a n . ] —
BüSz, 1969. 12. sz. 76—80. p .
Devigny, A n d r é : A h a l á l r a í t é l t megszö
kött. (Un c o n d a m n é a m o r t s'est
é c h a p p é . Ford. H á r s György.) [Re
gény.] B p . Zrínyi K. 1969. 268 p.
Ü n n e p e l j ü k m e g a győzelem évforduló
ját. [Úszta G y u l a a volt ellenállók
velencei kongresszusáról.] — M a 
gyar H í r l a p , 1969. 322. sz. 5. p .
népek

ellenállási

mozgalmában

M á t é M ű s z a k i ] K a t o n a i Főiskolán.
G o r s k o v n y u g a l m a z o t t vezérőrnagy
l á t o g a t á s a . — N. 1969. 24. sz. 2. p.
Török J á n o s : A b r j a n s z k i p a r t i z á n o k
parancsnoka.
[Anatolij
Petrovics
G o r s k o v Magyarországon.] — Mőr,
1969. 7. sz. 12—13. p.
Szovjet m e g e m l é k e z é s m a g y a r p a r t i z á 
n o k hősi h e l y t á l l á s á r ó l . — Népsza
b a d s á g , 1969. 172. sz. 6. p.
Átnyújtották a magyar partizánoknak
a szovjet k i t ü n t e t é s e k e t . — N é p 
s z a b a d s á g , 1969. 178. sz. 3. p.
M a g y a r p a r t i z á n felderítő lány [Bauer
T a t j á n a ] m a g a s szovjet k i t ü n t e t é s e .
— N é p s z a b a d s á g , 1969. 163. sz. 9. p.
Mieczyslaw,
Mitkiewicz: Lengyel—ma
g y a r b a r á t s á g évszázadai. [Német
m e g s z á l l á s és közös h a r c a hitleri
fasizmus ellen.] — ÉT, 1969. 29. sz.
1347—1353. p .
Antoniewicz,
Roland: Lengyelországban
h a r c o l t a k . [Rácz G y u l a
magyar
p a r t i z á n e g y s é g e lengyel területen.]
— Mőr, 1969. 8. sz. 7. p.
Várkonyi
A n d r á s : Petőfi-zászló a v a t á s
a N e u i l l y - k a s z á r n y á b a n . [A f r a n 
cia ellenállási m o z g a l o m b a n részt
vevő magyarok.] — Magyar Hír
lap, 1969. 289. sz. 6. p.
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A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ UTÁNI IDŐSZAK HADTÖRTÉNELME
Szabálytalan világháború. [írták]: Im
re Gábor, Boj csuk [Vladimir] Jó
zsef [stb.] (Előszó: Darvasi István.)
Bp. Zrínyi K. 1969. 386 p. 6 t.
Katonai, katonapolitikai kérdések a
munkásmozgalom
történetében.
(1945—1968). Kiad. a Zrínyi Miklós
Katonai Akadémia (Munkásmoz
galom Története Tanszéke.) Bp.
Zrínyi K. 1969. soksz. 159 p.
Várnai Ferenc: 25 év válságai Európá
ban. — Népszabadság, 1969. 256. sz.
Vasárnapi mell. 3. p.
(Döndő Rezső) : A tőkés világ agresszív
katonai szövetségei, a NATO 20
éve és perspektívái. Bp. Zrínyi K.
1969. 18 lev.
(A Marxizmus—Leninizmus kö
zépfokú iskola, a katonapolitikai
kérdések, a világpolitikai és világ
gazdasági kérdések elméleti konfe
rencia.)
Magyart Pál: North Atlantic Treaty
Organization. 20 éves a NATO. —
Lobogó, 1969. 14. sz. 3. p.
Matolcsy Károly: A NATO húsz éve.
— Magyar Nemzet, 1969. 78. sz.
7. p.
Réti Ervin: Három háború árnyéká
ban. Bp. Zrínyi K. 1969. 51 p.
Tuganova, Olga E.: A Közel-Kelet a
világpolitikában. (Mezsdunarodnüe
otnosenija na Blizsnem i Szrednem
Vosztoke.) Bp. Kossuth K. 1969.
259 p.
A Dél-Vietnami Köztársaság ideiglenes
forradalmi kormánya megalakulá
sának dokumentumai. [Kiad.] a

Dél-Vietnami Köztársaság Nagykö
vetsége. Bp. Közi. ny. [1969.] 39 p.
MacCarthy, Mary: Vietnami jelentés.
(Vietnam. Ford. Apostol András.)
Bp. Magvető, 1969. 163 p.
Az amerikai háborús bűnök 15 eszten
deje (Vietnamban). — NSz, 1969.
11. sz. 85—87. p.
Várkonyi Tibor: A szovjet—kínai kap
csolatok két évtizede. — Magyar
Nemzet, 1969. 79. sz. 2. p.
A szovjet—kínai határkérdés történeté
ből. — Népszabadság, 1969. 291. sz.
Vasárnapi mell. 5. p.
Polonyi Péter: A kínai—szovjet határ
konfliktusról. — Társadalmi Szem
le, 1969. 5. sz. 41—45. p.
Ács Tibor: Az algériai háború történe
téhez. (1954—1962.) — HK, 1969.
3. sz. 515—547. p.
Nyárády Gábor: Adu: a hadsereg.
[Etiópia, a testőrség 1960-as puccs
kísérlete.] — Mo, 1969. 49. sz. 9. p.
Bikinire visszatér az élet. [Az 1946 és
1958 között lezajlott atomrobban
tások színhelyén.] — PV, 1969. 12.
sz, 15—16 p.
Kerekes György: Tíz éve győzött a ku
bai forradalom. — Pártélet, 1969.
1. sz. 47—51. p.
Endresz István: A latin-amerikai álla
mok légierői. Bolívia,
Brazília,
Chile stb. — Re, 1969. 1—5. sz.
12. p.
Ács Tibor: A haderők szerepe LatinAmerikában. — HSz, 1969. 1. sz.
86—92. p.

A SZOCIALISTA ÁLLAMOK FEGYVERES ERŐINEK ÉVFORDULÓI
A szovjet fegyveres erők ötven éve (50
let vooruzsennüh szil SzSzSzR.)
[írták] K. F. Szkorobogatkin, L. I.
Belouszov, [stb.] (Ford, Auer Kál
mán, Zalai Edvin [stb.]) Bp. Zrínyi
K. 1969. 567 p. 32 t.
Batov: A béke őre, [Emlékezés a szov
jet fegyveres erők fennállásának
51. évfordulójára.] — Népszava,
1969. 45. sz. 5. p.
Bojkov, I.: Petrográdi tűzkeresztség. (A
szovjet hadsereg megalakulásának
évfordulója.) — Magyar Nemzet,
1969. 44. sz. 3. p.
13 Hadtörténelmi közlemények

Megemlékezés a szovjet hadsereg ün
nepéről. — Népszabadság, 1969. 44.
sz. 1. p.
Jobbágy József: Történelmi küldetésű
fegyveres erő. — HSz, 1969. 2. sz.
1—6. p.
(Godó Ágnes): A Bolgár Néphadsereg.
Bp. Zrínyi K. 1969. 46 p.
25 éves a Bolgár Néphadsereg. — A
Hazáért, 1969. 40. sz. 7. p.
Ünnepi megemlékezés a duklai hadmű
veletékről. [A csehszlovák néphad
sereg napja és a duklai hadműve
letek 25. évfordulója.] — Népsza
badság, 1969. 232. sz. 3. p.
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Kiállítás és filmbemutató koktél a
Csehszlovák Klubban. (A düklai
harcok és a csehszlovák néphadse
reg napjának 25. évfordulója al
kalmából.) — Magyar Hírlap, 1969.
263. sz. 5. p.
20 éves a csehszlovák népi milícia. —
Mőr, 1968. 2. sz. 8—9. p.
24 éves a WOP. [A Lengyel Népköz
társaság Határőrsége megalakulá
sának 24. évfordulójára.] — A Ha
záért, 1969. 23. sz. 4. p.
Otta István: Elődeink útján. [Szep
tember 29-e emlékére.] — N, 1969.
39. sz. 3. p.

Csizik János: A szocialista hazafiság, a
proletár internacionalizmus jegyé
ben. [A Fegyveres Erők Napja.] —
HSz, 1969. 9. sz. 4—8. p.
Távol-keleti harci poszton. [A Mongol
Néphadsereg 48. születésnapjára.]
— N, 1969. 11. sz. 5. p.
(Kovács Nándor): A Német Nemzeti
Néphadsereg. Bp. Zrínyi K. 1969.
48 p.
Sajtótájékoztató az NDK nagykövetsé
gén. [Tizenhárom éves az NDK
Nemzeti Néphadserege.] — Népsza
va, 1969. 48. sz. 5. p.

ÉLETRAJZOK, MEGEMLÉKEZÉSEK
Timmer
József: Beszélő múlt. Bp.
Táncsics K. 1969. 166 p.
Névadóink. Módszertani segédanyag
laktanyáink és más létesítményeink
névadóünnepségének megszervezé
séhez és a névadók emlékének
ápolásához, (összeáll.: Göndör Ti
bor.) Kiad. a MN Központi Klub
Módszertani Osztálya. Bp. 1969.
28 p.
A magyar munkásmozgalom Bács-Kis
kun megyei harcosai. (Életrajz-gyűj
temény.) (Szerk. Bársony Ferenc,
Békevári Sándor, Eszik Sándor.)
Kecskemét, MSZMP Bács-Kiskun
m. Biz., 1969. 111 p. 7 t.
A munkásmozgalom hősei. (Tájékoz
tató Somogy megyéről. Szerk. Kell
ner Bernát. Kaposvár, Palmiro
Togliatti Megyei Könyvtár, 1969.)
34—35. p.
Szebelkó
Imre: Ünnepnapok voltak.
Együtt a harcban. [Forradalmárok
visszaemlékezése 1919-re.] — Or
szág Világ, 1969. 11. sz. 4—5. p.
Kékesdi
Gyula: Tizenkilencesek 19
után. — Népszabadság, 1969. 67. sz.
16. p.
Göndör Tibor: Jubileumi találkozók
veterán vöröskatonákkal. — HSz,
1969. 7. sz. 59—61. p.
Bukarestben élő vöröskatonák kitünte
tése. — Népszabadság, 1969. 243.
sz. 8. p.
Koszorúzási ünnepség az első vörös
gyalogezred
emlékművénél.
[A
Zalka Máté Katonai Műszaki Főis
kola ünnepsége az egykori Marx
laktanya udvarán.] — Népszava,
1969. 69. sz. 3. p.

Megemlékezések az 1956-os ellenforra
dalom áldozatairól. — Magyar
Nemzet, 1969. 258. sz. 3. p.
Vajda Pál: Nők, akik az eget ostro
molták. Thibletől Tyereskováig. —
Re, 1969. 1—7. sz. 7. p.
Kortársak Bajcsy-Zsilinszky
Endréről.
(Vál. és szerk. Vigh Károly.) Bp.
Magvető, 1969. 263 p.
Vigh Károly: Bajcsy-Zsilinszky
Endre,
a tarpai képviselő. — SzabolcsSzatmári Szemle, 1969. 4. sz. 31—
46. p.
Bajcsy-Zsiüinsz?cí/-emlékünnepség Tarpán. — Magyar Hírlap, 1969. 352.
sz. 5. p.
Bajcsy-Zsiimszícy-emilékünnepség
Szarvason. — Magyar Hírlap, 1969.
348. sz. 4. p.
Bauer Tatjana hősi élete és magas
szovjet kitüntetése. — Magyar
Nemzet, 1969. 163. sz. 3. p.
(Vitin) Vityin, M(ihail) G(rigorevics) :
(Nikosz) Beloiannisz
(Belőj annisz.
Ford. Zalai Edvin.) Bp. Kossuth K.
1969. 173 p. 2 t.
Kovács Endre: Két nép hőse: Bem apó.
Emlékezés születésének 175. évfor
dulóján. — Népszabadság, 1969. 61.
sz. 4. p.
Bem-ünnepségek
Tarnówban.
[Bem
szülővárosában ünnepségeket ren
deznek a hadvezér születésének
175. évfordulója alkalmából.] —
Magyar Hírlap, 1969. 284. sz. 8. p.
Buday György: Tolcsvai Bonis Ferenc
emlékére. [II. Rákóczi György tiszt
jének életútja.] — Lobogó, 1969. 26.
sz. 4. p.
[Budennaja] Bugyonnaja, Nina: Apám
ról. [Szem j on Bugyonnij lányának
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visszaemlékezése.] — N, 1969. 8. sz.
12—13. p.
Czetz János honvédtábornok életútja.
[Irta:] U. Gy. — N, 1969. 11. sz.
7. p.
Magyar vörösgárdisták és vörös parti
zánok. 1. Farkas Gyula önéletrajza.
(A Magyar Munkásmozgalmi Mú
zeum évkönyve. 1967—68. Bp. NPI,
1969.) 117—118. p.
Magyar vörösgárdisták és vörös parti
zánok. 3. Fodor József önéletrajza.
(A Magyar Munkásmozgalmi Mú
zeum évkönyve. 1967—68. Bp. NPI,
1969.) 120—121. p.
Magyar vörösgárdisták és vörös parti
zánok. 2. Fried Dezső önéletrajza.
(A Magyar Munkásmozgalmi Mú
zeum évkönyve. 1967—68. Bp. NPI,
1969.) 118—120. p,
Karczag Gábor : Ernesto Che Guevara.
Bp. Kossuth K. 1969. 253 p. 8 t.
Cári grófból szovjet attasé. [Ignatyev
volt cári tábornok „hazáját szol
gálta".] — Ország Világ, 1969. 45.
sz. 22. p.
Magyar vörösgárdisták és vörös parti
zánok. 4. Iványi János önéletrajza.
(A Magyar Munkásmozgalmi Mú
zeum évkönyve. 1967—68. Bp. NPI,
1969.) 122—125. p.
Magyar vörösgárdisták és vörös parti
zánok. 5. Kun Béla igazolása Jan
csik Ferenc korábbi tevékenységé
ről. (A Magyar Munkásmozgalmi
Múzeum évkönyve. 1967—68. Bp.
NPI, 1969.) 126—127. p.
Magyar vörösgárdisták és vörös parti
zánok. 6. I. Pécse, a moszkvai Vö
rös Gárda volt szervezője igazolja
Jancsik Ferenc korábbi tevékenysé
gét. (A Magyar Munkásmozgalmi
Múzeum évkönyve. 1967—68. Bp.
NPI, 1969.) 127 p.
Jász Dezső: Tanácsmagyarországtól a
Pireneusokig. Bp. Magvető, 1969.
173 p. 6 t.
Akár hiszi, akár nem, nem a foglalko
zástól függ. Beszélgetés Jász De
zsővel hadtörténeti munkáiról. —
Esti Hírlap, 1969. 285. sz. 2. p.
Hegedűs
Sándor:
Kalamár
József
(1895—1956.) — PK, 1969. 2. sz.
146—150. p.
Lukács
György: Emlékezés
Károlyi
i Mihályra. — Űj írás, 1969. 8. sz.
61—62. p.
Szenes Imre: A nemesi címertől a ma
gyar Vörös Hadsereg vezérkaráig.
[Kerekess József, a Magyar Ta
13*

nácsköztársaság Vörös Hadseregé
nek vezérkari főnökhelyettese.] —
Népszava, 1969. 115. sz. 3. p.
Emléktábla-leleplezések és koszorúzá
sok Kiss János, Nagy Jenő és Tartsay Vilmos mártírhalálának 25.
évfordulóján.
—
Népszabadság,
1969. 286. sz. 5. p.
Emléktábla-leleplezések és koszorúzá
sok Kiss János, Nagy Jenő és Tartsay Vilmos mártírhalálának 25.
évfordulóján. — Magyar Nemzet,
1969. 286. sz. 7. p.
A hazát szolgálták. [Kiss János, Tartsay Vilmos, Nagy Jenő mártírha
lála.] — Népszava, 1969. 286. sz.
3. p.
Kun Béláné: Kun Béla. [Emlékezések.]
(2., bőv. kiad.) Bp. Magvető, 1969.
493 p. 17 t.
Lucios, Jacques: Kun Béla emléke. —
Magyar Nemzet, 1969. 67. sz. 9. p
Sztrelbickij, Ivan Szemjonovics: Talál
kozás Kun Bélával. — Ország Vi
lág, 1969. 12. sz. 3—4. p.
Elsők az egyenlők között. [Emlékezés
Kun Bélára, Korvin Ottóra, Land
ler Jenőre, Szamuely Tiborra.] írta:
Á. J. — ISZ, 1969. 6. sz. 12—16. p.
Szántó Zoltán: Fronton. Beszélgetés
Landler Jenővel. [Részlet a szerző
önéletrajzának második részéből.]
— Kritika, 1969. 3. sz. 31—33. p.
Magyar vörösgárdisták és vörös parti
zánok. 7. László [Lefkovics] Aladár
önéletrajza. (A Magyar Munkás
mozgalmi
Múzeum
évkönyve.
1967—68. Bp. NPI, 1969.) 128—130.
PNémeth Sándor: A proletárhatalomért
harcoltak. A cselekvés embere.
(Latinka Sándor.) — Útközben,
1969. 1. sz. 101—102. p.
B [aktái] Fferenc] : Ballada a népbiztos
ról. (Latinka Sándor.) — Népszava,
1969. 215. sz. 3. p.
Tóth Tibor: Latinca Sándor [1886—
1919]. („Somogy megye munkás
mozgalmának 100 esztendeje." Ütmutató a Latinca Sándor Emlék
múzeum kiállításához, összeáll. Ró
zsai Ágnes. Kaposvár, Somogy m.
ny. 1969. 56 p.)
Németh László: Az újkori történelem
legnagyobb alakja. Kilencvenkilenc
esztendeje született V. I. Lenin. —
HSz, 1969. 4. sz. 6—8. p.
Andrássy Antal: Levin Tibor. [Pécs,
1916. május 30—Dachau, 1945. már
cius 4.] (Múltunk és jelenünk. II.
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Vörös Somogy. [Kaposvár], KISZ
Somogy megyei Bizottsága, 1969.)
21—23. p.
Magyar vörösgárdisták és vörös parti
zánok. 8. Lukács József önéletrajza.
(A Magyar Munkásmozgalmi Mú
zeum évkönyve. 1967—68. Bp. NPI,
1969.) 131—132. p.
Zaharov, M.: Egy szovjet hadvezér út
ja. [Rodion Jakovlevics Malinovszkij marsall élete.] — Lobogó,
1969. 43. sz. 3. p.
Juan Modesto, a népi tábornok. [A spa
nyol nép nemzeti forradalmi hábo
rújának hőse.] BéSz, 1969. 6. sz.
128—129. p.
Juan Modesto tábornok, ö t évtized a
nemzetközi forradalmi harc szol
gálatában. [A spanyol köztársasági
hadsereg tábornokának emlékére.]
— Lobogó, 1969. 31. sz. 4. p.
Buday György: Gondolatok Mosolygó
Antal szobra alatt. — SzabolcsSzatmári Szemle, 1969. 1. sz. 21—
31. p.
Magyar vörösgárdisták és vörös parti
zánok. 9. I. Rimszkij igazolása
Müller Armand vörösgárdista te
vékenységéről. (A Magyar Mun
kásmozgalmi Múzeum évkönyve.
1967—68. Bp. NPI, 1969.) 133. p.
Magyar vörösgárdisták és vörös parti
zánok. 10. I. V. Kosztomlackij iga
zolása Müller Armand korábbi te
vékenységéről. (A Magyar Munkás
mozgalmi
Múzeum
évkönyve.
1967—68. Bp. NPI, 1969.) 134 p.
Magyar vörösgárdisták *és vörös parti
zánok. 11. Münnich Ferenc önélet
rajza. (A Magyar Munkásmozgalmi
Múzeum évkönyve. 1967—68. Bp.
NPI, 1969,) 134—134. p.
Magyar vörösgárdisták és vörös parti
zánok. 12. Kun Béla igazolása Mün
nich Ferenc forradalmi tevékeny
ségéről. (A Magyar Munkásmozgal
mi Múzeum évkönyve. 1967—68.
Bp. NPI, 1969.) 136. p.
Koszorúzások a hős parlamenterek
[Osztapenko és Steinmetz]
emlék
műveinél. — Magyar Hírlap, 1969.
358. sz. 5. p.
Koszorúzási ünnepség Osztapenko
és
Steinmetz kapitány emlékművénél.
— Magyar Nemzet, 1969. 302. sz.
3. p.
Emlékezés egy kiváló kommunista ka

tonára. [Pálffy György életútja.] —
A Hazáért, 1969. 38. sz. 3. p.
Pálffy György emlékezete. Születésé
nek 60. évfordulóján. — Népsza
badság, 1969. 214. sz. 5. p.
Pálffy György emlékére. — N, 1969. 38.
sz. 2. p.
Pálffy György altábornagy emléktáb
lájának leleplezése. — Magyar
Nemzet, 1969. 214. sz. 3. p.
Pálffy György altábornagy emléktáblá
jának leleplezése. — A Hazáért,
1969. 38. sz. 3. p.
Magyar vörösgárdisták és vörös parti
zánok. 13. Papp József önéletrajza.
(A Magyar Munkásmozgalmi Mú
zeum évkönyve. 1967—68. Bp. NPI,
1969.) 183—139. p.
Magyar vörösgárdisták és vörös parti
zánok. 14. A cseremhovoi járási
Forradalmi Bizottság igazolja Pa
taki Ferenc forradalmi tevékeny
ségét. (A Magyar Munkásmozgalmi
Múzeum évkönyve. 1967—68. Bp.
NPI, 1969.) 138—139. p.
Magyar vörösgárdisták és vörös parti
zánok. 15. A Nyugati Front szovjet
csapattesteinek parancsnoka uta
sítja Pataki Ferencet, a cseremho
voi körzet partizántevékenységének
irányítására. (A Magyar Munkás
mozgalmi
Múzeum
évkönyve.
1967—68. Bp. NPI, 1969.) 140 p.
Magyar vörösgardisták és vörös parti
zánok. 16. Pataki Ferenc által ki
töltött kérdőív vörös partizán múlt
jának igazolására. (A Magyar Mun
kásmozgalmi Múzeum évkönyve.
1967—68.) 141—142. p.
Strassenreiter
Erzsébet—Sipos Péter :
Rajk László. — PK, 1969. 1. sz.
141—182. p.
Halmi János: „örömmel hullatom vére
met Szovjet-Magyarországért". Leo
Rothziegel hősi halálának 50. évfor
dulójára. — Magyar Hírlap, 1969.
110. sz. 4. p.
Svéd László: Meditációk a hősiességről
és a magatartásformákról. Ságvári
Endre vértanúságának 25. évfordu
lóján. — Népszabadság, 1969. július
27.
A[ndrássy] A[ntal]: Mihail Nikolaevics
Sarohin. — Somogyi Néplap, 1969.
278. sz. 7. p.
Vadász Ferenc: Föld alól a fénybe.
Skolnik József emlékeiből. Bp. Zrí
nyi K. 1969. 187 p.
[Kozmosz könyvek.]

Report József: Stromfeld Aurél a Ma
gyar Tanácsköztársaság kiemelkedő
katonai vezetője. — Akadémiai
Közlemények, 1969. 3. sz. 109—142.
p.
Magyar vörösgárdisták és vörös parti
zánok. 17. Sugár Andor önéletrajza.
(A Magyar Munkásmozgalmi Mú
zeum évkönyve. 1967—68. Bp. NPI,
196Q.) 143—144. p.
Kékesdi Gyula: A magyar Csapajev.
[Szalvai Mihály emlékére.] — Nép
szabadság, 1969. 195. sz. 4—5. p.
Szebelkó Mihály: A magyar „Csapa
jev". Emlékezés néphadseregünk le
gendás tábornokára, a 70 évvel ez
előtt született Szalvai Mihályra. —
Lobogó, 1969. 34. sz. 5. p.
Szalvai Mihály altábornagy — a „ma
gyar Csapajev". — N, 1969. 34. sz.
7. p.
Koszorúzás Szalvai Mihály altábornagy
emlékére. — Magyar Nemzet, 1969.
195. sz. 3. p.
Kopka János: Szamuely Tibor emléke.
— Pártélet, 1969. 5. sz. 40—41. p.
Gábor Sándorné: Szamuely Tibor. Ha
lálának 50. évfordulójára. — Nép
szabadság, 1969. augusztus 2.
A népbiztos halála. [Szamuely Tibor.]
— Népszava, 1969. 179. sz. 3. p.
Simor András: Igazat mindenkor min
den körülmények között. [Szamu
ely Tiborról, az újságíróról.] — A
Hazáért, 1969. 17. sz. 12., 18. sz.
12. p.
Magyar vörösgárdisták és vörös parti
zánok. 18. Sziklai Sándor önélet
rajza. (A Magyar Munkásmozgalmi
Múzeum évkönyve. 1967—68. Bp.
NPI, 1969.) 145—146. p.

Tamási Mihály: A Tanácsköztársaság
makói vértanúja — Szoboszlai Imre.
— Tiszatáj, 1969. 3—4. sz. 247—
248. p.
Szebelkó Imre: Dalok a hősökről. Be
szélgetés I. V. Tyulenyev
szovjet
hadseregtábornokkal. [Szovjet ka
tonák hőstettei 1918—1945.] — Or
szág Világ, 1969. 8. sz. 5. p.
Magyar vörösgárdisták és vörös parti
zánok. 19. Varga Gyula önéletrajza.
(A Magyar Munkásmozgalmi Mú
zeum évkönyve. 1967—68. Bp. NPI,
1969.) 147—153. p.
Magyar vörösgárdisták és vörös parti
zánok. 20. G. D. Gáj igazolása Var
ga Gyula vörösgárdista tevékeny
ségéről. (A Magyar Munkásmoz
galmi Múzeum évkönyve. 1967—68.
Bp. NPI, 1969.) 153—154. p.
Magyar vörösgárdisták és vörös parti
zánok. 21. Varga Rókus önéletrajza.
(A Magyar Munkásmozgalmi Mú
zeum évkönyve. 1967—68. Bp. NPI,
1969.) 155—Í56. p.
Szálai László: A lelkiismeret parancsá
ra. [Variházy Oszkár életútja.] —
Somogyi Néplap, 1969. december 25.
6. p.
Csukly Alajos: Velinszky László [1888.
augusztus 28—1919. szeptember 23.)
— Fejér Megyei Szemle, 6. köt.
1969. 5—28. p.
Meghalt Vorosilov marsall. — Magyar
Nemzet, 1969. 282. sz. 5. p.
Zrínyi [Miklós] emlékünnepség Szigetvárott. — Népszabadság, 1969. 204.
sz. 7. p.
összeállították: Molnár Éva
Viniczai István
Windisch Aladárné
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TANULMÁNYOK

AZ 1848—49-ĽS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC
HADI ZÁSZLÓI
Kerekes Zoltán
I. RÉSZ*

Magyarországnak a Habsburg birodalomtól való függése a francia
forradalmat követő időszakban — tehát a XVIII. század végétől —
a korábbinál is nagyobb méretűvé vált. A nemzeti függetlenség hiá
nya, az idegen elnyomás talán semmilyen téren nem mutatkozott meg
olyan szembeötlően, mint éppen a hadügy, a hadsereg területén. Az
országnak nem volt önálló hadserege, a császári haderőbe szervesen
beillesztett magyar ezredekkel minden tekintetben az Udvari Hadi
tanács rendelkezett. 1792 és 1815 között a Habsburg-haderő soraiban
a magyar királyság területéről közel 1 millió katona 1 harcolt a for
radalmi Franciaország, majd a napóleoni császárság ellen viselt
koalíciós háborúkban. Ezek a háborúk mérhetetlen vér- és anyagi ál
dozatot követeltek az ország népétől, a jobbágy tömegektől, akikre
a feudális uralkodó osztály szinte teljes egészében áthárította a had
viselés minden terhét: a katonáskodást, a hadiadókat és a természet
beni szolgáltatásokat.
v
A magyar nemesi rendi országgyűlésnek nem volt beleszólása a kül
politikába, és azon belül a hadüzenet, valamint a békekötés kérdései
be sem; szerepe a honvédelem területén csupán a bécsi kormányzat
részéről esetenként megkövetelt újonckontingens és hadiadó meg
szavazására szorítkozott, amit hol készségesen, hol vonakodva, de tel
jesített. Az 1811—1812. évi országgyűlésen például a rendek meg
szavazták ugyan a királyi leiratban megjelölt 12 millió forint hadi
adót, de kijelentették: ha a király ,, . . . az alkotmány és ősi szabad
ság sérelmeit nem orvosolja, az ország kormányzatának függetlensé
gét vissza nem állítja, ily segedelmet jövőben nem ajánlhatunk." 1 / a
Az országgyűlés álláspontja azonban Bécset nem nagyon izgatta, már
csak azért sem, mert I. Ferenc 1825-ig össze sem hívta a magyar or* A tanulmány II. részét folyóiratunk 1972. évi 2. számában közöljük (A szerk.)
1 Magyarország története I. köt. Budapest, Gondolat Könyvkiadó, 1964. 408. o.
l/a Szederkényi Nándor: A magyar hadi intézmény történeti és közjogi megvilágításban.
Budapest, Athenaeum, 1896. 165. o.
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szággyűlést. Napóleon hadseregének 1812-es oroszországi veresége,
majd a francia császárságnak 1815-ben bekövetkezett végleges buká
sa nyomán a korábbi európai hatalmi helyzetét visszanyert Habsburg
birodalomnak, a nemzeti és szabadságmozgalmak elnyomására létre
hívott Szentszövetség egyik tekintélyes alapító tagjának, már nem
volt szüksége arra, hogy a magyar országgyűlés támogatásával sze
rezzen érvényt kívánalmainak. Bécs, az alkotmányos formákat félre
téve, rendeletekkel írta elő az országnak- az újoncok számát és a hadi
adók összegét — s nem egy esetben katonasággal és letartóztatások
kal, tehát erőszakkal törte meg a megyék ellenállását. E mellett a
Habsburg-kormányzat Magyarország háborús áldozatvállalásának ki
váltásában jelentős teret biztosított az eszmei-érzelmi befolyásolás
nak is: a magyar nemzet áldozatkészségére, a trón és a haza iránti
hűségére, fiainak ősi vitézségére hivatkozó, lelkesítő szólamoknak
csakúgy, mint a nemességet kiirtással, az egész országot végpusztu
lással fenyegető francia forradalommal való rémisztgetésnek. „Minden
népek, egész Európa szemei reátok, magyarokra van függesztve —
hangsúlyozta I. Ferenc az 1808. évi országgyűlésen elmondott trón
beszédében —, azon legyetek, hogy továbbra is megtarthassátok saját
nemzeti sajátságtokat." 2
Az 1808-as trónbeszéd szemforgató módon hivatkozott a magyar
nemzeti sajátságokra, a bécsi kormányzat — különösképpen a hadsereg
területén — ugyanis m á r régen nem volt tekintettel Magyarország ér
dekeire és azokra a nemzeti sajátságokra, amelyeknek Franciaországgal
szembeni megvédésére buzdított. 1808 előtt és után is — egészen
1848-ig — a magyar országgyűléseken a követek ismételten sérelmez
ték, hogy a magyar ezredeknél a vezénylet és az ügyvitel nyelve
német; hogy a tábornokok és a törzstisztek között magyarok alig
akadnak; hogy a magyar gyalogezredek katonái német jellegű egyen
ruhát viselnek. Az országgyűléseken többször képezték sérelem tár
gyát a magyar ezredeknek az osztrák császári színeket és címert fel
tüntető zászlói^ is, amelyek talán minden más ténynél szembetűnőbben
2 Uo. 159. 0.

3 A XIX. század első felében (1848-ig) az osztrák császári hadsereg magyar gyalogezredei
téglalap alakú, fehér alapszínű, szabad szélein Váltakozva fekete-arany-piros-ezüst láng
nyelvekkel szegélyezett ezredzászlókat és sárga alapszínű, fekete-sárga-piros-fehér lángnyelv
szegélyes zászlóaljzászlókat használtak. Az ezredzászlóknál a zászlólap egyik oldalára Szűz
Mária ábrázolást, a másikra az éppen érvényben levő osztrák császári középcímert festették.
A zászlóaljzászlókra, mindkét oldalra az osztrák császári középcímer került. A huszárezre
deknél az ezredzászlók szintén fehérek, az osztályzászlók pedig sárgák voltak, de a zászló
lap mindkét esetben négyzet alakú és a gyalogsági zászlóknál lényegesen kisebb méretű
volt. A huszárezredek ezredzászlójának egyik oldalára Szűz Mária ábrázolást festettek, a
másikra pedig az osztrák császári kiscímert. Az osztályzászlók mindkét oldalán az osztrák
császári kiscímer szerepelt. Az 1806-ban bevezetett osztrák császári középcímer: bal karmai
ban országalmát, jobbjában kardot és jogart tartó, kiterjesztett szárnyú osztrák császári
kétfejű sas, nimbusz övezte két fején koronával, mellén az osztrák császári háznak a Német
Lovagrend nagymesteri keresztjére fektetett és rendláncokkal övezett címerével. A sas szár
nyain félkörívben a birodalmat alkotó országok és tartományok címerét helyezték el, jobbról
és fentről kiindulva következő sorrendben: Magyarország, Galícia, Salzburg, Erdély, Morva
ország és Szilézia, Stájerország és Karinthia, Würzburg és Franken, Krakkó, Alsó-Ausztria,
Csehország. A kiscímer csupán abban különbözött a középcímertől, hogy mellékcímerei nem
voltak. 1806 és 1848 között két címerváltozásra került sor: 1815-ben a Német Lovagrend nagy
mesteri keresztjét kiiktatták a címerből, továbbá Würzburg és Franken, valamint Krakkó
címerét, ugyanakkor a mellékcímerek sorába bevették Lombardia, Velence és Tirol címerét.
1836-ban Ylliria címerével 11-re bővült a mellékcímerek száma és változás állt be a szív
pajzsot övező rendláncoknál is. Az 1815. évi és az 1836-os címerváltozások miatt a császári
hadsereg 1816-ban és 1837-ben új mintájú zászlókat kapott.
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tükrözték, hogy Magyarország nem független és nincs önálló nemzeti
hadserege. A magyar gyalogezredek zászlóin Magyarország címerét
a császári kétfejű sas szárnyain feltüntették ugyan, de csupán oly
módon, mint az Ausztriai Császárság egyik tartományának címerét.
A huszárezredek zászlóin még Magyarország címere sem szerepelt,
mert a lovassági zászlókra az 1800-as évek elejétől csupán a császári
kiscímert festették, amelyen úgynevezett mellékcímerek — köztük
Magyarországé — nem voltak feltüntetve.
Az 1832—36-os országgyűlés 1835. május 10-i országos ülésén az új
uralkodó elnevezéséről folyó vitában — ebben az ellenzék álláspontja
az volt, hogy az új uralkodó I. Ferdinánd osztrák császár mint m a 
gyar király az V. Ferdinánd nevet használja, mivel már volt négy
Ferdinánd nevű magyar király — Beöthy Ödön, a nemesi ellenzék
egyik vezetője az ország függetlenségére hivatkozva az V. Ferdinánd
elnevezést követelte, és hangoztatta, hogy az ország függetlenségét
egyébként is több oldalról megnyirbálták; hogy diplomáciai téren
Ausztria m á r elnyelte Magyarországot s külföldön Magyarországnak
még a nevét is elfelejtették; hogy magyar katonaságról nem lehet
beszélni és a zászlókon a nemzeti színek helyét a kétfejű sas fog
lalta el. 4
Az 1832—36-os országgyűlés feliratban javasolta az uralkodónak:
,,Minden magyarországi pénzek magyar körírásokkal verettessenek és
minden egyéb akár polgári, akár katonai intézeteknél is az ország
címere, színei és magyar körírású pecsétje használtassék." 5
A javaslatot az uralkodó válasz nélkül hagyta, ezért az alsótábla
az 1843—44. évi országgyűlésen a fentihez hasonló megfogalmazás
ban ismét előterjesztette az ország címerének és színeinek használa
tára vonatkozó javaslatát, kitérve abban a katonaságra is, de a ja
vaslat lényegében már a felsőtáblán megfeneklett.
Jóllehet a XVIII. század negyvenes éveiben már a magyar színként
elismert, a francia forradalom hatására pedig a XIX. század elejétől
a társadalmi haladás és a nemzeti szabadság jelképének tekintett
piros-fehér-zöld, magyar nemzeti trikolórt 6 a császári hadsereg m a 
gyar ezredei 1848 előtt nem viselhették zászlóikon, a magyar n e m 
zeti színeknek hadi zászlókon való alkalmazására elvétve mégis sor
került; éspedig a nemesi felkelés, az insurrectio és a polgárőrség 7
zászlóin. Ennek bizonyítékaként megemlíthető az a piros-fehér-zöld
lángnyelvekkel (háromszögekkel) szegélyezett, fehér alapszínű, egyik
4 Ballagi Géza : A magyar nemzet története. IX. köt. Szerk. : Dr. Szilágyi Sándor, Buda
pest, Athenaeum, 1897. 373. o.
5 Kumorovitz L. Bernát: A magyar zászló és nemzeti színeink múltja. Hadtörténelmi Köz
lemények (továbbiakban HK.) 1954. 3—4. sz. 56. o.
6 A magyar nemzeti színekkel részletesen foglalkozik Kumorovitz L. Bernát: HK. 1954.
3—4. sz. 18—60. o., 1956. 1. sz. 77—119. o.
7 Az elavult, csekély harcértékű és csak alkalmilag fegyverbe hívott nemesi felkelésnek
a bécsi kormányzat maga seim tulajdonított nagy jelentőséget. Az insurrectio fegyverbe hívá
sára és hadi alkalmazására Bécs intézkedett ugyan, de a nemesi felkelés magyar jellegét az
egyenruha, a vezényleti nyelv, a tisztikar összetétele és a zászlók tekintetében nem korlá
tozta. Ugyanez némileg a félkatonai, karhatalmi jellegű polgárőrségre is vonatkozott, bár
ennél a városi polgárság nemzeti összetételétől függött a polgárőrség jellege. Erősen né
met jellegű volt a polgárőrség Győrben és Sopronban.
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oldalán aranysugarakkal övezett Szűz Máriát, a másikon Magyaror
szágnak két lebegő angyal tartotta címerét feltüntető zászló, 8 amely
feltehetően a nemesi felkelés 1800. évi fegyverbe hívása során felál
lított Vas megyei insurrectionalis gyalogzászlóalj részére készült.
A zászló felirata: „Francisco II. Féliciter R é g n a n t e . . . Comitatus
Castri Ferrei." A pesti magyar polgári gyalog őrhad 1844. augusztus
14-én felavatott 9 zászlója 10 ugyancsak a magyar trikolórt jelenítette
meg. Sámuel Alajos, az őrhad lelkésze a zászlószenteléskor elmondott
beszédében az uralkodó iránti feltétlen alázat és hűség hangsúlyo
zása mellett kiemelte annak jelentőségét is, hogy sikerült „nemzeti
színben, nemzeti parancsszóra . . . a nemzeti zászló alatt e nemzeti
polgári őrhadat létre hozni". 1 1
A bécsi udvarnak a nemzeti önállóságért és a társadalmi haladásért
fellépő erők nyomására tett fenti engedményei nem változtattak azon
a tényen, hogy Magyarországnak 1848 előtt nem volt önálló hadserege,
hogy a magyar katonákat az országot elnyomó Habsburg birodalom,
az osztrák császárság színeit és címerét viselő zászlók alá kénysze
rítették. Az 1848-as pesti polgári demokratikus forradalom győzelme, a
jobbágyfelszabadítás és a nemzeti függetlenség kivívása nyomán szü
lethetett csak meg — noha nem csekély további küzdelem árán és nem
egyik napról a másikra — az önálló magyar nemzeti haderő, a hon
védség, amely az ország címerét és a piros-fehér-zöld nemzeti trikolórt
hordozta zászlóin.
Az 1848—49-es forradalom és szabadságharc hadi zászlóiról beszél
ve azonban nem szorítkozhatunk csupán a reguláris hadseregre, azaz
a honvédség zászlóira, hanem a szabadságharc hadi zászlóinak tekint
jük természetesen a fegyveres erő többi részének, a nemzetőrségnek,
a népfelkelésnek, a különböző szabad- és gerillacsapatoknak a zászlóit,
sőt az úgynevezett toborzó zászlókat is.
A piros-fehér-zöld trikolórt, amelyet a nagy francia forradalmat
követő évtizedekben, de különösen az 1830-as évektől kezdve Ma
gyarországon egyre szélesebb rétegek tekintettek a polgári forradalom
és a független nemzeti állam jelvényének és szimbólumának, az
1848-as pesti forradalom vívta ki. A piros-fehér-zöld nemzeti színt
amely alig egy évtizeddel ezelőtt ,,még meglehetősen tiltott portéka
volt, és viselését felségsértésnek tartották" 1 2 , az 1848. márciusi napok
ban a forradalmi tömegek ezrével tűzték ki zászlók és kokárdák for
májában, mind a fővárosban, mind vidéken. Ugyanakkor a forradalom
fellépett a magyar nép szemében oly gyűlöletes osztrák császári két
fejű sas és a fekete-sárga szín használata ellen.
8 A zászló az Országos Hadtörténeti Múzeum gyűjteményében található. Leltári száma :
0114/Z1.
9 Weil Fülöp: A megújított pesti magyar polgári gyalog-őrhad 1844. évi Nyárutó 15. Rá
kosmezején ünnepelt zászlószentelésének emlékkönyve. Pesten, Landerer és Heckenast, 1845.
52. o.
10 A zászlót az Országos Hadtörténeti Múzeum őrzi. Leltári száma: 0144'Zl.
11 Weil: I. m. 52. o.
i- Marczius Tizenötödike, 1848. április 6.
/
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A „Le a kétfejű sassal!" jelszó 13 1848. március 15-én délelőtt, a
Landerer és Heckenast Nyomdát lefoglaló és forradalmi követeléseit
előzetes cenzúra nélkül kinyomtató pesti néptömeg soraiból, az ifjú
Vajda János, a költő ajkáról hangzott el először. Ugyanaznap délután
a pesti városházán előzőleg megalakított forradalmi bizottság, a tizen
négytagú Közbátorsági Választmány vezetésével húszezres tömeg vo
nult át Budára, hogy a Helytartótanáccsal is elfogadtassa a forra
dalom követeléseit. A menet élén Szathmáryné Farkas Lujza, a Nem
zeti Színház jeles művésze vitte a nemzeti zászlót. 14 Este a börtönből
kiszabadított Táncsics Mihályt Pestre kísérő fáklyás diadalmenet so
raiban m á r egyre szaporodtak a nemzeti zászlók, a forradalom első
napjának fináléjaként a Nemzeti Színházban lezajlott spontán ü n n e p 
ségen pedig mind a színészek, mind a színház nézőterére betódult t ö 
megek nemzeti kokárdát viseltek. 15
A színházi ünnepséget követően a Közbátorsági Választmány ülést
tartott, amelyen a forradalom első napjának eseményeit és eredmé
nyeit elemezte, majd határozatokat hozott a légközelebbi teendőket
illetően. A Választmány — amint 1848. március 15-i keltezéssel k i 
nyomtatott és másnap közzétett k é t felhívásából kitűnik — a forra
dalom felfegyverzését, a nemzetőrség megalakítását tekintette leg
sürgősebb feladatának és elhatározta, hogy a pesti polgári őrsereg lét
számát egyelőre 1500 fővel növeli. A Közbátorsági Választmány el
rendelte azt is, „hogy a pesti polgári őrsereg mint nemzeti őrsereg
nemzeti színekkel ékesíttessék", 16 és kimondta, hogy mind a polgári
őrsereg tagjainak, mind a nemzetőrségbe újonnan jelentkezőknek egy
azon ismertető jele lesz: „egy nemzeti szalag a bal karon s nemzeti
színű rózsa a fővegen." 17 A Választmány határozatot hozott továbbá
a főváros március 16-i ünnepi kivilágítására és arra, hogy a jövőben
„Pestváros, mint a haza szíve törvényházának tornyán nemzetiszínű
lobogó lobogand." 18 Március 16-án azonban nemcsak a pesti városházá
ra tűzték ki a nemzeti zászlót, hanem az egész főváros zászlódíszbe
öltözött. A korabeli hírlapi tudósítás szerint „minden utczában — s
némi kivétellel majd minden házon nemzeti kisebb s nagyobb zászlók
hirdetik a halottaiból föltámadt népszabadságot. . ." 19 Az egyetem épü
letét, a nyomdákat, a könyvesboltokat „Éljen a sajtószabadság!" fel
iratú nemzeti zászlók díszítették, az Ellenzéki Kör ablakiban 150
zászló lengett 2 0 és még a hengermalom, a selyemgyár és a cukorgyár
épületére is kitűztek egy-egy nagy zászlót. 21 Az utcákon egész nap
„örömrivalgó csapatokban járt a n é p zászlókkal fel s alá" 2 2 és minden
kinek a mellét kokárda ékesítette.
13 Birányi Ákos: Pesti forradalom. (Martius 15—19.) Hiteles adatok nyomán. Pest, Trattner
és Károlyi, 1848. 22. o.
14 Pálffy Ilona: Nők a magyar függetlenségért. Budapest. Művelt Nép Könyvkiadó, 1952.
53. o.
15 P e s t i H í r l a p , 1848. m á r c i u s 17.
16 Pap Dénes: O k m á n y t á r M a g y a r o r s z á g függetlenségi h a r c z á n a k t ö r t é n e t é h e z . 1848—1849.
I. k ö t . Pest, H e c k e n a s t Gusztáv, 1868. 14—15. o.
IV Uo.
18 Uo.
19 J e l e n k o r , 1848. m á r c i u s 21.
20 Kléh István: A p e s t i f o r r a d a l o m t ö r t é n e t e 1848-ban. Pest, B e i m e l n y o m d á j a , 1848. 30. o.
21 J e l e n k o r , 1848. m á r c i u s 21.
22 Kléh : I. m . 30. o.
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A nemzeti zászlók és kokárdák iránti nagy keresletre jellemző, hogy
egy Váci utcai kereskedőtől néhány n a p alatt 12 ezer nemzetiszínű
kokárdát és 200 zászlót vásároltak. 2 3
A nemzeti zászlók és kokárdák tömeges kitűzésével egyidejűleg a
forradalmi tömeg követelte a császári sasoknak és az ausztriai színek
nek a középületekről történő eltávolítását, illetve kicserélését magyar
címerrel és magyar nemzeti színekkel. E követelést a március 17-én
délután megtartott népgyűlés fogalmazta m e g és Nyáry P á l veze
tésével küldöttséget menesztve a Helytartótanácshoz, azt a követelés
teljesítésére kényszerítette. 2 4 Egyébként Pest megye március 21-i
közgyűlése is határozatot hozott ,,az ország függetlenségének és n e m 
zetiségének lealacsonyító gúnyául alkalmazott austriai színeknek és
császári jelvényeknek nemzeti színekkel és címerekkel való felcseré
lésére." 2 5
Néhány nap múlva a középületekre, köztük a Helytartótanács és a
kamara épületére is kitűzték a nemzeti zászlót, ugyanakkor a zálog
háznál, a harmincad-, posta- és sóhivataloknál a korlátokat és az őrbódékat nemzetiszínűre festették át. 26
A reakció minden lehetőt elkövetett, hogy útját állja a nép köve
teléseinek. A Bálvány utcai váltótörvényszéktől például március 28-án
nemzeti zászlóval felvonuló tüntető tömegnek erőszakkal kellett
elkoboznia a kétfejű sasos, latin köriratú pecséteket. 27 Különösen k o 
nokul ragaszkodott a fekete-sárga színhez és a kétfejű sashoz a fővá
rosban állomásozó császári katonaság, főleg annak tisztikara, amely,
ha elegendő megbízható katonája lett volna — a 7 ezer főnyi helyőr
ségnek nemcsak a magyar, hanem az olasz katonái közül is sokan
rokonszenveztek a forradalmi tömegekkel —, bizonyára megkísérli a
forradalom vérbefojtását. ,,A királyi kaszárnyákról a sasok még min
dig n e m akarnak elrepülni — méltatlankodott a korabeli lap —, a
halál színei fekete és sárga alakban m é g mindig gyászolni látszanak
valamit. Megmozdíthatatlan nép ez a katonai hatóság . . . még mindig
nem akarja elismerni, hogy ezentúl a nemzet parancsol. . ," 28
A március 15-ét követő napokban a főváros népének ingerültsége
nőttön-nőtt a budai császári főhadparancsnokság iránt, egyrészt mert
az n e m tűzette ki a laktanyákra a nemzeti zászlót, de méginkább
amiatt, hogy az alakuló nemzetőrség részére szükséges fegyverek k i 
adását minduntalan elodázta. Március 22-én este, amikor elterjedt
annak a híre, hogy titokban ágyúkat és lőport szállítottak a katona
ság részére, a forradalmi fiatalság — a n é p helyeslésével találkozva
— elhatározta a katonaság megtámadását. Az összetűzés azonban
mégis elmaradt, mert másnap a Közbátorsági Választmány négytagú
küldöttsége kereste fel Lederer budai főhadparancsnokot, majd a vele
23 P e s t i Divatlap, 1848. m á r c i u s 21.
24 Kléh: I. m . 38. o.
25 N e m z e t i Üjság, 1848. m á r c i u s 23.
26 J e l e n k o r , 1848. m á r c i u s 21.
27 Kéry Gyula: A magyar szabadságharcz története napi-krónikákban. Budapest, Franklin
Társulat, 1889. 217. o.
28 Uo. 213. o.
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folytatott tárgyalásról délután 3 órakor a Múzeum téren tartott n é p 
gyűlésen arról számolt be, „hogy a főparancsnok becsületszavára fogadá, miszerint a honpolgárokat n e m fogja megtámadni a katonaság.
Hogy ismét 1500 fegyver fog kiosztatni, s hogy a nagy laktanyán (in
validus) 3 órától fogva nemzeti czimerű, nemzeti lobogó fog lengeni.
Ez meg is történt." 2 9
A március 15-ét követő napokban — a 12 pontot elfogadva — a
vidék népe is csatlakozott a forradalomhoz. A forradalmi átalakulás,
a fővároshoz hasonlóan, vidéken is a nemzeti trikolór kitűzése és lel
kes ünneplése közepette ment végbe.
Székesfehérvárott — a város lakosságának jelenlétében — március
17-én délután tűzték ki a „béke, szabadság és egyetértés" feliratú
nemzeti zászlót a városháza erkélyére. 3 0 Pécsett március 18-tól len
gett nemzeti zászló a városháza tornyán, 3 1 másnap pedig a császári
címereket az ország címerével cserélték fel. 32 Debrecenben március
20-án este kerülnek fel először a nemzeti kokárdák a fövegekre. 33 A
nagykunok március 26-i, Kisújszálláson tartott gyűlésére a környező
községek küldöttségei nemzeti zászlókkal vonultak fel, hogy elfogadják
a 12 pontot. 3 4 Baján a városi tanács határozata értelmében március
27-én ünnepélyes keretek között tűzték ki a háromszínű zászlót a
városházára. 3 5 Tehát „a fővárosi mozgalom mindenütt a legélénkebb
rokonszenvre talált. Szeged, Miskolcz, Fehérvár, Szabadka, Kecskemét
mindenik feltűzé a nemzeti trikolórt, és körötte a n é p gyülekezik,
melly e zászlót kezében, h a arra kerülne a sor, megtudná védelmez
ni."^
1848. március 23-án, amikor a pozsonyi országgyűlés alsóháza a
nemzeti zászlóról és a magyar címerről szóló törvényjavaslatot t á r 
gyalta, a bécsi udvarnak kész tényként kellett tudomásul vennie, hog}''
a pesti forradalom — az országgyűlés napirendjén szereplő sok más
problémához hasonlóan — a magyar nemzeti zászló és címer szabad
használatát, de facto, m á r megvalósította. Az alsóház ülésén Magyar
ország ún. kapcsolt részeinek zászló- és címerhasználatára vonatko
zóan kiegészített és a képviselők által elfogadott törvényjavaslatot
március 26-án a felsőház is jóváhagyta. 3 7
Az 1847—48 J as országgyűlésen alkotott és összességükben 1848. á p 
rilis 11-én szentesített nagy jelentőségű törvények között a nemzeti
színről és az ország címeréről szóló 21. törvénycikkely így hangzott:
„1. §. A nemzeti szín és ország czimere ősi jogaiba visszaállíttatik.
29 N e m z e t i Ú j s á g , 1848. m á r c i u s 26.
30 u o . 1848. m á r c i u s 21.
31 Jelenkor, 1848. március 23.
32 u o . 1848. m á r c i u s 28.
33 Uo. 1848. április 2.
34 Uo. 1848. április 6.
35 N e m z e t i Üjság, 1848. április 2.
36 Marczius T i z e n ö t ö d i k e , 1848. m á r c i u s 21.
37 Felséges Első Ferdinánd austriai császár, Magyar- és Csehországok e néven ötödik apos
toli királya által szabad királyi Pozsony városába 1847-ik esztendei sz. András hava 7-dik
napjára rendeltetett magyarországi közgyűlésének irományai. (Továbbiakban: Az 1847—48.
évi országgyűlés iratai.) Pozsony, 1848. 116. o.
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2. §. Ennélfogva a három színű rózsa polgári jelképen újra felvé
tetvén, egyszersmind megállapíttatik, hogy minden középületeknél s
közintézeteknél minden nyilvános ünnepek alkalmával, és minden
magyar hajókon a nemzeti lobogó és ország czimere használtassék.
— Egyébiránt a kapcsolt részeknek szabadságukban hagyatván, hogy
az ország színei és czimere mellett, saját színeiket és czimerüket is
használhassák. " 3 8
A 21. törvénycikkelyt elolvasva rögtön szembetűnik, hogy az a had
sereg, a katonaság zászlóira vonatkozóan nem tartalmaz kitételeket,
jóllehet az 1848. január 7-én benyújtott törvényjavaslatban — a
nemzeti szín és címer kérdése eredetileg nem önállóan, hanem a m a 
gyar nyelvről és nemzetiségről szóló törvényjavaslatba iktatva került
tárgyalásra — benne volt, hogy ,, . . . minden polgári, kincstári, katonai
intézeteknél...
(a szerző kiemelése) egyedül az ország czimere és a
nemzetiszínek használtassanak. . ." 39 A katonai zászlóra vonatkozó
rendelkezésnek a 21. törvénycikkből való kimaradását ugyanarra az
okra vezethetjük vissza, mint az önálló magyar hadseregről szóló tör
vényjavaslatnak az 1847—48-as országgyűlés napirendjéről történt le
vételét: az országgyűlésen többségben levő mérsékelt elemek el akar
ták kerülni, hogy a császári hadseregnek a bécsi udvar részéről év
századok óta oly féltékenyen őrzött egysége megbontásával, a dinasz
tia iránti hűség megsértésének gyanújába keveredjenek/' 0 A császári
királyi hadsereg egysége lebegett a bécsi Állami Konferencia előtt is,
amikor a törvényjavaslat teljes egészében való elfogadása mellett fog
lalt állást és elutasította a Magyar Kancellária országgyűlési bizottsá
gának azt az indítványát, hogy a törvényjavaslatból töröljék a három
színű kokárda mint polgári jelvény kifejezést. Az Állami Konferencia
ravasz módon ugyanis így okoskodott: a háromszínű rózsa, mint pol
gári jel felvétele megfogalmazásból az is következik, hogy mint nem
polgári, vagyis nem civil, tehát mint katonai jelvényt nem veszik fel;
azaz, a magyar ezredek zászlói n e m lesznek nemzetiszínűek, ,.hanem
megmaradnak fekete-sárgának." 4 1
A nemzeti színről és címerről szóló törvény nem rendelkezett ugyan
a nemzetőrség zászlóiról sem, de magától értetődő volt, hogy a pesti
forradalomnak szinte az első óráiban létrehívott nemzetőrség — ez az
1789-es francia forradalomtól örökölt és Európa-szerte a népszabad
ság pillérének tekintett intézmény — a piros-fehér-zöld trikolórt hor
dozza zászlóin.
A bécsi udvar és a magyar nagybirtokos reakció ellenszenvvel és
aggodalommal fogadta a magyarországi nemzetőrség rohamos növe
kedéséről március végén és április elején Bécsbe és Pozsonyba érkező
híreket; és nem véletlen, hogy a 48-as törvénycikkek közül egyik
38 1848-dik évi m a g y a r o r s z á g g y ű l é s e n a l k o t o t t t ö r v é n y c z i k k e l y e k . ( T o v á b b i a k b a n : 1848-as
t ö r v é n y c i k k e l y e k . . .) P e s t e n , T r a t t n e r és K á r o l y i , (1848.) 47. o.
39 Az 1847—48. évi o r s z á g g y ű l é s iratai. 50—52. o.
40 Márki Sándor és Beksics Gusztáv: A m a g y a r n e m z e t t ö r t é n e t e . X. köt. S z e r k . : Dr. Szi
lágyi Sándor, B u d a p e s t , A t h e n a e u m , 1898. 43. o.
41 Károlyi Arpád: Az 1848-diki p o z s o n y i t ö r v é n y c i k k e k az u d v a r előtt. B u d a p e s t , Kiadja
a M a g y a r T ö r t é n e l m i T á r s u l a t , 1936. 140. o.
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sem tette meg az utat Pozsonytól Bécsig, a királyi udvarig oly hosszú
idő alatt, mint a nemzetőrségről szóló. 42 A városi és a falusi szegény
néptömegeknek a nemzetőrségbe való belépését — és ily módon a fel
fegyverzését — a reakció a magasra szabott vagyoni cenzussal igye
kezett megakadályozni; a nemzetőrség hivatását pedig leszűkítette ,,a
személyes és vagyonbátorság, a közcsend és belbéke" 4 3 biztosítására.
A nemzetőrség azonban mégsem vált azzá, amivé Bécs és a magyar
reakció szerette volna: egy, a korábbi polgárőrséghez hasonló jellegű,
a dinasztia iránt lojális, társadalmilag passzív intézménnyé. Mindez
már a forradalom legjelentősebb vívmányait fenyegető március 28-i
királyi leiratok miatt t á m a d t tömegmegmozdulások: napjaiSan kide
rült, amikor a nemzetőrség legforradalmibb alakulatai készek voltak
arra is, hogy a márciusi fiatalok vezetésével kivívják a köztársaságot.
Mint említettük, a nemzetőrség szervezését, a Közbátorsági Vá
lasztmány m á r március 15-én éjjel elkezdte és ettől kezdve több íz
ben is felhívta a főváros népét: ,,A nemzetőrség fölállítása s fölfegyverzése első gondunk legyen." 4 4 Március—áprilisban a fővárosban és
vidéken egyaránt sorra alakultak meg a nemzetőrszázadok, zászlóaljak,
illetve osztályok, amelyek részére lelkes honleányok napokon belül
nemzetiszínű zászlókat v a r r t a k és hímeztek. A pesti költők és írók
feleségei — Petőfiné, Vörösmarthyné, Bajzáné, Szigligetiné és mások
— „nehéz habos selyemből" készítettek a pesti nemzetőrség részére
egy ezüst hímzéssel és rojtozással díszített zászlót. 45 300 losonci n e m 
zetőr m á r 1848. március 18-án — talán a legelsőnek — felesküdött
a nemzeti zászlóra. 46 A pesti nemzetőrség 6. osztálya március 19-én
az Ellenzéki Kör épületében tett esküt a piros-fehér-zöld, „Hazáért,
királyért és alkotmányért" feliratú zászlójára. 47 A híres debreceni kol
légium diákjai, akik a pesti fiatalok példáján felbuzdulva „olly bátor
mint nemes eltökéléssel, senkitől föl n e m híva" léptek be ,,a hon
védő polgári őrsereg" soraiba, március 26-án tartották zászlóavatási
ünnepélyüket. 4 8
1848 áprilisától egyre több és több nemzetőr alakulat rendezett —
többnyire eskütétellel összekapcsolva — zászlószentelési ünnepséget.
A szolnoki nemzetőrök 4 9 április 2-án, az egriek és a veszprémiek 5 0
április 9-én avatták fel zászlójukat. Április 10-én esküdött fel zászla
jára Bars megye nemzetőrsége. 5 1 Május 6-án az eperjesi főiskola ifjú
42 Uo. 124. O.
43 „22. Törvényczikkely. A nemzeti őrseregről." — 1848-as törvénycikkelyek . . . 47. o.
44 M a r c z i u s Tizenötödike, 1848. április 3.
45 p e s t i D i v a t l a p , 1848. április 15.
46 M a r c z i u s Tizenötödike, 1848. április 13.
47 J e l e n k o r , 1848. m á r c i u s 21.
48 BESZÉD, mellyet midőn a' honvédő polgári őrsereghez magát önként felajánlott h. h.
debreczeni főiskolai ifjúság nemzeti lobogóit tavaszelő 26-kán 1848. a' főiskola falaira kifüggeszté, a' szabad ég alatt tartott Péczely József, főiskolai igazgató tanár. (Országos Hadtörté
neti Múzeum nyomtatványtár, 1963/Nyt. sz.)
49 Pesti H í r l a p , 1848. április 9.
50 p e s t i H í r l a p , 1848. április 19.; Horváth Plus: V e s z p r é m i n e m z e t i őrség zászló-szentelési
ü n n e p é n t a r t o t t e g y h á z i szózat, m e l y e t A p r i l 9-én 1848. é v b e n a s z a b a d ég a l a t t e l m o n d o t t .
Veszprém, 1848.
51 Magyarország vármegyéi és városai. Bars vármegye. Budapest, Apolló irodalmi Társa
ság, 1903. 414. o.
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nemzetőrei, 5 2 7-én pedig a kassai lovas nemzetőrök 5 3 tartottak zászló
avatási ünnepséget. A kassai nemzetőrök az ünnepség végén díszme
netben vonultak el a zászlóanya előtt. A tatatóvárosi gyalogos nemzet
őrség 54 zászlóavatási ünnepségére május 14-én került sor. A Vas m e 
gyei nemzetőrök 5 5 a zászlóanya, gróf Batthyány Lajosné Zichy A n 
tónia névnapját, június 13-át választották a zászlóavatás napjául. Az
ünnepségre Ikervárott került sor. A zalaegerszegi gyalogos nemzetőr
század 56 310 őrvitéze június 22-én esküdött fel az ugyanakkor felava
tott zászlajára.
Az 1848-as nemzetőrség részére előírt esküformula így hangzott:
„Én NN. esküszöm az élő Istenre sat. a királynak és alkotmánynak
hűséget, elöljáróimnak engedelmességet — esküszöm, hogy polgártár
saimnak személyét és vagyonát minden törvénytelen támadás ellen,
elöljáróim felhívására oltalmazom, a közcsendet, békét és nyugalmat
sem n e m háborítom, sem háborítani n e m engedem, általában minden
szolgálati kötelességemet, midőn tőlem megkívántatik, pontosan telje
sítem, és leszek polgári elöljáróim vezérlete alatt h ű őr j e az alkot
mánynak, a törvénynek és a hazának. Isten engem sat." 5 '
A fenti esküvel tettek hitet zászlajukra a Selmecbányái nemzet
őrök 58 június 29-én, Péter-Pál napján.
Zrínyi Miklós híres jelszava: „Ne bántsd a magyart!" szerepel azon
a zászlószalagon, 59 amelyet a Baranya megyei nemzetőrség hegyháti
zászlóaljának 60 július 3-án Beremenden megtartott zászlószentelési ü n 
nepségen gróf Batthyány Kázmérné zászlóanya a zászlóra adományo
zott. Putnokon július 9-én, vasárnap szentelték fel a helybeli nemzet
őrség zászlóját, 61 a Borsod megyei nemzetőrök 6 2 lobogóit pedig augusz
tus 30—31-én Miskolcon, illetve Mezőkövesden avatták fel. Szeptem
ber 11-én Soltvadkerten esküdtek fel zászlajukra a Nógrád megyei
nemzetőrök. 6 3 A Bihar megyei lovas nemzetőrcsapat 6 4 1848. szeptember
26-án Nagyváradon a Kispiac téren sorakozott fel zászlója felavatá
sához.
Az 1848-as nemzetőrség zászlóinak felavatása, felszentelése mindig
rendkívül ünnepélyes keretek között zajlott le, amit egyébként a
korabeli szabályzat is előírt: „A zászlószentelési díszletnek olly ü n nepélylyel kell megtörténnie, hogy annak sajátszerűsége minden nem
zetőr keblében szentesített kegyeletet gerjesszen, a zászlónak tiszte52 A s z a b a d s á g h a r c e m l é k a l b u m a . Kassa, 1898. 69—72. o.
53 Uo. 44—46. O.
54 Beszédek, mellyek a tata-tóvárosi gyalog nemzeti őrsereg ünnepélyes felszentelése al
kalmával tartattak. Komárom, 1848. 14. V.
55 p e s t i H í r l a p , 1848. j ú n i u s 23.
5tí N e m z e t ő r , 1848. a u g u s z t u s 6.
57 1848-as t ö r v é n y c i k k e l y e k . . . 52. o.
58 P e s t i H í r l a p , 1848. j ú l i u s 6.
59 A szalag az Országos H a d t ö r t é n e t i M ú z e u m g y ű j t e m é n y é b e n v a n . Leltári s z á m a :
0386/Zl.
60 K o s s u t h Hírlapja, 1848. j ú l i u s 17.
61 N e m z e t ő r , 1848. j ú l i u s 23.
62 p e s t i H í r l a p , 1848. d e c e m b e r 14.
63 Dr. Borovszky Samu (szerk.) : Magyarország vármegyéi és városai. Nógrád megye. Bu
dapest, Wodianer F. és Fiai Könyvnyomdája, é. n. 528. o.
64 Hegyest
Márton:
B i h a r m e g y e 1848—49-ben N a g y v á r a d , H ü g e l Ottó K ö n y v n y o m á d j a ,
1885. 94. o.
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letbeni tartására. Ez ereklye emlékeztesse őt elvállalt kötelességeinek
teljesítésére. Az ünnepély elrendezését külön intézkedések határozandják, mellyeket a helyhatóság, a zászlót szentelő zászlóalj vezérével,
közzé teend." 6 5
Az egyik legnagyobb szabású zászlószentelési ünnepélyre 1848. j ú 
lius 30-án, Budán, a Vérmezőn került sor, ahol 5000 nemzetőr rész
vételével 1 budai és 4 pesti gyalogos nemzetőrzászlóalj zászlóit avat
ták fel. 66 A budai zászlóaljnál Szemere Bertalanná, a pestieknél Almássy Pálné, Csekonics Janosné, gróf Károlyi Györgyné és Kossuth
Lajosné voltak a zászlóanyák. A zászlószentelés után a nemzetőrök
előbb magyar, majd német nyelven tették le az előírt esküt.
Ugyancsak magyarul és németül hangzott el az eskü a budai és pesti
lovas nemzetőrök ajkáról az augusztus 13-án délelőtt a Rákoson t a r 
tott zászlószentelési ünnepségen. 6 7 Az a kétágú zászlószalag, amelyet
báró Vay Miklósné, Geymüller Katalin zászlóanya a budai lovas
nemzetőrök zászlójára kötött, egy Tóth N. nevű honvédtiszt 6 8 jóvol
tából a mai napig fennmaradt. ,,Védd, hogy megtarthasd": ez a jel
mondat olvasható a szalagon, amelyet az Országos Hadtörténeti M ú 
zeum gyűjteményében őriznek. 69 A pesti lovas nemzetőrök arannyal
gazdagon hímzett, szabad szélein rojtozással díszített, fehér selyem
zászlója a szabadságharc bukásakor szintén elkerülte a megsemmisü
lést és jelenleg a Nemzeti Múzeumnak a magyar n é p történetét b e 
mutató kiállításán látható. A zászló egyik oldalán Magyarország és
Pest címere, valamint „1848 Királyért és Hazáért" jelmondat szere
pel, a másik oldalán Szűz Mária ábrázolás, továbbá ,,1848 Magyaror
szág védasszonya" felirat. A zászló, amelyet a zászlóanya Batthyány
Lajosné, a miniszterelnök felesége adományozott a pesti nemzetőrök
nek, 1863-ban Triebler Ferenc, a néhai zászlótartó özvegyétől került
be a Nemzeti Múzeumba. 7 0
Az 1848. augusztus 13-i zászlószentelési ünnepségre több mint egy
hónappal azután került sor, hogy Baldacci Mórnak, a nemzetőrségi
haditanács elnökének aláírásával megjelent az 1848. július 10-én kelt
alábbi kormányrendelet :
,,A miniszterelnök jóváhagyásával a nemzetőrségeknél a gyalog
zászlónak a rúdja a nemzeti színekkel festve fehér szegekkel kiverve,
1 6l négy láb hosszú. Felső végén egy lándzsa alakú fehér fémhegy,
ennek egyik oldalán honi címer, a másikon V. F. v a n bevésve. Lobo65 A magyar nemzeti őrseregnek kötelező szabályai. Pest, Landerer és Heckenast, 1848.
51—52. o. — A zászló iránti tisztelet elmélyítése végett írták elő azt is, hogy a zászlóaljparancsnok-őrnagy lakásán őrzött zászlónak „a kiállított hadakhozi elhozatala, mindig illő tisz
telettel történjék." A zászlót mindig egy főtiszt vezette szakasz kísérte a gyülekezőhelyen
felsorakozott zászlóaljhoz, miközben két dobos az előírt indulót verte. Az őrnagy a zászlóval
közeledő zászlós elé lovagolt, tisztelgett a zászlónak, aztán a zászlóalj arcvonala előtt a
helyére kísérte. A gyakorlat vagy díszelgés végén a zászlót hasonló módon vitték vissza az
őrnagy lakására.
66 Kossuth Hírlapja, 1848. augusztus 1.
67 Uo. augusztus 17.
68 Magyar Nemzeti Múzeum, Kalauz a régiségtárban. (Továbbiakban Kalauz . . .) 15. bő
vített kiadás. Budapest, Kiadja a Magyar Nemzeti Múzeum, 1912. 66. o.
69 Leltári száma: 0389/Z1.
70 K a l a u z . . . 83—84. o .
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gója fehér selyem kelméből, a szegéllyel együtt hossza átmérője 5 láb
8 hüvelyk, szélessége a rúdnál 4 láb, jobb oldalán a magyarországi, a
balon a megyei címer aránylagos nagysága festve. Három oldalon le
vő szegélye 6 hüvelyknyi széles és nemzeti színekkel háromszögű da
rabokra osztva körül festett. Tokja fekete viaszos vászon, reája fehér
betűkkel a zászlóalj neve és száma kiírva.
A lovassági zászlónak rúdja 7 láb 3 hüvelyk hosszú, egyébiránt
olyan mint a gyalogosoké, rajta középen egy lábnyi vasrudacska
karikával. Lobogója fehér selyem kelméből, a szegéllyel együtt hossza
átmérője 2 láb 4 hüvelyk. Címerek rajta mint a gyalogs. zászlón. Sze
gélye 3 hüvelyk 7 1 széles úgy mint a gyalogoké festve. Tokja szürke
mint a gyalog zászlóé." 72
A nemzetőrzászlók anyagát, külalakját és nagyságát szabályozó,
fenti rendelkezés megjelenése előtt használatba vett zászlók zöme, de
még a július 10-ét követően készültek egy része is — amint a pesti
lovas nemzetőrség zászlója is tanúsítja — többé-kevésbé eltért a
szabványostól. Ebben közrejátszott, többek között, az is, hogy részle
tes előírásokat a Baldacci-féle rendelet sem tartalmazott, s így azt kü
lönböző módon értelmezhették.
A nemzetőrzászlókhoz a különböző insurgens és polgárőrségi zászlók
szolgáltak mintául, amelyek egy része a XIX. század első évtizedei
ben már a nemzeti színeket és az ország címerét viselte.
Az 1848. július 10-i rendelet előírásai alapján készült nemzetőr
zászlók közül néhány átvészelte a szabadságharc bukását. A 2 szá
zadból álló debreceni lovas nemzetőrség zászlójának 73 egyik oldalára
az ország, a másikra Debrecen város címerét festették. Arany és ezüst
hímzéssel díszített piros-zöld szalagján „Bátorság ad e r ő t . . . A haza
minden előtt" felirat olvasható.
A Veszprém megyei nemzetőrségnek Magyarország és Veszprém
megye címerét viselő zászlóját a veszprémi Bakony Múzeum őrzi.
A zombori nemzetőrségnek Magyarország és Bács-Bodrog megye
hímzett címerét feltüntető zászlója csak annyiban téťt el az előírásostól, hogy a zászlólap szabadon lengő széleit rojtozás, két szabad
sarkát pedig bojt díszíti, továbbá, hogy az országcímeres oldalára a
„Királyért Hazáért" a megyecímeresre a „Szabadságért" felírást h í 
mezték. A lángnyelvszegélyezést rátüzéssel erősítették a zászlólapra.
Hímzéssel díszített háromágú szalagjának csak részben kiolvasható
felirata: „Most vagy soha 1848 . . . Pútnik született Simonovits Korné
lia . . . Emlékül Ballun Pál százados, és Ballun született Józits Borbála
1848. évben . . . Ö r s e r e g n e k . . . Brunner Flórián." 1849. február 11-én
Zombor elfoglalásakor a Ballun százados házában elrejtett zászló a
71 l bécsi h ü v e l y k = k b . 0,026 m, l bécsi l á b = k b . 0,31 m, 1 bécsi öl = k b . 1,89 m . A zászlók
m é r e t e i c e n t i m é t e r e k r e á t s z á m í t v a : Gyalogsági z á s z l ó : 179X126 c m ; r ú d j á n a k hossza 316 c m ;
a l á n g n y e l v e k m a g a s s á g a 15 cm. Lovassági z á s z l ó : 7 3 X 7 3 c m ; r ú d j á n a k hossza 229 c m ; a
l á n g n y e l v e k m a g a s s á g a 7,9 cm.
72 Közlöny, 1848. j ú l i u s 11.
73 A zászló a d e b r e c e n i Déri M ú z e u m b a n v a n . Leltári s z á m a : 1906:341.
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szerb felkelők kezébe került. Az 1880-as évek végén a zászlót Belg
rádban őrizték, jelenlegi sorsa nem ismeretes.' 4
A Szovjetuniótól 1941-ben visszakaptunk 2 olyan zászlót is, amelyek
re Magyarország címerén kívül Torda megye címerét hímezték. Az
egymástól és az előírásostól is bizonyos mértékig eltérő zászlók —
címereik tengelye a zászlórúdra merőleges, lángnyelveik csúcsa, válta
kozva, a zászlólap közepe és széle felé irányul — a Bem-hadtest
kapitulációjakor kerültek a cári csapatok kezére. A zászlók az Orszá
gos Hadtörténeti Múzeum gyűjteményében vannak. 7 5 Ugyancsak 1941ben került haza egy Hajdú megye címeres zászló, amely azonban nem
nemzetőrzászló volt. hanem feltehetően az 1848 őszén megalakult
Bocskai-szabadcsapat, illetve annak lovasságából szervezett 17. Bocs
kai-huszárezred használta. Erre enged következtetni a zászlóra fes
tett másik címer, amely csaknem azonos a Bocskai-szabadcsapat h a j 
dani pecsétjén szereplő címerrel. A címerfestő, a 21. törvénycikk szel
lemében, talán az ország ősi címerét akarta megeleveníteni, a zászlón
látható címer ugyanis erősen emlékeztet az 1222-es Aranybulla p e 
csétjén szereplő címerre. A zászló kétágú, vörös selyemszalagján a
„Hazáért" és „Előre" jelszavak olvashatók. 76
Az 1896. évi millenniumi kiállításon szerepelt 2, Sopron megye cí
meres, szabványos nemzetőrzászló, amelyeket a hozzájuk tartozó
egy-egy zászlószalag tanúsága szerint „Szabad királyi Sopron város
nemzetőrségének", illetve „Kismarton vidék nemzetőrségének 1848"
74 A zászló fényképe az Országos Hadtörténeti Múzeum birtokában van. Thim József:
Délmagyarország önvédelmi harca 1848—49-ben. Zombor, Bittermann Nándor, 1887. I. köt.
243. o.
75 L e l t á r i s z á m u k : 0021—0022/Z1.
W A zászlót és szalagját az Országos H a d t ö r t é n e t i M ú z e u m őrzi. Leltári s z á m a : 0029/Z1.
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ajándékozott herceg Eszterházy Miklósné. Mindkét szalagra a „Ki
rályért, törvényért, szabadságért" jelmondatot, valamint az adomá
nyozó nevét írták. 7 7
A Borsod megye nemzetőrsége részére készített zászlók egyike is
túlélte a szabadságharc bukását. Ez a zászló csak abban tért el a Baldacci-féle rendeletben előírtaktól, hogy a zászlólapnak mind a négy
szélét nemzetiszínű lángnyelvek szegélyezték, az országcímert pedig
„Életet a hazáért és függetlenségünkért" felirat övezte, amelyet a sza
badságharc után „Életet a hazáért és királyért"-ra módosították. 7 8 A
zászlóra erősített nemzetiszínű szalagon nem volt felirat.
A győri nemzetőrség ugyancsak szabványos zászlójának országcí
meres oldalára a „Királyért", továbbá a „Hazáért és szabadságért" jel
mondatot hímezték. A zászló másik oldalán Győr. megye címerét a
„Győri Nemzeti Örsereg" felirat fogja közre. A zászló háromágú
nemzetiszínű szalagjának feliratai: „Szabadság, egyenlőség, testvéri
ség" (a piros ágon), „Honszeretet vezérelje győzelemre fegyvereinket!"
(a fehér ágon), „A győri nők, a hon szabadságát védő győri nem
zetőrségnek, 1848. szét. 3." (a zöld ágon). A zászlóanya Peregi Mihályné volt. 79
Vörös-zöld szegélyes fehér selyemzászlót kapott gróf Forgách Kálmánné Pongrácz Vilma zászlóanyától a kassai lovas nemzetőrség is,
de a zászlón csak a város címerét tüntették fel, az országcímer helyére
Szűz Mária ábrázolás került. 8 0
Az előbbiekben az 1848. július 10-i rendelet előírásai szerint készült,
vagy azoktól csak némileg eltérő nemzetőrzászlókról volt szó. A továb
biakban olyan nemzetőrzászlókat ismertetünk, amelyek a szabványos
tól lényegesen különböznek. Ezek legtöbbje nemzetiszínű, tehát piros
fehér-zöld selyemből vagy vászonból összevarrt zászló, amelyen az
ország- és a megyecímert rendszerint a zászló középső fehér meze
jében tüntették fel. Az ilyen zászlókon a címereken kívül többnyire
feliratok is szerepelnek, előfordulnak azonban címer nélküliek is,
ezeken csak a felirat utal a zászlót használó nemzetőr alakulatra. Az
1848-as nemzetőrzászlóknak ezt a típusát is, akárcsak az előírás
szerűeket, a szabadságharc bukásakor megmentett zászlók segítségé
vel mutatjuk be.
Az Országos Hadtörténeti Múzeum őrzi az 1848 márciusában szerve
zett, de már júniusban feloszlott Pesti Nemzetőr Gránátos Osztály
piros-fehér-zöld vászonzászlóját. 81 A zászló egyik oldalának közepére
Magyarország címerét, attól jobbra „Pesti Nemzet Őr", a címertől
balra „Gránátos Osztály" feliratot festettek. A zászló másik oldala
üres. A zászlóra erősített két szalag felirataiból kiderül, hogy a zászló77 Dr. Szendrei János (szerk.) : Magyar hadtörténelmi emlékek az ezredéves országos ki
állításon. Budapest, Franklin Társulat, 1896. 414—415. o.
78 Molnár József (szerk.) : A Borsod-Miskolczi Múzeum ismertető katalógusa. Miskolcz,
Szelényi és Társa Könyvnyomdája, 1902. 74—75. o.
79 Győri Közlöny. 1874. október 15. 340. o. — A zászlót a győri Xántus János Múzeum őrzi.
Leltári száma: 53. 1. 1.
80 Dr. Wick Béla: Kassa története és műemlékei. Kassa, „VViko" Kő- és Könyvnyomdai
Műintézet, 1941. 196. o.; Kassai emlékalbum: I. m. 44—46. o.
81 Leltári száma: 0120/Z1.
2 Hadtörténelmi közlemények
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anya gróf Szapáry Ferencné Almásy Rozália volt. A zászlót 1848
augusztusában Egressy Samu őrnagy átadta a Nemzeti Múzeum
nak. 82
A debreceni lovas nemzetőrség szabványos zászlójáról fentebb már
megemlékeztünk. A város 12 századból álló gyalogos nemzetőrségének
két zászlója volt. 8:í Mindkettőt virágmintás piros-fehér-zöld brokátselyemből készítették. Az egyiket — amint az nemzetiszínű szalag
jának feliratából kiderül — Pethő Sándorné- Fazekas Éva, egy jómó
dú debreceni szabómester felesége adomány ózta. 8/l A zászló egyik ol
dalára (a fehér mezőbe) Debrecen címerét, a címer alá (a zöld mező
be) az „Élj Istennek, hazádnak, királyodnak" jelmondatot hímezték.
A zászló másik oldalán Hungária szimbóluma, egy festett és hímzett
nőalak látható, jobbjában ,,Egyetértés" feliratú babérkoszorút, baljá
ban az ország címerét feltüntető pajzsot tartva. A zászlólap szabadon
lengő széleit arany rojtozás, két szabad sarkát arany bojt díszíti.
A debreceni gyalogos nemzetőrök másik zászlójára a város és az
ország címerét, az országcímer alá pedig a ,,Király, Haza, Szabadság"
feliratot hímezték. A' szabad szélein nemzetiszínű rojtozással ellátott
zászló piros-fehér-zöld szalagján „A debreczeni polgári őrseregnek
Örök tisztelete zálogul. 1848. Z. F."8r> felirat olvasható.
A váci nemzetőröknek a délvidéki táborba, a harctérre indulás
előtti napon, augusztus 6-án, vasárnap felszentelt piros-fehér-zöld
nehézselyemből varrt, rojtozott szélű zászlóján az országcímer alá a
„Királyért, Hazáért, Szabadságért" jelmondatot hímezték, a város
címer (a gyermek Jézust karjában tartó Szűz Mária) alatt olvasható
felirat pedig „Egyenlőség, Testvériség". A zászló szalagján „Honvé
delem és Rend" felirat, valamint a zászlóanya neve, „Gróf Nákó Kálmánné. — Sz. Gyertyánffy Bertha" szerepel. A zászlót az 1350-es
években egy báró Bíbra nevű csendőr főhadnagy elkoboztatta, de
később visszaadta a városnak. 8 6
A kecskeméti gyalogos és lovas nemzetőrök is a táborba indulás
előtt kapták meg két teljesen egyforma zászlójukat, amelyeket július
16-án szenteltek fel. 87 A lovas nemzetőrök zászlóját a Világosról lo
vastól megszökött zászlótartó vitte haza Kecskemétre. Ennek az 1890-es
évek elején még a város levéltárában őrzött zászlónak egyik oldalán
a „Kecskeméti nemzeti őrsereg" felirat és Magyarország címere volt
látható, a másikon „Kecskemét" és „895" (a honfoglalásra utaló téves
szám) felirat, alatta az országcímer, még lejjebb e sorok:
„Hont szerzett az ősi kard
Vérrel őrzi a magyar",
82 K a l a u z . . . 79. o.
83 A zászlók a d e b r e c e n i Déri M ú z e u m b a n v a n n a k . L e l t á r i s z á m u k : 1906:339—340.
84 H a d i m ú z e u m i L a p o k , 1927. 1—2. szám. 22—23. o.
85 Z F = Z u r i c s F e r e n c az a r a d i t á b o r „ v e r e s p á n t l i k á s " h a j d ú ö n k é n t e s e i , m a j d a d e b r e c e n i
68. h o n v é d z á s z l ó a l j p a r a n c s n o k a , ő r n a g y i k i n e v e z é s e m e g j e l e n t : Közlöny, 1849. j a n u á r 20.
86 Dr. Tragor Ignác: Vác t ö r t é n e t e 1848—49-ben. Vác, Kiadja a Váci M ú z e u m - E g y e s ü l e t .
1908. 33. O.
87 P e s t i H í r l a p , 1848. j ú l i u s 29.
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továbbá az ,,1848"-as évszám. A zászlólap legalján ágaskodó oroszlánt
ábrázoltak. A kecskemétiek a város címerében levő kecskét, úgy lát
szik, nem tartották alkalmasnak és illendőnek harci elszántságuk
jelképezésére a zászlón, ezért tüntették fel helyette kétszer is az
országcímert, illetve az oroszlánt. A lovas nemzetőrök zászlójára ado
mányozott háromágú, nemzetiszínű szalagra a „Kecskeméti nőktől!",
,,É1 magyar, áll Buda még!", valamint „Győzni, vagy halni!" feliratok
kerültek. 8 8
A Békés megyei nemzetőrséget a harcmezőre szólító 1848. június
29-i hadügyminiszteri rendelet megérkezése után, július 6-án meg
tartott rendkívüli megyei közgyűlés úgy határozott, hogy „Zászlót
hármat a gyalogság, egyet a lovasság számára, a házipénztár költsé
gén készíttessen az alispán azonnal, s mindeniken álljon a felírás:
Békés megye (gyalog vagy lovas) nemzetőrsége a hazáért." 8 9 E fel
iratokat Mogyoróssy János nemzetőr százados festette a hamarosan
elkészült, igen díszes nemzetiszínű zászlókra. E szöveget állítólag a
nemzetőrök egy részének zúgolódása miatt végül is „Békés megye V.
Ferdinánd és a hazáért 1848"-ra kellett módosítani, s emiatt a július
11-én megtartott zászlószentelést másnap, a táborba indulás napján
megismételték. !M)
A Zemplén megyében felállított önkéntes nemzetőrzászlóaljnak báró
Sennyei Istvánné zászlóanya ajándékozott 9 1 egy nemzetiszínű zászlót.
A zászló vörös mezejébe „A közbátorságért" jelszót, a fehérbe a ma
gyar koronát, a zöldbe a „Ne bántsd a magyart!" jelszót hímezték.
A szabadságharc után a megyeháza dísztermének padlózata alá rejtett
zászlót a Bach-korszakban megtalálták és elégették. 9 A Tolna megyei nemzetőrség zászlóját piros-fehér-zöld selyemből
varrták, s azon csak az ország és a megye címerét tüntették fel. A
zászló, amely 1941-ben a Szovjetunióból került haza, a Hadtörténeti
Múzeum gyűjteményében van. 93
1936-ban a Nemzeti Múzeumból az akkori Hadimúzeumba került a
Bereg megyei nemzetőrség nemzetiszínű zászlója, amelyen szintén
nem szerepel felirat, hanem csupán az ország és a megye címere. A
második világháború idején a zászló elveszett, de a róla készült fény
képről megállapítható, hogy egy kétágú zászlószalag is tartozott hozzá.
A szalagon a „Hazáért! Szabadságért!" jelmondat, valamint — felte
hetően a zászlóanya neve — „Gaálnő" felirat olvasható. (A szalag
feliratainak egy része nem betűzhető ki.) 94
A Vas megyei nemzetőrök két ország- és megyecímeres, nemzeti
színű zászlója a szombathelyi Savaria Múzeum gyűjteményében van.
A zászlókon feliratok nincsenek.
88 ifjú Bagi László (szerk.) : E m l é k k ö n y v a k e c s k e m é t i h o n v é d e m l é k t á b l a leleplezése al
k a l m á r a . K e c s k e m é t , T ó t h László K ö n y v n y o m d á j a , 1892. 80—81. o.
89 Oláh György:
B é k é s v á r m e g y e 1848—49. I. köt. Gyula, D o b a y J á n o s K ö n y v n y o m d á j a .
1890. 227. o.
90 ü o . 218. o.
91 N e m z e t i P o l i t i k a i H í r l a p , 1848. s z e p t e m b e r 24.
92 Beké Lajos: A z e m p l é n i n e m z e t ő r s é g . S á t o r a l j a ú j h e l y , „ Z e m p l é n " Könyvinyomdája, 1893.
19. o.
93 L e l t á r i s z á m a : 0023/Zl.
94 A zászlót a H a d i m ú z e u m letéti n a p l ó j á b a n 2718. s z á m o n t a r t o t t á k n y i l v á n .
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Tolna megyei nemzetőrök

zászlója

Az ino'taiakkal egy nemzetőrszázadot alkotó csóri nemzetőröknek
Szőgyény Marion Lászlóné, a század kapitányának a felesége ajándé
kozott 95 egy magakészítette nemzetiszínű zászlót, amelynek egyik ol
dalán a fehér mezőben „Csoóri nemzetőrség zászlaja 1848" felirat sze
repelt. A zászlót a század elején az aradi ereklyemúzeumban őrizték. %
A világosi fegyverletétel után a cári csapatok hadizsákmányaként
Oroszországba került egy, feltehetően a keszthelyi nemzetőrök hasz
nálta nemzetiszínű selyemzászló is. Az 1941-ben hazatért zászló egyik
oldalán „Éljen a haza", valamint „1848" (babérkoszorúban), továbbá
„Keszthely M. Város Közönsége", a másik oldalán „1848" (babérko
szorúban) arannyal festett felirat olvasható. 97
A ceglédi lovas nemzetőröknek 1944-ig a ceglédi múzeumban őrzött
nemzetiszínű zászlója a második világháború végén megsemmisült.
A róla készült fényképről csupán annyi állapítható meg, hogy a zászló
egyik oldalán, babérkoszorúval övezve, „Czegléd 1848" felirat szere
pelt.
95 Szőgyény Marien László országbíró emlékiratai. I. köt. Budapest, Cs. és kir. udvari
Könyvnyomda, 1903. 90. o.
96A zászló egyik oldalát ábrázoló fénykép megtalálható Gracza György: Az 1848—49-iki
magyar szabadságharc története, III. köt. Budapest, Lampel Róbert kiadása, é. n. 91 o.
97 Leltári száma: 0116/Z1.
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Az eddigiekben ismertetett nemzetőrzászlókat nagy általánosságban
két típusba sorolhatjuk: vagy a piros-zöld lángnyelv szegélyes, fehér
alapszínű, szabványos, vagy a piros-fehér-zöld alapszínű zászlók közé.
A nemzetőrzászlók e két típusának mintegy szintézisét testesíti meg
a Pest megyei nemzetőrség IV. zászlóaljának selyemzászlója. 98 A két
rétű zászlólap egyik oldala nemzetiszínű, a másik pedig fehér, szaba
don lengő szélem piros-zöld lángnyelvekkel szegélyezve. A nemzeti
színű oldal közepére az ország stilizált levelekkel övezett, koronás
címerét hímezték, a másik oldalra pedig Pest megye címerét és alá
„IV-ik zászlóalja" feliratot festették.
Eléggé sajátos a gyaraki nemzetőrségnek az aradi múzeumban őr
zött zászlója is. A közel négyzetalakú, rojtozással díszített fehér se
lyemzászlólap egyik oldalára Nyitra megye, a másikra Magyarország
címerét festették. Az országcímert .,Készült a gyaraki őrsereg szá
mára Rigó Katalin által 1848" felirat övezi."
1848 tavaszán az országnak a nemzetiségek lakta vidékein is meg
kezdődött ugyan a nemzetőrség szervezése, de a magyar trikolórt
többnyire visszautasították. Az oravicai nemzetőrök például kijelen
tették, hogy amíg a hadsereg császári zászlókat használ, ők sem h a j 
landók mást elfogadni. 100 A szászrégeni nemzetőrség zászlajának egyik
oldalán Erdély címere szerepelt, a másik fekete-piros-aranysárga szí
nű volt. 101
Előfordult, hogy egyes nemzetőr alakulatok a régebbi insurgens
vagy polgárőrségi zászlókat használták nemzetőri zászlóként. A Bihar
megyei nemzetőrök például a megye nemesi felkelői részére 1797-ben
készített, megye- és országcímeres zöld selyemzászló alatt harcoltak. 102
A szegedi nemzetőrség egyik alakulata a városi polgárőrök zászlójá
val vett részt a szabadságharcban. A köröskörül nemzetiszínű láng
nyelvekkel szegélyezett, fehér ripszselyem zászló egyik oldalára a
holdsarlón álló, baljában a gyermek Jézust tartó Szűz Máriát hímez
ték, a másik oldalra pedig Magyarország címerét, amely fölé két
angyal tartja a magyar koronát. 103
Érdekes epizódja az 1848-as szabadságharc történetének an
nak a mintegy 300 hajdúböszörményi nemzetőrnek az esete, akik csak
arra a zászlóra voltak hajlandók felesküdni, amelyet 1606-ban Bocs
kai István adományozott a hajdúknak. A hajdúböszörményi Közbá
torsági Választmány az ügyet a hajdúkerület közgyűlése elé ter
jesztette, amely helyt adott a nemzetőrök óhajának, de csak oly fel
tétellel, „ . . . hogy a böszörményi őrsereg felesketésekor a kérdéses
lobogó, mint a hajdani szabadságküzdelmek szent ereklyéje, felkoszorúztatván a haza dicsőén kivívott új szabadságának törvényes három
színű nemzeti rózsáival, kiállítassék —, de az eskütétel után ismét a
98 A zászlót 1922-ben v á s á r o l t a m e g a H a d i m ú z e u m . J e l e n l e g az Országos H a d t ö r t é n e t i
Múzeumi g y ű j t e m é n y é b e n v a n . Leltári s z á m a : 0197/Zl.
99 A zászló o r s z á g c í m e r e s o l d a l á n a k f é n y k é p e m e g t a l á l h a t ó Gracza György: I. m. 139. o.
100 N e m z e t i P o l i t i k a i H í r l a p , 1848. m á j u s 18.
101 1848—49. T ö r t é n e l m i L a p o k , 1898. 95. o.
102 U o . 112. o.
103 A zászló a szegedi M ó r a F e r e n c M ú z e u m b a n v a n .
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levéltárba visszavitessék, az őrsereg pedig rendesen háromszínű lobo
gót használjon." 1 0 4 Az igen vastag zöld brokátselyemből készített,
úgynevezett fecskefark szabású Bocskai-zászlón látható ábrázolás —
egy páncélos lovaggal viaskodó és a párharcból győztesen kikerülő
tigris — a hajdúknak a német elnyomók elleni küzdelmét szimboli
zálja.
A Bocskai-zászló a hajdúböszörményi nemzetőrök esetén túlmenően
is szerepet játszott a szabadságharcban. Sillye Gábor hajdúkerületi
kormánybiztos, a Bocskai-szabadcsapat szervezője pl. 1849. január 6-i
„Hazafiúi szózať'-ában arra hívta fel a hajdúvárosok lakosságát,
hogy sorakozzanak fel Bocskai zászlója alá. Debrecen népéhez inté
zett 1849. j a n u á r elejei kiáltványában Kossuth is hivatkozott Bocskai
ősi zászlójára, „melly alatt vérrel szerzettek magoknak szabadságot a
h a j d ú k . . . kik ma is hivatva vannak megtartani a hazának azon
szabadságot, melly et őseik szereztenek". 1 0 5 Ezt a jelenleg a hajdúszo
boszlói Bocskai Múzeumban őrzött zászlót a hajdúönkéhtes lovas
nemzetőrök állítólag a harcba is magukkal vittek, alatta küzdöttek
Aradnál, majd az erdélyi hadszíntéren.
A délvidéki szerb felkelés kitörése u t á n 1848 júniusától a n e m 
zetőrség a 22. törvénycikkben megszabott rendeltetésétől eltérően
honvédelmi szolgálatot teljesített. Szemere Bertalan belügyminiszter,
a küszöbön álló polgárháborúra hivatkozva. 1848. június 10-én és
11-én kelt rendeleteiben 1 0 6 harci készenlétre szólította fel a veszélyez
tetett megyéket és városokat, majd június 13-án Zala, Somogy, Tolna,
Arad, Vas, Baranya, Bács, Temes, Brassó, Torontál, Csanád, Csongrád
és Pest megyének, valamint a jász-kun kerületnek elrendelte, 1 0 7 hogy
két héten belül meghatározott létszámú felfegyverzett nemzetőrséget
állítsanak ki és indítsanak útba az eszéki, Szeged környéki haditá
borba. Az ily módon mozgósított és a harcmezőre kivonult nemzetőr
alakulatok 1848 júliusától kezdve ott küzdöttek a sorkatonaság és a
már létező néhány honvédzászlóalj oldalán. 1848. augusztus elején
20 442 gyalogos és 1535 lovas nemzetőr 1 0 8 harcolt a Délvidéken. Nem
zetőrök ezrei indultak harcba 1848 őszén Jellasics (Jelačič) ellen is.
E küzdelmek tüzében váltak a nemzetőrség zászlai valóban a szabad
ságharc hadi zászlóivá.
Arra a kérdésre, hogy helytálltak-e zászlóik alatt a nemzetőrök a
harcban — n e m lehet egyértelműen pozitív választ adni. A nemzet
őrség hadi alkalmazására nézve eleve hátrányos volt, hogy funkcióját
eredetileg csupán rendfenntartási, rendőri feladatokra korlátozták,
valamint, hogy szervezését a városi és megyei hatóságokra bízták.
104 P e s t i H í r l a p , 1848. m á j u s 5.
105 Alföldi H í r l a p , 1849. j a n u á r 7.

106 A rendeletek megjelentek: Közlöny, 1848. június 18.
107 U o . — A h á r o m r e n d e l e t k i v o n a t o s a n m e g j e l e n t Pap Dénes: I. m . 185—186. o., 194—196.
O., 205—208. o.
108 Országos Levéltár (továbbiakban OL.) : Az 1848—49-i minisztérium levéltára. Kormány
biztosi iratok. 1317. rakt. sz. Beöthy iratok. (Öbecse, 1848. augusztus 8. Táborok elhelyezése
és száma c. kimutatás.) Közli Urbán Aladár: A nemzetőrség önkéntes mobilizációja 1848
nyarán. HK. 1958. 3—4. szám.

— 631 —

A Pest megyei nemzetőrség

IV. zászlóaljának

zászlója

A nemzetőrség alakulatainak harcértékét rendkívül csökkentette kiképzésük alacsony színvonala és korszerűtlen, hiányos fegyverzetük.
(Az 1848 augusztusában kiállított 1800 székesfehérvári nemzetőr kö
zül pl. 370 főnek nem volt fegyvere. 109 ) Az 1848 n y a r á n a harctérre
vitt nemzetőr alakulatok túl gyakori, 2—8 hetenkénti felváltása a har
ci tapasztalatokkal és edzettséggel nem rendelkező friss erőkkel, k o 
moly gondot okozott a hadvezetőségnek. Mindez arra késztette a kor
mányt, hogy augusztus 13-án önkéntes nemzetőrség felállítását r e n 
delje el ,,önkéntesen ajánlkozó, erős, egészséges, egyénekből. . . , akik
kötelezvék mindaddig, míg a harcz tart, vagy a haza szolgálataikat
igényelni fogja, a kormány rendelete alá helyezni magokat". 1 1 0 Az
önkéntes nemzetőrségi csapatokból négy seregtest alakítását tervez
ték; Batthyány miniszterelnök augusztus 27-én elrendelte, h o g y a
dunáninneni és dunántúli kerület'beli önkénteseket Vácott, illetve Pá
pán, a tiszáninneni és tiszántúli kerületbelieket Szolnokon, valamint
Aradon összpontosítsák. í i i
Az önkéntes nemzetőrség felállításáról kiadott rendelet nyomán
alakult meg — többek között — Patai István őrnagy parancsnoksága
alatt a mintegy 1000 főnyi Szabolcs megyei önkéntes nemzetőrzászló
alj. Az önkénteseknek a főispán felesége, gróf Dégenfeld Istvánné
ajándékozott egy nemzetiszínű zászlót, amelyet a táborba indulás előtt
egy nappal, szeptember 10-én szenteltek fel Nagykállóban. 112 A
zászlóra a zászlóanya egy szalagot is kötött, amelyen ez a felirat állt:
„Szabolcs a hazáért" és „Győzni vagy meghalni 1848. Septb." A Ko
márom várának kapitulációjakor megmentett zászlót előbb a Sza
bolcs megyei honvédegylet, majd a nyíregyházi múzeum őrizte.
A dunáninneni kerület önkéntes nemzetőrségének zászlójából csak
egy háromágú nemzetiszínű szalag maradt m e g . az utókornak. A Had
történeti Múzeum gyűjteményében levő szalag 113 piros ágán „Csekonics Lipttay Leona 1848. Sep. 15-kén", fehér ágán: „A Dunánlnneni
Kerületi Önkénytesek", zöld ágán: „Itt az idő, most vagy soha" fel
irat olvasható.
Az 1848. szeptember 29-én Jellasics csapatai ellen Pákozdnál csatát
vívott magyar sereg jelentős részét kitevő önkéntes nemzetőrség, az
1. és 2. pesti, a tolnai, a nógrádi, a székesfehérvári, a borsodi és a
veszprémi zászlóalj önkéntesei győzelemre vitték zászlóikat. A pákozdi
győzelemért az országgyűlés a haza nevében október 1-én határozat
ban fejezte ki háláját a „különös kitüntetésre méltónak tartott" csa
patoknak — egyebek között —, a borsodi és a tolnai önkéntes nemzet
őröknek. 114
Hasonló elismerésben részesültek az október 7-i ozorai diadal kiví
vásában, Roth és Philippovics 7500 fős serege elfogásában és lefegy109 vidos Géza: S z é k e s f e h é r v á r n e m z e t ő r e i az 1848—49. évi s z a b a d s á g h a r c b a n . M a g y a r K a 
t o n a i Szemle, 1943. IT. s z á m . 168. o.
UO Közlöny, 1848. a u g u s z t u s 14.
111 ü o . 1848. a u g u s z t u s 29.
Hü Alföldi H í r l a p , 1848. s z e p t e m b e r 28.
113 Leltári s z á m a : 383—385/Z1.
114 Beér János—Csizmadia
Antal: Az 1848—49. évi n é p k é p v i s e l e t i o r s z á g g y ű l é s . B u d a p e s t ,
A k a d é m i a i K i a d ó , 1954. 258. o.
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vérzésében fő szerepet játszó tolnai népfelkelők és nemzetőrök is. Az
országgyűlés ,, . . . a magát annyira kitüntetett tolnai csapatnak a h ő 
siesen elfoglalt ágyúkból 3 d a r a b 3 fontost, eme felírással: »Ozora
1848« ajándékozott engedelmet adván, hogy zászlójára hasonló fel
iratú szalagot fűzhessen e fényes nap emlékeként, mit a nemzet hálá
ja öröklővé teend." 1 1 5 A tolnaiaknak megküldött, arannyal hímzett
nemzetiszínű szalagot, amelyet a megyei levéltárban helyeztek el, a
szabadságharc bukása után a megyei hatóságok elkobozták. 116
,,A szabadság harczának népharcznak kell lennie." 1 1 7 E Kossuth
megfogalmazta követelménynek megfelelően 1848 őszétől egyre fo
kozottabb mértékben került sor a rendes haderő, a honvédség támo
gatására hivatott irreguláris erők, a népfelkelés és a szabadcsapatok
alkalmazására. A Jellasics ellen 1848 szeptember—októberében vívott
népfelkelő- és gerillaharcok sikereiből, valamint a Schwechatnál és
másutt, nyílt csatákban bevetett népfelkelő és nemzetőr alakulatok
megfutamodásaiból leszűrt tapasztalatok alapján a Honvédelmi Bi
zottmány, Kossuth-tal az élén, 1848. december közepén a népfelkelés
és a nemzetőrség rendeltetését a „száguldó csatározásban'.', a gerilla
harcban jelölte meg, és az erre kiadott rendeleteiben a törvényható
ságokat szabad mozgó, illetve gerillacsapatok alakítására szólította
fel. 118
„Fel a népfelkeléssel! Nemzeti guerilla harcz! Szabadcsapatokkal!"
— így hangzott a Windischgrätz ellen 1848 decemberében meghirdetett
gerilla népháború kossuthi jelszava. 11 "
A népfelkelők és a szabadcsapatok is használtak zászlókat, ezekre
nézve azonban természetesen nem volt semmiféle előírás. A népfel
kelés zászlói valószínűleg igen egyszerű, rendszerint piros-fehér és
zöld vászonból vagy gyapjúból készített zászlók lehettek, amelyeken
többnyire se címer, se felirat nem volt. Az 1941-ben hazatért „vilá
gosi" zászlók között több ilyen jellegű zászló is szerepelt, bár ezek
mindegyikét nem lehet egyértelműen népfelkelő zászlónak tekinteni,
mivel a szabadságharc végén még egyes honvédzászlóaljak is hasz
náltak sima nemzetiszínű zászlót. A hajdúböszörményi „Hajdúsági
Múzeum"-ban őriznek egy piros és zöld szövetből, illetve fehér gyolcs
ból összevarrt nemzetiszínű zászlót. Annakidején a helybeli népfel
kelők használták. Az igen rossz állapotban levő, hiányos zászlón a kö
vetkező felirat olvasható: „Élni tanulj s meghalni ha kell Magyar! ősi
hazádért Május l l n 1849". A szabadcsapatok zászlóiról is, akárcsak a
nemzetőrzászlókról, elsősorban a szabadságharc bukása után meg
mentett és megőrzött zászlók alapján nyerhetünk képet. A Kossuth
nevét viselő szabad lovas csapatnak — 1848 augusztus közepén Berzenczey László kormánybiztos kezdte el szervezni, elsősorban széke115 Uo. 281. O.
116 Bodnár István: S z a b a d s á g h a r c u n k ozorai d i a d a l a . Szekszárd, M o l n á r - f é l e N y o m d a i RT.,
1937. 28. O.
117 Közlöny, 1848. d e c e m b e r 19.
118 u o . 1848. d e c e m b e r 17., 25.
119 Kossuth
L u k á c s S á n d o r n a k , 1848. d e c e m b e r 18. OL. Országos H o n v é d e l m i B i z o t t m á n y
1848:5992. Közli Barta István
(szerk.): K o s s u t h Lajos ö s s z e s M u n k á i ( t o v á b b i a k b a n KÖM).
XIII. k. B u d a p e s t , A k a d é m i a i Kiadó, 1952. 797—798. o., 470/c. sz.
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lyekből — piros és zöld háromszögekkel szegélyezett fehér selyem
zászlója volt, egyik oldalán Magyarország, a másikon a székelyek cí
merével. A zászló egy olaszországi 48-as emigránstól került Pulszky
Ferenc birtokába, aki 1881-ben a Nemzeti Múzeumnak ajándékozta. 120
Batthyány miniszterelnök 1848. szeptember 16-án hatalmazta fel
Perczel Mórt egy Zrínyi nevét viselő szabadcsapat megalakításá
ra. 121 A szabadcsapat tagjai a Jellasics elleni harcba indulás előtt,
szeptember 22-én esküdtek fel 122 zászlajukra, amely Komárom várá
nak feladása után, egy házkutatás során a császáriak kezébe került.
A zászló az osztrák és a magyar kormány között 1926. május 28-án
megkötött badeni egyezmény értelmében Magyarországnak vissza
adott hadtörténelmi emlékekkel került vissza az országba, 123 de a
második világháború végén elveszett. A zászló külalakjáról csak a n y nyit tudunk, hogy fehér selyemből készült (valószínűleg lángnyelvek
szegélyezték s az ország címere is szerepelt rajta) és a hazahozatalkor
a kétrétű zászlólap egyik fele hiányzott.
,
A radikális Szalay László irányításával 1848 augusztusában szer
vezett Hunyadi-csapat piros és zöld lángnyelvekkel szegélyezett fehér
selyemzászlójának egyik oldalára Magyarország, a másikra Zólyom
megye címerét festették. Az országcímeres oldalon „Hazának holtig
hű", a megyecímeresen pedig ,,50. honvéd zászlóalj" 124 és „Győzzön az
igazság" feliratok olvashatók. Az erdélyi haderő fegyverletételekor a
cári csapatok kezébe került zászlót a szovjet kormány adta vissza 1941ben, és jelenleg a Hadtörténeti Múzeum gyűjteményében van. 125
Egyes, főként márciusi fiatalok szervezte szabadcsapatok — például
a Vasvári Pál szervezte Rákóczi-csapat. Oroszhegyi Józsa pesti sza
badcsapata — vörös színű zászlót használtak.
A baloldali, radikális, republikánus eszméket és törekvéseket kife
jezésre juttató vörös színt már 1848 március—áprilisában sokan visel
ték karszalagok, kokárdák és tollak formájában. A bécsi kamarillának a forradalom legfontosabb vívmányai visszacsinálására irányuló
mesterkedése! miatt, a március végi napokban Pesten kirobbant t ö 
megtüntetéseken a fegyvert és köztársaságot követelő népet ,, . . . alig
lehetett lecsillapítani, a parasztokat akarták becsődíteni, a harango
kat félreverni, s minden csitítás dacára kitűzték a veres zászlót". 126
A vörös szalagot és kokárdát viselőket tettlegesen bántalmazó, reakciós
elemek ellen a márciusi fiatalok hevesen felléptek. Irányi Dániel a
Közbátorsági Választmány április 4-i ülésén kijelentette, hogy ,,ha a
veres szalag azoknál, kik felköték, a respublikának politikai hitvallá
sát jelzi, ezért senkit kárhoztatni n e m fog". A Közbátorsági Választ
mány 1848. április 9-én a vörös szín ügyében népgyűlést hívott egybe,
120 K a l a u z . . . 83. o.
121 Közlöny, 1848. szeptember 19.

122 N e m z e t ő r , 1848. s z e p t e m b e r 24.

123 A bécsi gyűjteményekből Magyarországnak jutott tárgyak kiállítása a Magyar Nemzeti
Múzeumban. Budapest, Kertész József Könyvnyomdája, 1933. 79. o.
124 A Hunyadi-csapatból alakították Kossuth 1848. november 25-i rendeletére az 50. hon
védzászlóaljat.
125 L e l t á r i s z á m a : 0019/Z1.

126 Márczius Tizenötödike, 1848. április 1.
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amely elfogadta a Választmánynak a vörös szín szabad viseléséről h o 
zott határozatát. A határozat a vörös szín viselői ellen intézett táma
dásokat „a szabadság megfertőzésének" tartotta. 1 2 7
A nemzetőrség és a hadsereg egyes alakulatainál is kitűzték a vörös
színt. A pesti nemzetőrség keretében március 20-án megalakult
„Egyenlőség" zászlóalj 1. századának tagjai vörös szalagot viseltek. 128
Perczel Mór csapatainál a tisztek fövegükön „vérszín" tollat és mellü
kön vörös szalagot hordtak. 1211
A Bihar, Békés, Szabolcs és Szatmár megyei önkéntesekből tobor
zott, 1849 februárjában Monostorpályiban megalakult Rákóczi-szabad
csapatnak Vasvári P á l felkérésére a haladó szellemű Teleki Blanka
grófnő 130 adományozott egy ezüst rojtozással díszített vörös zászlót.
A Debrecenben készített és Nagyváradon felszentelt zászló egyik ol
dalára ezüst szállal az „Oh h a t e élnél Rákóczi!" 131 feliratot hímezték,
a másikra Vörösmarty Szózatának kezdő szavait: „Hazádnak rendü
letlenül". A zászlóval együtt adományozott zöld selyemszalagon a
zászlóanya és a szabadcsapat nevét, valamint a felszentelés dátumát
tüntették fel. Vasvári őrnagy 1849 júliusában kezében ezzel a zászló
val esett el kétszázad magával az erdélyi hadszíntéren. 1 3 2 A szabadság
harc bukása után Teleki Blanka a pesti Újépületben együtt rabos
kodott a Rákóczi-csapat egykori, állítólagos zászlótartójával, az oros
házi Győry Istvánnal, aki azt állította, hogy szabadcsapata zászlóját ő
mentette meg és rejtette el biztos helyre. 1 3 3
Oroszhegyi Józsa a Radikál Kör megbízásából, 1848 decemberében
„pesti művelt ifjakból" alakította meg a Pesti Szabad Portyázó Csa
patot, amely a következő év első hónapjaiban vörös zászlója alatt
sikeres gerillaharcot vívott a császári csapatok ellen a Mátra vidé
kén. 134 A csapat vörös zászlajának egyik oldalán „Csatára magyar!", a
másikon „Vért kíván a haza!" felirat szerepelt. 135
Vörös zászló alatt harcoltak Windischgrätz (Windischgraetz) serege
ellen Mednyánszky Sándor győri portyázó csapatának gerillái, a „bako
nyi pirospántlikások" is, akik büszkén vallották magukat republiká
nusoknak. 1 3 6
A Szovjetunióból 1941-ben visszakapott 1848-as zászlók között is
volt egyébként két sima, vörös zászló, ami azt bizonyítja, hogy egyes
alakulatok még a szabadságharc végén is vörös zászló alatt harcoltak.
127 Nemzeti Üjság, 1848. április 13.
128 M a r c z i u s Tizenötödike, 1848. április 6.
129 Kossuth Hírlapja, 1848. december 17.
130 Vasvári Pál az 1848-as forradalom előtt Teleki Blanka leánynevelő intézetének iro
dalomtanára volt.
131 Lővei Klára szerint Vasvári ezt a nosztalgikus sort Jellasics betörésekor a Pilvaxban
írta Rákóczi arcképe alá, kifejezve, hogy a válságos helyzetben az országnak sem hadserege,
sem hadvezére nincs. (Lővei Klára: A Rákóczi csapat zászlószentelése 1848—49-ben. Megje
lent: Hazánk n i . köt. 1885. 305—307. o.)
132 Fekete Sándor: Vasvári Pál. Budapest, Művelt Nép Könyvkiadó, 1951. 53. o.
133 1848—49. T ö r t é n e l m i L a p o k , 1892. 212. o .
134 Oroszhegyi szabadcsapatának harcaival részletesen foglalkozik Kerekes Zoltán: A Pesti
Szabad Portyázó Csapat története. HK, 1967. 1. szám. 65—105. o.
I»"' Kossuth Hírlapja, 1848. december 29.
136 Marczius Tizenötödike, 1348. december 30.
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Az önkéntes nemzetőrzászlóaljak és a szabadcsapatok egyikéből
másikából 1848 végén honvédzászlóaljat szerveztek; így a Zrínyi
csapatból a 35., a Hunyadi-csapatból az 50., a Szabolcs megyei önkén
tes nemzetőrzászlóaljból a 48. honvédzászlóalj alakult stb. Ezek a
honvédzászlóaljakká átszervezett nemzetőr alakulatok és szabadcsa
patok továbbra is megtartották eredeti zászlójukat. Részben ezzel is
magyarázható, hogy a Szovjetunióból hazatért 56 „világosi" zászló között
viszonylag sok megyecímeres zászló volt, bár — tegyük hozzá — n e m 
zetőr alakulatok a szabadságharc végén is küzdöttek a honvédsereg
kötelékében.
A harcmezőre kivitt nemzetőrség, az ismételten fegyverbe hívott
népfelkelés és a szabadcsapat intézmény, ha jelentős szerepet játszott
is az 1848/49-es szabadságharcban, a honvédelem feladatát alapvetően
a reguláris haderőnek, a honvédségnek kellett ellátnia. Az önálló m a 
gyar nemzeti hadsereg megszervezésének ügye szinte a forradalom
első percétől kezdve napirenden volt, az 1848-as honvédség mégis
igen vontatottan, jelentős késedelemmel, nehéz vajúdások közepette
született meg. Ebben a magyar kormány és az országgyűlés megal
kuvó, a legalitáshoz görcsösen ragaszkodó elemei legalább annyira
ludasak voltak, mint a bécsi kamarilla, amely az osztrák császárság
érdekeiből kiindulva és a Pragmatica Sanctióra hivatkozva, foggal és
körömmel védelmezte a hadsereg egységét, de korántsem volt anynyira kényes a legális formák betartására, mint amazok. Ha a mér
sékelteket meg is tévesztette, a forradalmi baloldal éberségét azonban
nem tudta elaltatni a bécsi udvarnak az a taktikája, hogy míg egy
felől a magyar kormány ellen kirobbant nemzetiségi mozgalmak veze
tőit királyi leiratokban, tehát nyíltan felelősségre vonta, addig más
felől titokban lázadásra sarkallta és támogatásáról biztosította őket.
Jóllehet, a baloldal, h a nem is látta világosan a nemzetiségi mozgal
m a k minden indítékát, és a nemzetiségek szembefordulását a magyar
kormánnyal kizárólag a bécsi udvar ármánykodásai következményé
nek tartotta, azt helyesen ismerte fel, hogy a Habsburg-kormányzat
a szerbek, horvátok és a többi nemzetiségek mozgalmát ellenforradal
mi céljaira használja fel, és hogy a magyar forradalom és szabadság
megdöntésére készül. Erre a hazát fenyegető veszélyre hivatkozott a
Radikál Kör 1848. május 1-i felhívásában, amelyben a kormányt
egy önkéntesekből toborzott hadsereg felállítására és a rendelkezésre
álló magyar katonasággal, tehát a császári haderő magyar kiegészítésű
ezredeivel való egyesítésre szólította fel. A felhívásban a baloldali
értelmiségiek hangot adtak ama meggyőződésüknek, „hogy ha a riadó
megfuvatik, a kitűzendő zászló alá százezrek hazafiúi buzgósággal
sietendnek." 1 3 7 A baloldal, ha e felhívásával bizonyos fokig nyitott
kapukat döngetett is — a minisztertanács ugyanis már április 26-i
ülésén hozott határozatában egy 10 00 főből álló önkéntes sereg költ
ségvetésének elkészítésére és benyújtására utasította a pénzügyminisz137 Pesti Hírlap, 1848. május 3. — Megjelent: Szemelvények a magyar hadtörténelem ta
nulmányozásához. II. köt. Budapest, Hadtörténelmi Intézet, 1955. 10—11. o.
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tért és a hadügyminiszteri teendőket ideiglenesen ellátó miniszterel
nököt 138 —, bizonyára előbbre vitte az önálló magyar hadsereg meg
teremtésének ügyét.
Batthyány miniszterelnöknek az ország lakosságához intézett 1848.
május 16-i felhívásával 139 megkezdődött a toborzás a törvényesség lát
szatának megőrzése végett „rendes nemzetőrség" néven felállított
és néhány héttel később m á r honvédnek nevezett első 10 zászlóaljba.
Május végétől a felhívásban megjelölt toborzóhelyeken nagy lendü
lettel és lelkesedéssel folyt az évszázadok óta első olyan toborzás,
amikor önként, a nemzeti szabadság védelmére fogtak fegyvert a
honpolgárok és álltak — az ország történelmében először — nemzeti
színű toborzó zászlók alá.
,,Az önkéntes sereg számára lelkesen folyt a toborzás. Utczáról
utczára hordoztatik a nemzeti lobogó . . ." Debrecenből írta Nagy J ó 
zsef toborzóbiztos ezt a tudósítást, amelyből az is kiderül, hogy május
25-ig közel 200 újoncot toboroztak, akik „nagy részt rongyos proleta
riátusok, de azért többet bízhatunk hozzájok, a nincstelen koldusok
hoz, mint sok pókhasú philiszterekhez". 1 4 0 Nagy József e sorai nem
igényelnek kommentálást.
Nem mindennapi módon folyt a toborzás Gyulán, ahol a város
hölgyei készítette toborzó zászlót a ,,szép s kedves" Bogyó Luiza
vitte a toborzóbiztosok oldalán. 141
Az 1848-as honvédtoborzások érdekes zászlóemléke került elő 1896ban a szászországi Ebersbachban; egy kifakult nemzetiszínű zászló,
egyik oldalán „Honvéd kell most a hazának", a másikon „Üssetek
fel katonának" buzdító sorokkal. 142 A zászló, amelyet 1936-ig a Nem
zeti Múzeum, majd a Hadimúzeum őrzött, a második világháború vé
gén elveszett.
„Éljen a Haza! 1848" feliratú, nemzetiszínű toborzó zászlóból kettő
is található a hazai múzeumokban. Az egyik ún. fecskefark szabású,
a másik téglalap alakú és erősen rongált, hiányos. Az előbbi 143 a Had
történeti Múzeum, az utóbbi az egri Dobó István Múzeum tulajdoná
ban van.
Az első tíz honvédzászlóalj felállítása után a honvédség szervezé
sében némi megtorpanás következett be, jóllehet a képviselőház jú
lius 11-én Kossuth indítványára határozatot hozott az ország hadere
jének 200 000 főre való növeléséről és 40 000 újonc azonnali kiállítá
sáról. „A magyar hadseregről" szóló 33. törvénycikket a király nem
szentesítette ugyan, de a Jellasics betörését követő napon, szeptember
12-én a képviselőház Kossuth javaslatára határozatot hozott „az or
szág védelme iránt", s abban utasította a kormányt, hogy „azon se138 OL. 1848—49-es m i n i s z t e r t a n á c s i j e g y z ő k ö n y v e k g y ű j t e m é n y e . Vörös A n t a l e g y k o r ú m á 
solata. M e g j e l e n t : Sinkovics
István
(sajtó alá r e n d . ) : KÖM XII. k ö t . B u d a p e s t , A k a d é m i a i
K i a d ó , 1957. 71—72. O.
139 P e s t i H í r l a p , 1848. m á j u s 17. M e g j e l e n t : S z e m e l v é n y e k . . . II. k ö t . 12. o.
140 J e l e n k o r , 1848, j ú n i u s 4.
141 Oláh György: I. m . 296. o.
142 K a l a u z . . . 82. o.
143 Leltári s z á m a : 0059/Z1.
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regmennyiséget, melly az őfelségéhez felterjesztett törvényjavaslat
ban nyomban kiállíttatni rendeltetik, toborzás útján állítsa ki." 144
A bécsi udvarral való szakítás, a megalkuvó elemek háttérbe szoru
lása, a Honvédelmi Bizottmány megalakulása után ismét nagy lendü
lettel folyt a honvédzászlóaljak felállítása. Szeptember közepén a
honvédzászlóaljak száma még csak 14, október végén már 42, decem
ber közepére pedig eléri a 64-et. A császári hadseregtől „örökölt" 12
huszárezredet is kiegészítették, továbbá felállítottak 6 új huszárez
redet is.
Az 1848—49-es szabadságharc honvédsége — a nemzetőrség és a
népfelkelés alakulataihoz hasonlóan — nemzetiszínű csapatzászlókat
használt. A honvédség fegyvernemei közül csak a gyalogság és a lo
vasság alakulatainak voltak zászlói. A gyalogságnál minden zászlóalj,
a lovasságnál minden osztály saját zászlóval rendelkezett. A négy osz
tályból álló huszárezredek ezredesi osztályának zászlaja egyben ezred
zászló is volt.
A honvédség szabványos, többé-kevésbé egyöntetű, a nemzetőrség
szabványos zászlójához hasonló fehér selyemzászlókat használt. A
zászlólap szabadon lengő széleit, de olykor a rúd felé eső szélét is
piros-zöld egyenlő szárú vagy egyenlő oldalú háromszögek, ún. láng
nyelvek szegélyezték. A háromszögeket száraik mentén rendszerint
keskeny lapos ezüst paszománnyal szegték be vagy szabadon hagy
ták. A zászlólap egyik, többnyire a bal oldalán kék festésű mezőben
Magyarország címerét helyezték el, rokokó stílusú, aranybarna színű
kerettel körülvett, ovális pajzsba foglalva. A címerpajzs kerete fölött
lebegő magyar korona alsó részéből jobbra és balra hullámvonalban
haladó nemzetiszínű szalag futott ki. A címerpajzsot övező keret kö
zépső részéből pedig szintén jobbra és balra babér- és olajág hajlott
ki. A címerpajzs keretét és a koronát egy ugyancsak aranybarna
színű nagyméretű ovális, rokokó keret övezte. Ugyanilyen keret vet
te körül a zászlólap jobb oldalán feltüntetett, kék és piros öltözetű
Szűz Máriát, fején nimbusszal övezett arany koronával, jobbjában
jogarral, bal karjában az országalmát tartó gyermek Jézussal.
A honvédség zászlóinak méretei megközelítőleg megegyeztek a
nemzetőrzászlókéval. A címert, illetve Szűz Mária ábrázolást övező
keret mérete 71X61 cm volt.
A nemzetőrség és a honvédség zászlói tehát alapvetően abban tértek
el egymástól, hogy az utóbbiakra megyecímer helyett Szűz Mária áb
rázolás került. Voltak természetesen egyéb eltérések is. így például,
amíg a nemzetőrzászlókon az országcímert sohasem foglalták keretbe,
addig a honvédzászlókon Magyarország címerét többnyire a fentiekben
leírt, vagy másfajta keret övezte, de előfordult, hogy csak a Szűz
Mária ábrázolást vette körül keret, a címerpajzsot nem. Elvétve akad
tak olyan zászlók is, amelyeken mind a címert, mind" a Szűz Mária
ábrázolást szabadon, díszítőkeret nélkül tüntették fel. Általában főleg
144 Közlöny, 1848. s z e p t e m b e r 14. Megjelent
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: I. m . 573. o.

ezeknek a címer- és a Szűz Mária ábrázolást övező kereteknek szín
ben és díszítő elemekben mutatkozó eltéréséből, továbbá a címerpajzs
alakjának különbözőségéből adódik, hogy a szabványos honvédzászlók
nak is igen sokféle változata volt, bár a fentiekben leírt variáció volt
a leggyakoribb.
A honvédség zászlóin az alakulat számát és elnevezését általában
nem tüntették fel — ezeket többnyire a zászlószalagra írták — de
például a pozsonyi 4. és az Erdélyben felállított 32. honvédzászlóalj,
valamint már a korábban említett Hunyadi-szabadcsapatból szervezett
50. honvédzászlóalj esetében a zászlón szerepelt. A 4. zászlóalj zászló
ja abban is eltért a többitől, hogy piros-fehér-zöld színű volt. Ugyan
csak nemzetiszínű zászlót használt a 10. (Vilmos) huszárezred egyik
osztálya is, amint az a Szovjetunióból 1941-ben visszakapott és a máso
dik világháború során elveszett zászló adataiból kitűnik. A Bocskai
szabadcsapat gyalogságából szervezett 52. és 53. honvédzászlóaljak va
lamelyike számára kért zászlót Szemere Bertalan felső-magyarországi
kormánybiztos 1849. január 2-án a Klapka ezredeshez, a felső-tiszai
hadsereg parancsnokához írt alábbi levélben:
„Zászlója nincs a Bocskay zászlóaljnak, Nyíregyházán van három,
abból egy elhozandó. Háromszínű, habár nincs is szabályszerűleg
csináíva."1*5
Szemere fenti levele két dolgot bizonyít:
1. Voltak ,,szabályszerűleg" készített zászlók, tehát lennie kellett
előírásnak is.
2. Ha a szükség úgy kívánta, szabálytalan zászlókat is kiadtak ala
kulatoknak.
A honvédzászlókra a címert és a Szűz Mária ábrázolást, valamint a
lángnyelveket az esetek többségében festették, de előfordultak hím
zett és applikált zászlóábrázolások, illetve lángnyelvek is.
Az a tény, hogy a szabványosnak mondható honvédzászlók között
is különféle változatok fordultak elő, abból adódott, hogy a zászlókat
más-más zászlófestők, illetve különböző helyeken és valószínűleg nem
is azonos mintarajzok alapján festették. A szabadságharc honvéd
zászlóinak készítőire eddig még nem derült fény, amint annak a ren
delkezésnek sincs nyoma, amellyel a szűzmáriás zászlókat a honvéd
ségnél bevezették. Jóllehet az első 10 honvédzászlóaljat a nemzetőr
ség keretében állították fel, a Baldacci-féle, már több ízben is emlí
tett zászlórendelet előírásai nem vonatkoztak rájuk, mert egyrészt a
honvédzászlókon megyecímerrel nem találkozunk, másrészt a Pesten
alakult 1. és 2. honvédzászlóalj zászlóit már a nemzetőrségi zászlókra
kiadott rendelkezés megjelenése előtt több mint két héttel, 1848.
június 24-én felszentelték. 146 E két zászló közül az 1. honvédzászlóaljé
1849-ben az osztrákok hadizsákmánya lett ugyan, de elkerülte a meg
semmisülést és ma a Hadtörténelmi Múzeumban az 1848-as szabad
os Hadtörténelmi Levéltár. 1848—49-es iratok. 12/4—10. fasc.
146 P e s t i H í r l a p , 1848. j ú n i u s 25.
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ságharc és egyben a magyar hadtörténelem legelső honvédzászlójának kijáró megbecsüléssel és kegyelettel őrzik. 147
Az 1. honvédzászlóalj zászlója a szabványos honvédzászlóknak leg
első és egyben azt a változatát is képviseli, amelyből a legtöbb m a 
radt meg az utókor számára. A Hadtörténeti Múzeumban az 1848-as
honvédzászlók zöme csaknem teljesen azonos az 1. honvédzászlóalj
zászlójával. Ennek a változatnak egyik jellegzetessége: a piros-zöld
lángnyelvek a zászlólapnak mind a négy szélét szegélyezik. A láng
nyelvek száma a zászlólapnak mind a négy szélén: 7.
A Habsburg-dinasztiának a debreceni országgyűlés 1849. április
14-i ülésén kimondott trónfosztása u t á n sok alakulat zászlóján l e 
festették a magyar koronát. (A Hadtörténeti Múzeumban őrzött egyes
48-as zászlókon jól kivehetők a festés alatt a korona nyomai.) Az 1849
április közepe után készített honvédzászlókra a címer fölé a korona
helyett olaj- és tölgyágkoszorúval díszített kardot festettek vagy h í 
meztek. Ezt a motívumot hímezték például az erdélyi hadsereg egyik
huszárosztályának 1849-ben a cári csapatok kezébe került és 1941ben hazatért zászlójára. A Hadtörténeti Múzeum gyűjteményét gazda
gító, külalakját illetően egyedi változatnak tekinthető zászlón 148 a
hímzett címert nem helyezték keretbe, csupán a hímzett és applikált
Szűz Mária képet veszi körül egy ezüst szálból hímzett, egyszerű ovális
keret. A zászló kétágú szalagjára a „Hazáért" és „Szabadságért" jel
mondatot hímezték.
A honvédzászlókat — a rendszerint egyedileg készített nemzetőr
zászlókkal ellentétben — általában egyszerre nagyobb mennyiségben
készítették és az alakulatok zászlószükségletét központilag tárolt kész
letből elégítették ki. Ezt bizonyítja Raksányi Boldizsár őrmesternek
és hadügyminiszteri segédiktatónak 184.9. január 24-én a hadügymi
nisztérium katonai osztályához írt alábbi jelentése, amely az 1848-as
hadi zászlók történetéhez igen értékes és érdekes adalékokat nyújt:
„A központi hadmegye főparancsnoksága megszűnvén, van szeren
csém alázattal jelenteni, hogy alól írt, mint azon iroda tagja, ugyan
annak irománya s holmija ideszállításával bízattam meg. Azonban em
lített irományokat s holmikat, többek között 44 előre készített (kieme
lés tőlem — K. Z.) új zászlót Debreczenbe felhozatván akkoron itt
helyben még semmi katonai hatóságot nem találtam, minél fogva
biztos helyet kerestem azoknak letételére, s így azokat ezen város
levéltárába r a k a t t a m le.
De miután fennemlített főparancsnokságból mindezídeig sem a főpa
rancsnok sem karsegédje nem jelentek meg, nehogy hátramaradást
szenvedjenek az újonnan alakítandó zászlóaljak a szükséges zászlók
ki n e m kapása m i a t t : néni késtem az azóta felállított helybeli főpa
rancsnokságot azonnal megkeresni
fensőbb zászlóknak átvételére.
Azonban, mint hogy ez sem körébe nem tartozott, sem e részben
senki felhatalmazva nem volt, azokat mind a mai napig át nem vette.
«7 Leltári száma : 0093/Zl.
148 Leltári száma: 0020/Z1.
3 Hadtörténelmi közlemények
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Ennélfogva hivatalos tisztelettel felkérem a hadügyminisztériumot,
méltóztatnék vagy megrendelni a nevezett zászlók s irományok átvé
telét, vagy engem azoknak kinek leendő átadására utasítani.
Van szerencsém egyúttal jelenteni, hogy az ide mellékelt nyugtatvány szerint Martonfy Zsigmond őrnagy ú r n a k rendeltéből a 67-ik
zászlóalj számára egy zászlót szolgáltattam ki, mely tettem, bár erre,
megvallom, nem voltam felhatalmazva, remélem nem fog a tisztelt
hadügyminisztérium által hibámul felrovatni." 1/59
A fenti jelentést a katonai osztály megküldte a gazdászati osztálynak,
amely január 30-án utasította Rafcsányit, hogy a 43 zászlót adja át
Benyáts századosnak, a debreceni egyenruházati raktár főfelügyelőjé
nek. 150 Raksányi azonban már csak 42 zászlót tudott átvenni a városi
levéltártól, mert időközben a városi tanács, Asbóth alezredes debreceni
térparancsnok közbenjárására a 70. honvédzászlóalj részére is kiadott
egy zászlót. 150 A ruházati raktárba végül is bekerült 42 zászló közül
33 gyalogsági, 5 pedig lovassági volt. 151 1849 március—májusában a
debreceni ruházati raktárból kapott zászlót a 69., a 36., az 55., a 76.
és a 90. honvédzászlóalj is. 152
1848-ban az önálló magyar nemzeti hadsereg megteremtésének egyik
alapvető feltétele volt a császári hadsereg magyar kiegészítésű sor
ezredeinek, illetve huszárezredeinek magyar lábra állítása, tehát n a cionalizálása és a honvédzászlóaljakkal való egyesítése, azaz beolvasz
tása a honvédseregbe.
A sorezredek magyar lábra állítása — többek között — a magyar
nemzeti színek felvételét, azaz piros-fehér-zöld csákórózsa, kardbojt
és szolgálati öv viselését és nem utolsósorban a császári zászlóknak
nemzetiszínű hadi zászlóval való felcserélését jelentette. Ez a p r o b 
léma tehát közvetlenül is kapcsolódik az 1848—49-es szabadságharc
hadi zászlóinak témájához, ezért, ha csak vázlatosan is, de foglalko
zunk vele.
A független felelős magyar kormányról szóló 1848. évi 3. törvény
cikk a Magyarországon állomásozó császári katonaságot a magyar
hadügyminisztériumnak rendelte alá. Ezt megerősítette a magyar
országi főhadikormányzókhoz intézett május 7-i királyi leirat is, ki
mondván, hogy „a magyar katonaság jövendőre minden kiadandó pa
rancsokat és rendeleteket, illető magyar minisztériumom útján veend,
ugyancsak ahhoz intézendők minden hivatalos jelentések. Ezen tör
vény a katonai végvidékekre is kiterjed." 1 5 3 Ennek ellenére az ország
területén állomásozó császári ezredek továbbra is a bécsi hadügymi
nisztérium rendelkezéseit hajtották végre. Az ezredek reakciós, zö
mükben idegen tisztjei szembehelyezkedtek a magyar kormánnyal
és a legénységet is igyekeztek befolyásuk alatt tartani. Jellemző, hogy
a nemzetőrség részére igényelt fegyverek eltitkolása miatt Léderer
1*49 OL. 1848—49-es hadügyminisztérium irattára. 1849:3321.
150 U o . 1849:1964.
151 U o . 1849:2403.
152 U o . 1849:6289, 1849:7905. 1849:8274, 1849:12181, 1849:16681.

153 pap Dénes: Lm. 77. o.
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budai főhadparancsnok ellen május 10-én szervezett tüntetés részt
vevőinek kaszabolásában a magyar gránátosok is részt vettek. Joggal
merült fel a kortársban az aggódó kérdés: „Tud-e valamit azon m a 
gyar vitéz, kinek ha most ellenség támadna, elvéreznie kellene a h a 
záért, — tud-e csak valamit nemzeti újjáalakulásunkról?. . . hogy
nemzeti lobogót n e m kapnak, az vétek; de nagyobb politikai, s n e m 
zetiség elleni hiba a kormányunktól: hogy német — azaz a magyar
ral ellenséges szellemű tisztek tiszteskednek a magyar ezredek
ben . . r m
1848 n y a r á n egyre többen emelték fel szavukat azért, hogy a m a 
gyar ezredeket eskessék fel az alkotmányra, adjanak nekik nemzeti
zászlót és hogy a Hessen-Homburg, Vilmos, Coburg és más idegen
hercegek, főhercegek és uralkodók nevei helyett a magyar történelem
nagy alakjainak, Hunyadinak, Zrínyinek, Rákóczinak a nevét visel
jék.
„ . . . állítsátok a bajnokokat a nemzetiszínű zászló alá, vezéreljétek
az édes nemzeti nyelven s h a idegen földön idegen érdekekben talán
nem a legszentebb csaták helyein is bámulatos tetteket bírtak elkö
vetni; a haza szent ügyéért, az édes szülőföld védelmében csodákat
fognak művelni." 1 5 5
A sorezredek magyar lábra állítását, az önálló magyar hadsereg
azonnali megszervezését követelő baloldal és a megalkuvók között
augusztus második felében heves vitára került sor a katonaállítási
törvényjavaslat képviselőházi tárgyalásán. A baloldal élesen támadta
Mészáros hadügyminisztert, aki a július 11-én megajánlott 200 000
fős haderő részére első ütemben kiállítandó 40 000 újonccal teljes
egészében a sor ezredeket akarta kiegészíteni. A hadügyminiszter j a 
vaslatát támogató Berzenczey László azzal érvelt a sorezredek magyar
lábra állítása ellen, hogy azok katonái ragaszkodnak a fekete-sárga
zászlókhoz, amelyekre felesküdtek és „a nemzeti zászló rögtöni kitű
zése által többen eltántorodhatnának". 1 5 6 Ágoston József Berzenczeyvel polemizálva hangoztatta: n e m látja be, miért n e lehetne a fekete
sárga zászlókat nemzeti zászlóval felcserélni, „s azt mondani: védjé
tek meg ezt, árasszatok r á dicsőséget, miszerint az utókor is megemlé
kezné, hogy ti voltatok az elsők, akik nemzeti lobogó alatt harczoltatok". 157
„ . . . a magyar szabadságot és nemzetiséget csak magyar nemzeti
hadsereg biztosíthatja — hangoztatta Patay József —, de míg a katona
német zászló alá, német szellemben esküszik, míg német tisztje, n é 
met parancsszava, német ruhája van, addig n e m látja biztosítva a sza
badságot." 158
A sorezredek magyar lábra állítását többen azért ellenezték, mert
szerintük ezzel Magyarország kihívná maga ellen a bécsi udvart. Ez
154 Jelenkor, 1848. május 9.
155 K o s s u t h H í r l a p j a , 1848. j ú l i u s 11.
*56 Uo. 1848. a u g u s z t u s 18.
157 Uo.
158 Uo.
3*
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alól az érvelés alól rántotta ki a talajt Teleki László: „Aki a magyar
független nemzeti önálló hadsereget, „casus belli"-nek tekintené, az
„casus belli"-nek tekintené irányunkban nemcsak a hadsereg füg
getlenségét, h a n e m Magyarhonnak nemzeti függetlenségét i s . . ," 159
A katonaállítási törvényjavaslat képviselőházi vitájában végül is a
baloldal maradt alul. A képviselőház a katonaállításról úgy döntött,
hogy a megajánlott újoncok egy részéből a továbbra is német lábon
hagyott sorezredeket egészítik ki, a kiegészítés kontingensén felül kiállítottakból pedig „honvédi zászlóaljak fognak alakíttatni, mellyék
nél az ügyvezetési, vezényleti nyelv, zászló, ruha és jel azonnal ma
gyar leend. Mihelyt a körülmények megengedik a magyarországi mos
tani sorezredek is tökéletesen magyar lábra fognak állíttatni." 1 6 0
Amit a baloldal kevesellt, Bécs számára túl sok volt; szeptember
11-én Jellasics serege átlépte a magyar szabadságharc Rubicon j át, a
Drávát és másnap a képviselőház elfogadta a korábban már említett,
szeptember 12-i honvédelmi határozatát, amelyben a kormányt a to
borzás megkezdésére utasította, meghagyva, hogy az újoncok kizáró
lag a létező honvédzászlóaljak kiegészítésére és új honvédzászlóaljak
felállítására fordítandók. A határozat a sorezredek tisztjeinek és ka
tonáinak megengedte az átlépést a honvédzászlóaljakba. Ez az utóbbi
döntés egyrészt a sorezredek reakciós tisztjeinek elszigetelését, más
részt a honvédzászlóaljak erősítését célozta.
„Magyarország önállása, törvényes függetlensége és szabadsága ad
dig biztosítva nem lehet, míg magyar, tisztán nemzeti lábra állított
hadserege nincs . . ." 161 — jelentette ki a képviselőház szeptember 13-i
ülésén Kossuth, akire, mint a képviselőház október 8-i határozatával
az ország teljhatalmú kormányává nyilvánított Honvédelmi Bizott
mány elnökére várt elsősorban az a feladat, hogy megoldja a sorezre
dek magyar lábra állítását. E feladat végrehajtását október elején már
nem a kormány és az országgyűlés megalkuvó elemeinek óvatossága
gátolta, hanem az ezredekben reakciós aknamunkát folytató, meg
bízhatatlan tisztek. Ezek ellen kívánt többek között fellépni a Honvé
delmi Bizottmány 1848. október 8-i parancsával, 1 6 2 amelyben m i n 
den várparancsnoknak és a várakban létező minden katonaságnak
elrendelte, hogy hét napon belül „múlhatatlanul tűzze ki a magyar
országi háromszínű lobogót", és agyonlövetés terhe alatt adjon írás
beli nyilatkozatot arról, hogy hű az országhoz és kész engedelmes
kedni a kormánynak.
A Honvédelmi Bizottmány október 8-i parancsát Arad és Temes
vár parancsnoka megtagadta, de Péterváradra — némi habozás után
— Blagoevics Imre altábornagy, szlavóniai főhadparancsnok októ
ber 15-én kitűzette a nemzeti zászlót és ezért neki a Honvédelmi Bi159 U o . 1848. a u g u s z t u s 22.
160 A m a g y a r h a d s e r e g r ő l szóló 1848:33. te. — Közlöny, 1348. a u g u s z t u s 31. Közli
Csizmadia : I. m . 570—571. o.

161 Közlöny, 1848. szeptember 15.
162 OL. OHB 1848:893. — Közlöny, 1848. o k t ó b e r 9. Közli : KÖM XIII. k ö t . 127. o.
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Beér—

zottmány köszönetét fejezte ki. Lipótvárat október 13-án, Eszéket
22-én nemzetőr alakulatok foglalták el csellel, és kitűzették a n e m 
zeti zászlót.
1848 október—novemberében a Honvédelmi Bizottmány fáradha
tatlanul tevékenykedett a sorezredek magyar lábra állítása érdeké
ben, o k t ó b e r 12-cn utasította Hajnik Pál országos rendőrségi igaz
gatót, hogy a 39. (Don Miguel) sorgyalogezred 13-án Pestre érkező
egyik századának tisztjeit „az iránt felszólítsák, akarnak-e a magyar
zászló alatt a magyar ügy mellett minden ellenségünk ellen, feltétle
nül harczolni, s azonnal a magyar színeket feltűzni?" 1 6 3
A Honvédelmi Bizottmány október 14-én elrendelte Mészáros had
ügyminiszternek, intézkedjék, hogy a 2. (Hannover) huszárezred p a 
rancsnoka „azonnal tűzesse fel a magyar színeket", távolítsa el a
„nem magyar szellemű" tiszteket és ily módon biztosan helyre tudja
majd állítani ezredében a felbomlott fegyelmet. 164
A nemzeti színek felvételének lelkesítő hatását tükrözi az a tudósí
tás, amely a 10. (Vilmos) huszárezred október 7-én nemzeti zászlójára
felesküdött két osztályának
9-i
táborba indulásáról számol be:
„ . . . nemzeti cocardakkal s valódi nemzeti lelkesedéssel indultak Bécs
felé. Elindulásuk előtt lelkesítő beszédet intéze hozzájuk a hadügy
minister, amelynek végszavai »Éljen a haza! Éljen a szabadság!^ riadó
és szívből fakadt visszhangra találtak a deli huszárok ajkain." 165
A sorezredek magyar lábra állítására — jóllehet ez a folyamat már
korábban elkezdődött — a képviselőház október 15-én hozott h a t á 
rozatot. Ebben egyrészt elrendelte, hogy az ezredek a magyar há
romszín felvételét azonnal hajtsák végre, másrészt a képviselőház
határozatai és a Honvédelmi Bizottmány parancsai iránti engedel
mességre kötelezte a hadsereg tisztjeit, kimondva, hogy aki feltétlen
engedelmességet nem fogad, azt bocsássák el. 166
A képviselőházi határozat kihirdetése után fokozottabb lendülettel
folyt a nemzeti színek felvétele a sorgyalogezredeknél s a huszárezre
deknél. 1848. november 18-án a Honvédelmi Bizottmány intézkedett,
hogy a Galíciából hazatért és Ung megyében tartózkodó Kóburghuszárosztály részére „a rendőri hivatal Bernáth Zsigmond Ung m e 
gyei főispán ú r kezeihez egy nemzeti zászlót; rózsákat és szalagot
pedig egy teljes huszárdivizió számára elegendőt, legfeljebb holnap
okvetlenül szolgáltasson á t . . ." 167
A haditáborokba vezényelt sorgyalogezredeknél és huszárezredek
nél a fekete-sárga császári zászlókat többnyire nem cserélték fel n e m 
zeti zászlókkal, hanem a régi zászlókra csupán nemzetiszínű szalago
kat kötöttek. Ezek az ún. „zászlóátszentelések" ünnepélyes keretek
között zajlottak le. 1848. október 24-én Öbecsén volt egy ilyen u n 
ira Eredeti fogaim. OL. OHB 1848:1026. Közli : KÖM XIII. köt. 176. o.
164 E r e d e t i fogaim. OL. OHB 1848:1060. K ö z l i : KÖM XIII. k ö t . 197. o.
165 K o s s u t h H í r l a p j a , 1848. o k t ó b e r 10.
166 K ö z l ö n y , 1848. o k t ó b e r 17. Közli Beér—Csizmadia
: I. m . 281—282. o.
167 OL. OHB 1848:3128. Közli Rédvay István dr.: H u s z á r a i n k h a z a t é r é s e 1848—49-ben. B u d a 
pest, „ J ö v ő " K ö n y v n y o m d a , 1941. 73. o.
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népség, ahol Beöthy Ödön kormánybiztos az 1. (Ferdinánd) huszár
ezred, valamint az 52. (Ferenc Károly)168 és a 19. (Schwarzenberg)
sorgyalogezred (egy-egy osztálya, illetve zászlóalja) fekete-sárga
zászlóit „szentelte fel. .. nemzetiekké, honi színű szalagokat kötvén
azokra.. . Midőn az így felszentelt zászlókat a katonai sorba vissza
vitték, a huszárok a reájuk kötött nemzeti szalagokat csókolgatták".169
Október 26-án a verbászi táborban a 2. (Sándor), a 33. (Gyulai), a
48. (Ernő) és a 60. (Wasa) gyalogezredek zászlóinak „átszentelése"
hasonló módon zajlott le, annyi különbséggel mégis, hogy a 2. sor
gyalogezred 3 zászlójának a csupasz rúdjára kötötték fel a nemzeti
színű szalagokat, a fekete-sárga zászlókat ugyanis rúdjaikról előzőleg
leszedték.170
Kossuth, a Honvédelmi Bizottmány elnöke, aki a Lajta-menti tá
borban maga is részt vett ilyen „átszentelési" ünnepélyeken, 1848.
október 25-én Parndorfból a következőket írta a Honvédelmi Bizott
mánynak: ,,A sereg maga, az dicső, bátor és lelkesült, mint talán se
reg soha sem volt a világon. Felállíttattam a zászlóaljakat, és a fő
tiszti kar fényes kíséretében egyenként meglátogatám; a zászlókra
a szallagokat feltüzetém, a rózsákat, szallagokat kiosztatom, nagy rész
ben már kiosztva találtam. Armadánk nationalisálva van."171
К Е Р Е К Е Ш Золтан:
БОЕВЫЕ З Н А М Е Н А Р Е В О Л Ю Ц И И И
О С В О Б О Д И Т Е Л Ь Н О Й БОРЬБЫ 1848—49 ГГ.
Резюме
Автор, исходя, как из основной причины, из австрийского гнета, —• тяготевшего
над Венгрией и всё более усиливающегося с конца X V I I I века, — указывает на
то, что неимение государственного суверенитета, отсутствие самостоятельной нацио
нальной армии Венгрии красноречиво отражают знамена полков венгерского по
полнения императорских вооруженных сил, на которых вместо государственного
герба и национальных цветов Венгрии изображались герб и цвета империи Габс
бургов.
Жалобы по поводу игнорирования национальных венгерских цветов и государ
ственного герба прозвучали и на государственных собраниях Венгрии, проведенных
до 1848 года, но безрезультатно.
Нужна была победа, буржуазной революции 1848 года для того, чтобы была из
дана статья закона 2 1 , возвращавшая национальный красно-бело-зеленый цвет и го
сударственный герб Венгрии в «исконные права», чтобы родилась самостоятель
ная венгерская армия — гонведская армия, имеющая свои боевые знамена нацио
нального цвета.
Формирование гонведской армии началось лишь в мае 1848 года, но уже в дни
мартовской революции была учреждена национальная гвардия — вооруженные силы,
168 A Z 52! s o r g y a l o g e z r e d 3. zászlóalja csak 1849. f e b r u á r 27-én k a p o t t n e m z e t i s z í n ű c s a p a t 
zászlót, a m e l y e t T ö r ö k s z e n t m i k l ó s o n szenteltek fel. — Közlöny, 1849. m á r c i u s 7.
169 K o s s u t h H í r l a p j a , 1848. n o v e m b e r 2.
170 Alföldi H í r l a p , 1848. n o v e m b e r 15.
171 OL. OHB 1848—1796. Közli KÖM. XIII. k ö t . 277. o.
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унаследованные от французской революции 1789 года, считавшиеся по всей Евро
пе оплотом народной свободы.
Знамена национальной гвардии были учреждены декретом правительства, издан
ным 10 июля 1848 года. Стандартное знамя национальной гвардии изготавлива
лось из белого шелка, по свободным краям полотнище было окаймлено язычками
пламени национального цвета (в виде треугольников). Н а правой стороне полотни
ща знамени изображался государственный герб, а на левой стороне — герб ко
митата, выставившего данную часть национальной гвардии. В статье подробно опи
сывается несколько знамен национальной гвардии — в первую очередь те, которые
пережили разгром борьбы за свободу. Часть этих знамен отличается от стандартных
знамен, предписанных декретом от 10 июля. Наиболее распространенное отличие:
основной цвет знамени не белый, а красно-бело-зеленый. Разница иногда заклю
чается лишь в том, что на знаменах, изготовленных в основном согласно предпи
саниям, изображаются девизы и названия частей.
Имели место случаи, когда некоторые части национальной гвардии использовали
старые инсургентские знамена или знамена муниципальной гвардии.
Далее в статье описываются знамена частей ополченцев и регулярных частей, уча
ствовавших в борьбе за свободу. Среди знамен последних, встречались также и
знамена красного цвета, выражая тем самым, что под эти знамена собирались сол
даты и офицеры с радикальными, республиканскими политическими взглядами.
Войсковые знамена регулярной армии, армии гонведов, отличались от обычных
(стандартных) знамен национальной гвардии в первую очередь тем, что на них
вместо герба комитата было нарисовано красками изображение Пречистой Девы
Марии. Стандартные гонведские знамена не были однообразными. У гонведских
знамен, сохранившихся в относительно большом количестве, проявляются разли
чия в изображении государственного герба и Пречистой Девы Марии, которые
были нарисованы красками или вышиты, имеются также различия и в окаймлении
полотнища знамени. Существовали и такие гонведские части, которые использовали
не стандартное знамя. После низложения Габсбургской династии 14 апреля 1849
года на знаменах гонведов была закрашена корона над государственным гербом.
Гонведские пехотные батальоны и кавалейриские (гусарские) дивизионы в боль
шинстве случаев снабжались знаменами, изготовленными в более крупном количе
стве по заказу Министерства Обороны и хранимыми в центральном порядке.
В заключительной части статьи рассматривается слияние полков императорских
вооруженных сил венгерского пополнения с гонведской армией и национализация
их. В ходе реорганизации эти полки также приняли национальные цвета,,, и свои
императорские знамена заменили боевыми знаменами национального цвета.

ZOLTÄN KEREKES:
DIE KRIEGSFAHNEN DER REVOLUTION UND DES FREIHEITSKAMPFES
VON 1848—49
Resümee
Der Verfasser verweist aus der seit Ende des 18. Jh. immer stärkeren Unterdrückung durch die Habsburger ausgehend, daß das Fehlen der Selbständigkeit
des Landes, der selbständigen ungarischen nationalen Armee augenfällig auch die
Fahnen der sich aus Ungarn ergänzenden Regimenter widerspiegeln; diese tragen
nämlich statt des Wappens und der Farben Ungarns Wappen und die Farben des
Habsburgerreiches.
Die Beseitigung der ungarischen Nationalfarben und des Landeswappens haben
die Landtage der Jahrzehnte vor 1848 als ein Gravamen angesehen, konnten aber
keine Remedur erreichen.
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Es bedurfte erst der siegreichen bürgerlichen Revolution des Jahres 1848, um
den Gesetzartikel Nr. 21 zu erbringen, der die rot-weiß-grünen Nationalfarben
und das Landeswappen in ihre „uralten Rechte" wiedereinsetzt, daß die die mit
den Nationalfarben geschmückte Kriegsfahnen gebrauchende selbständige ungarische Armee, die Honvéd-Armee entstehe.
Die Organisierung der Honvéd-Armee begann erst im Mai 1848, doch bereits
in den Tagen der Märzrevolution wurde die von der französischen Revolution
des Jahres 1789 ererbte und seither in ganz Europa als Pfeiler der Volksfreiheit
betrachtete bewaffnete Macht, die Nationalgarde ins Leben gerufen.
Bezüglich der Fahnen der Nationalgarde verfügte die Regierungsverordnung
vom 10. Juli 1848. Die vorschriftmäßige Fahne der Nationalgarde wurde aus
weißer Seide angefertigt, an den freien Rändern mit Flammenzungen (Dreiecken)
in den Nationalfarben. Auf dem Avers das Landeswappen, am Revers das Wappen jenes Komitates, das die betreffende Formation des Nationalgarde stellte.
Die Studie zeigt detailliert mehrere Fahnen der Nationalgarde, in erster Linie
solche, die den Sturz des Freiheitskampfes überdauert haben. Ein Teil derselben
weicht von den in der Regierungsverordnung vom 10. Juli enthaltenen Vorschriften ab. Die häufigste Abweichung besteht in der Grundfarbe: rot-weiß-grün
statt weiß. Ein Unterschied besteht manchmal nur darin, daß an den ansonsten
vorschriftsmäßigen Fahnen Aufschriften (Losungen und Name der Formation)
angebracht sind.
Es kam auch vor, daß einzelne Formationen der Nationalgarde alte Insurgentenfahnen oder Fahnen der Bürgergarde benutzten.
Die Studie beschreibt dann die Fahnen der Landsturm-Formationen und der
Freikorps des Freiheitskampfes. Unter den letzteren befanden sich auch rote,
dadurch die radikale, republikanische Auffassung der unter diesen Fahnen stehenden Mannschaft und Offiziere zum Ausdruck bringend.
Die Truppenfahnen der regulären Armee, der Honvéd-armee unterschieden
sich von den Fahnen der Nationalgarde in erster Linie darin, daß sie statt des
Komitatswappens das Bild der Jungfrau Maria trugen. Doch auch die vorschriftsmäßigen Honvédfahnen waren nicht einheitlich. Bei den in verhältnismäßig
großfer Zahl erhalten gebliebenen Honvéd-Fahnen gab es Abweichungen in
erster Linie in dem auf die Fahne gemalten (oder gestickten) Landeswappen bzw.
Muttergottesbild, und an den Rändern. Es gab auch Honvédformationen, die nicht
die vorgeschriebenen Fahnen benutzten. Nach dem 14. April 1849, dem Tag der
Dethronisation des Hauses Habsburg, wurde die Krone über dem Landeswappen
übermalt.
Die Infanteriebataillone und Kavallerieskadrone der 1848-er Honvédarmee
wurden meistens aus den Fahnenbeständen versorgt, die das Landesverteidigungsministerium in größeren Mengen zentral anfertigen ließ.
Der abschließende Teil der Studie befaßt sich mit der Eingliederung der sich
aus Ungarn ergänzenden Regimenter der kaiserlichen Armee in die HonvédArmee bzw. mit ihrer Nationalisierung. Im Zuge der Umorganisierung haben
auch diese Regimenter die Nationalfarben angenommen und die kaiserlichen
Fahnen mit Kriegsfahnen in den Nationalfarben vertauscht.
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A KORLÁTLAN TENGERALATTJÁRÓ HÁBORÜ
ËS AZ OSZTRÁK—MAGYAR MONARCHIA
Gonda Imre
TI. RÉSZ*

Osztrák—magyar csatlakozás a korlátlan tengeralattjáró háborúhoz
1917. január 19-én a bécsi német nagykövet végre bizalmasan közli
a Monarchia illetékes személyiségeivel, hogy Holtzendorff admirális
és Zimmermann államtitkár 20-án Bécsbe érkezik a tengeralattjáró
háborúval kapcsolatos kérdések megbeszélése végett. A bizalmas köz
lés egyben azt is tartalmazta, hogy Zimmermann államtitkár tulaj
donképpen csak azért jön, hogy fékezőleg hasson, ha a túlzottan „tem
peramentumos" Holtzendorff előadásában és javaslataiban nagyon
messzire menne. 7 2
A megadott napon a két német vezető személyiség valóban meg
jelent Bécsben, ahol a Monarchia államférfiáival — az uralkodó jelen
létében — meg is tartották első értekezletüket, amelyen „a hivatalos
iratokban eddig idézett összes érvek helyet kaptak." 7 3 Az első érdem
ben* tárgyaláson Holtzendorff újból előadta jól ismert nézeteit a „ki
élezett tengeralattjáró háború elkerülhetetlen szükségességéről", mivel
„az idő ellenünk dolgozik", s ily módon a központi hatalmak ember
anyagának csökkenése, terméseredményeinek rohamos rosszabbodása,
továbbá a küszöbön álló angol—francia offenzíva a nyugati arcvo
nalon stb., stb. — Holtzendorff szerint — csakis a javasolt módon
orvosolható. Minthogy pedig e hadművelet végrehajtására immár 120
kitűnő, korszerűen felszerelt tengeralattjáró áll rendelkezésre, remél
hető, hogy Angliát kb. 3 hónap alatt észhez lehet téríteni, amiért —
hangsúlyozta Holtzendorff — ő maga kezességet vállal. 74 Amerikával
szemben előzékeny magatartást kell tanúsítani, bár német részről
* A t a n u l m á n y I. részét f o l y ó i r a t u n k 1971. évi 3. s z á m á b a n k ö z ö l t ü k . (A szerk.)
72 Wien H H S t A . P.A. G e h e i m XLVII/3—15 (OL. F i l m t á r W 398.) P.d. Nr. 264. Wien,
18. J ä n n e r 1917. V e r t r a u l i c h .
73 Czernin: I. m . 161. o.
74 U o . 163. O.
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meg vannak győződve arról, 'hogy az USA nem fogja törésre vinni a
dolgot, s ha igen, m á r késő lesz.
A Holtzendorff fejtegetését követő vitában csak Haus es. és kir.
admirális és Conrad vezérkari főnök értett egyet maradéktalanul az
előadóval. Tisza és Czeçnin nemcsak azokra a súlyos következményekre
utalt, amelyek Amerika beavatkozásával járnak majd, de Anglia k ö 
rülzárásának lehetőségét illetően is kifejezték kételyeiket. Czernin
ezenkívül még néhány igen fontos szempontot hozott fel a német el
képzelések megingatására. Elsősorban azt, hogy a német tengerészet
vezetőinek adatai sem nagyon meggyőzőek, s szerinte azt is érdemes
volna meggondolni, hogy ezt az utolsó ütőkártyát nem volna-e h e 
lyesebb akkor kijátszani, amikor már valóban nincs más választás,
mert a korlátlan tengeralattjáró háború veszélye bénítóbb hatású le
het az ellenségre, mint az esetleg be nem vált fegyver hatása harci
akaratának fokozására. Űj szempontnak tekinthető viszont Czernin
szerint az a német részről felhozott érv, hogy nagy angol—francia tá
madás fenyegeti a nyugati arcvonalat, holott eddig azt állították, hogy
itt minden támadás lepattan. Így tehát e támadás ellensúlyozására kell
a tengerészetet bevetni, ami minden esetre olyan érv, amely indokolttá
teszi, hogy a tengeralattjáró háborúval kapcsolatos ellenérvek — min
den kockázat vállalása mellett — elcsituljanak. Czernin és Tisza ennek
ellenére élénk kétségeiket fejezték ki mindezekkel szemben.
E próbálkozások ellenére nem maradt kétség atekintetben, hogy az
értekezlet döntése „a mi szellemünknek megfelelő lesz" — írta az
értekezlet egyik német résztvevője, Zimmermann államtitkár, majd
folytatta: „Gr. Czernin és a két miniszterelnök meggondolásait remé
lem sikerül Holtzendorff admirálissal együtt még a mai napon sorra
kerülő megbeszélésen — a Ballplatzon — eloszlatni." 7/,/a
Az értekezlet, amely azzal zárult, hogy a végső döntést a Monarchia
és a Német Birodalom vezetőinek 1917. január 26-i találkozóján fog
ják meghozni, tulajdonképpen két szempontból volt jelentős: egyrészt
azért, m e r t eleget tett ama szövetségi kötelezettségnek, hogy a fontos
döntéseket a két hatalom, illetve annak uralkodói együttesen hozzák
meg (ebben az esetben e határozatnak m á r semmilyen gyakorlati j e 
lentősége nem volt); másrészt azonban világosan megmutatta az érte
kezlet azt is, hogy — amit eddig is tudni lehetett — ti. „Németország
eleve eldöntötte már, hogy a kiélezett tengeralattjáró háborút minden
körülmények között elkezdi, hogy tehát érveinknek gyakorlati értékük
nem lehet." 7 5 Amikor tehát Czernin a fenti értekezlet után megbeszé
lésre ült össze az uralkodóval, akkor m á r valóban nem volt problema
tikus: vajon csatlakozzék-e a Monarchia, vagy sem? A bonyodalmat
az okozta, hogy a tengeralattjáró háborúnak a Földközi-tengeren is
folytatódnia kellett, ahol a német tengerészeinek igénybe kellett ven
nie a Monarchia adriai és dalmáciai támaszpontjait. Ebben az esetben
7'i/a. Zimmermann távirata. Wien, 1917. január 20. — E távirat, röviden ugyan, de ha
sonlóan írja le a tárgyalás lefolyását. P. A. des Auswärt. Amtes (Bonn). U-bootkrieg gegen
England. W. K. Nr. 18. Geheim. Band 25/6.
75 Czernin: I. m. 167. o.
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viszont a Monarchia — tengeralattjáróinak kicsiny létszáma ellenére
is — részese e hadműveletnek, mert ha ezt megtagadja, hátba támadja
szövetségesét. 76 Mivel „ezt az akkori kormányból senki sem akarta,
ezért nehéz szívvel bár, de hozzájárultunk" — ti. az akcióhoz. Abban
teljesen igaza volt Czerninnek, hogy a Monarchia részleges félreállása
semmilyen előnyt n e m jelentett volna diplomáciai helyzete számára.
Csak Németország teljes visszatartása a tengeralattjáró háborútól lett
volna olyan jelentős eredmény, amely — a német állításokkal ellen
tétben — esetleg elkerülhetővé tette volna az USA belépését a hábo
rúba. 7 7 Minthogy pedig diplomáciájának és vezető köreinek minden
ilyen irányú kísérlete eleve kudarcra volt ítélve, ezért a Monarchia
belesodródása a korlátlan tengeralattjáró háborúba — annak teljes
felelősségével együtt — szinte elháríthatatlan ténnyé vált, amelynek
már csak az alkotmányjogi jóváhagyása hiányzott. Mielőtt azonban ez
— az 1917. január 22-i koronatanácson — megtörtént volna, a M o 
narchia külügyminisztériuma kiadta első rendelkezéseit követségeinek,
amelyekben közli, hogy „a háború befejezésének előmozdítása céljá
ból talán szükségesnek bizonyul a korlátlan tengeralattjáró háború
megindítása a legrövidebb időn belül." A követségek éppen ezért t á 
jékoztassák a kormányt, milyen magatartást tanúsítson, hogy a köz
véleményt megfelelő irányban befolyásolja. 78 Ez az utasítás tehát
már szinte „mégelőlegezte" a korlátlan tengeralattjáró háború dön
tését, amelynek január 22-én kellett a bécsi koronatanácson megszü
letnie.
Czerninnek e koronatanáosi értekezleten tartott előadásán m á r
erősen érezhető volt az a meggyőződése, amelyet az uralkodóval elő
zőleg közölt, hogy ti. a németek ú g y sem téríthetők el szándékaik< tói, s így teljesen hiábavaló minden további küzdelem szándékaik el
len. A döntésnek szerinte a katonai szakértők véleményén kell alapul
nia. 79 Rendkívül jellemző, hogy Krobatin közös hadügyminiszter teljes
mértékben Holtzendorff érvelését vette mintául, amidőn kifejtette:
mivel nincs lehetőség a Balkánnak csapatszállítások által való teher
mentesítésére, az ellenséges front erősítését csakis a korlátlan tenger
alattjáró háború eszközeivel lehet megakadályozni. Tisza István m i 
niszterelnök azt a kérdést helyezte előtérbe, hogy m i bírta álláspontja
megváltoztatására a kiélezett tengeralattjáró háború kérdésében. K i 
fejtette, hogy a tengeralattjáró háború mellett felhozott régebbi é r 
vekkel n e m értett egyet. „Most azonban egészen új helyzet állott elő
a hadihelyzet további alakulását illető német aggodalmak tekinteté
ben. Míg eddig bizakodóan ítélték meg a katonai helyzetet, most v e 
szélyeztetettnek tekintik a nyugati arcvonalat, hacsak a tengeralatt
járó háború n e m hoz tehermentesítést." Ezután Tisza katonai hely76 ü o .
77 Uo. 167—169. O.
78 Wien H H S t A . P . A. G e h e i m XLVTI. (3—15 OL./Filmtár. W 398.) Az e u r ó p a i s e m l e g e s á l 
lamok követeinek szóló utasítás Wien. Am 21. Jänner 1917.
79 Protokolle des Gemeinsamen Ministerrates der österreichisch—Ungarischen Monarchie
(1914—1918). Eingeleitet und zusammengestellt von Miklós Komjáthy. Budapest. Akadémiai
Kiadó, 1966. 452. s folyt. — A koronatanácsi értkezlet ismertetésének további részei ezen a
forrásközlésen alapulnak.
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zettel kapcsolatos kérdéseket tesz fel, amelyekre Conrad vezérkari
főnök olyan választ ad, amely — ugyancsak a német példa szerint —
elég „reálisnak tűnhetett ahhoz, hogy a tengeralattjáró háború folyta
tását elkerülhetetlen szükségességnek" tüntesse fel. Ezért állította be
Conrad a német nyugati arcvonal veszteségeit, az orosz front nehéz
ségeit, a balkáni és az olasz arcvonal problémáit olyan „őszinteséggel",
hogy a kételyeket eloszlassa. E törekvése teljes sikerrel járt. Tisza
ugyanis válaszában visszavonta a békelehetőségekkel kapcsolatos n é 
zeteit, s a tengeralattjárók korlátlan felhasználásának álláspontjára
helyezkedett. Csupán azon „várakozását" fejezte ki, hogy Németor
szágot ismét figyelmeztessék az akcióval járó veszélyekre. Végül Tisza
csatlakozott azoknak a felfogásához, 79/a akik a korlátlan tengeralattjáró
háborúnak a Földközi-tengerre való kiterjesztését is szükségesnek
tartották. Tisza ezen utóbbi kijelentéseinek a következő hónapok fej
leményei szempontjából igen komoly jelentőségük volt. A vita folyta
tásában Clam-Martinic osztrák miniszterelnök azt hangsúlyozta, hogy
miután mint laikusnak a készülő akció részleteibe nincs betekintése,
ezért teljesen a tengerészeti szakemberek adatainak és felvilágosításai
nak van kiszolgáltatva. Majd igen diplomatikusan úgy fogalmazta meg
további állásfoglalását, hogy „az illetékes tényezőktől kapott felvilá
gosítások iránti bizalommal, továbbá a katonai aggodalmakra és gaz
dasági nehézségeinkre való tekintettel, végül pedig az uralkodó n é p 
hangulat láttán ő is a tengeralattjárók korlátlan bevetése mellett emeli
fel a szavát, egyszerűen abból következően, hogy nincs más lehetőség."
Az uralkodó az értekezletet azzal zárta le, hogy a közös miniszter
tanács minden résztvevője a németeknek a tengeralattjárók korlátlan
bevetésére vonatkozó javaslata elfogadását ajánlja.
Mint látjuk, a Monarchia koronatanácsának értekezlete és határozata
nem volt mentes nyomasztó aggodalmaktól és félelmektől. A tanács
kozás összes nem katonai résztvevője szinte teljes mértékben a k a t o 
nákra, a katonai szakértőkre hárította át a felelősséget a megho
zandó döntésekért. Ezekben a döntésekben is tükröződött, hogy mind
Németországban, mind a Monarchiában a polgári és a katonai erők
viszonyában a háború, főleg azonban annak kedvezőtlen alakulása
következtében eltolódás következett be az utóbbiak javára.
Abban a mértékben, ahogy a birodalom a teljes gazdasági és poli
tikai kimerülés felé közeledett, s ahogy a polgári államvezetés teljes
csődbe került, fordult tehetetlenségében az egyetlen mentőszál, nem
is a saját, hanem a német hadvezetés felé. Az antantnak a Habsburg
birodalom felosztására vonatkozó szándékaival kapcsolatos nyilatko
zatai ugyanis szintén nem maradtak hatás nélkül. Még a Németorszá
got nem kedvelő körök is eljutottak ahhoz a felismeréshez, hogy Auszt
ria—Magyarország létéről van szó, s hogy az osztrákok és a magya
rok viszonylagos kedveltsége nem mentheti meg a Monarchiát kör
nyező ellenségeinek fenyegető csapásaitól. Németország megcsonkí79/a A Monarchia tengeralattjáróinak a Földközi-tengeren való bevetését Conrad is sür
gette.
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tása, Ausztria—Magyarország szétrombolása — ez az, a m i mindanynyiuk előtt világossá lett. 79 Igen valószínű, hogy e mozzanatnak
volt bizonyos szerepe a határozat meghozatalában, m é g akkor is, ha
más szempontból éppen ezzel siettették azt a folyamatot, amitől a leg
jobban féltek.
E komor hangulat igen jól tükröződik abban a két levélfogalmaz
ványban, amelyet Károly, a Monarchia uralkodója szándékozott II.
Vilmos császárnak elküldeni. Az első 1917. január 22-i keltezésű, rész
letesebb tartalmú, a második, a január 23-i, rövidebb, tömörebb. Á t 
adásra ez került. Az első fogalmazványban nyíltan kifejezésre jut, hogy
a német államférfiak fejtegetései „sem voltak képesek azokat a nehéz
politikai meggondolásokat teljes mértékben szétoszlatni", amelyekkel
ő maga s a Monarchia kormánya az elhatározás veszedelmes követ
kezményeivel szemben viseltetik. Az ellenség számbeli növekedésének
és a háború ilyen módon bekövetkező elhúzódásának igen komoly a g 
godalommal néznek elébe. Ugyanakkor tudatában vannak a Monarchia
részéről a n n a k i s : m á s eszköz n e m áll rendelkezésére, hogy az ellen
séggel szemben bizonyossággal — eredményt érjenek el. Ebben a
helyzetben Károly n e m vállalván a felelősséget meggondolásának
visszatartásáért, nehéz és messzeható elhatározás tudatában adja bele
egyezését a tengeralattjáró háború tervezett megszigorításához. 80
A második fogalmazvány rövidebb és lényegesen enyhébb, b á r a
hangja ennek is elég komor. Károly, utalva arra, hogy a szóban levő
kérdés „népeink léte, vagy nemléte számára döntő fontosságú" — k i 
jelentette, hogy csupán a német államférfiak és saját katonai ténye
zőinek egybehangzó, világos okfejtésére ejtette el nagy meggondolá
sait, s így örömmel csatlakozik a tengeralattjáró háború kiélezésének
hadműveletéhez. Ennek megfelelően adja ki az Olaszország és DélFranciaország blokádjához szükséges hadparancsokat. Egyben kéri,
hogy a hadművelet nyilvános meghirdetésére csak január 26-i, berlini
látogatása után kerülhessen sor. 81
II. Vilmos rövid válaszában közölte, hogy eleget tesz Károly k é r é 
sének, s Czerninen kívül Károly tengerészeti tanácsadóját is meghívja
a tanácskozásokra, amelyeken Holtzendorff admirális is részt vesz. 82
Bár az adott helyzetben nagy ellenállás n e m volt várható, a tenge
részeti „szaktanácsadó" jelenléte ezen a tanácskozáson csak a német
háborús irányzatot erősíthette. Á m n e m ez volt az egyetlen jele a n 
nak, hogy a német vezető köröknek fenntartásaik voltak az osztrák—
magyar uralkodóval és udvarával szemben. Az uralkodók azon m e g 79/b V. Tucher bécsi bajor követ jelentése. Wien, 1917. febr. 3. Nr. 108/WL. Geheimes
Staatsarchiv München. Gesandschaft, Wien. — E jelentés ugyancsak közli a január 20-i né
met—osztrák—magyar tárgyalások elég részletes lefolyását. Bár v. Tucher nem volt jelen,
információi hiteleseknek tekinthetők.
80 L e v é l f o g a l m a z v á n y K á r o l y császár és k i r á l y I I . Vilmos c s á s z á r h o z , Wien, 1917. j a 
n u á r 22. W i e n HHStA. P . A . G e h e i m XLVII/14—15.
81 Wienben a levélfogalmazvány egy kézírásos és egy gépelt példányban van meg. Az
alsó balsarokban levő megjegyzés: An des Deutschen Kaisers Majestät in Geheimschrift
übermittelt. Baden, 23. 1. 17. v. Gramen, General a la suite. A rendeltetési helyére érkezett
távirat megtaláható a bonni levétárban is. P. A. des A. A. U-bootkrieg gegen England. W. K.
Nr. 18, geheim Pless, den 25 január 1917. Tel. Nr. 121. Bd. 25. Wien, Kriegsarchiv. Archiv der
Militärkanzlei 69—9, 1—7. 1917.
82 Uo. (jelzet is ua.) General von Cramon für Seine Majestät dem Kaiser und König.
Baden, bei Wien. Aláírás: Wilhelm.
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állapodásával ellentétben, hogy január 26, illetve február 1, tehát
találkozásuk és végleges megegyezésük előtt nem fogják a hadműve
letre vonatkozó szándékaikat felfedni, Holtzendorff közölte Haus es.
és kir. admirálissal, hogy a semlegesek már előzőleg megkapják az
értesítést a korlátlan tengeralattjáró háborúról. A Monarchia külügy
minisztériuma ezt Hohenlohe berlini nagykövet útján kifogás tár
gyává is tette. 8 3 A német hadvezetőség tehát ekkor sem méltatta fi
gyelemre a szövetséges uralkodó kívánságait, illetve érdekeit.
Czernin ezek után ugyancsak tájékoztatta külképviseleti szerveit a
készülő tengeri hadműveletekről, s egyben a legszigorúbb titoktar
tásra kötelezte őket. Tájékoztatásának elvi tartalma, hogy miután az
antanthatalmak a Monarchia kezdeményezésére megegyezéses béke
létrehozására vonatkozólag olyan választ adtak, amely a megsemmisí
tésére irányuló szándékaikat juttatta kifejezésre, azért nincsen más
választása, mint a késhegyig menő harc folytatása, mindazon eszkö
zök igénybevétele, amelyek (a hon) fenntartása érdekében rendelke
zésére állanak. 84
Bár Czernin jegyzékfogalmazványa a német elhatározással való
szolidaritás jeleit mutatja, a Monarchia diplomáciai gyakorlatában meg
lehet találni azokat a mozzanatokat, amelyek halvány, elágazó irány
zatokra utalnak, s amelyek az USA hadüzenetének időpontjáig tagad
hatatlanul jellemezték a Monarchia külpolitikájának bizonyos kettős
ségét. E tendenciákat nem csupán a semleges államokban (például Spa
nyolországban, Svájcban és Hollandiában) működő követek képvisel
ték, akik éberen figyelték fogadó államaik magatartását és várható
külpolitikai lépéseit, 85 hanem ezen irányzatnak egyik jelentős kép
viselője éppen az a Hohenlohe berlini nagykövet volt, aki állhatato
san figyelte, hol mutatkoznak a német katonai vezetésben hajszálre
pedések, amelyek a korlátlan tengeralattjáró háború és az USA-hoz
való viszony kérdésében a mérsékeltebb körök törekvéseit és hely
zetét erősítik. így 1917. január 25-én Hohenlohe arról értesítette Czernint, hogy a külügyminisztérium és a tengerészeti vezérkar között
még mindig jelentős ellentétek vannak, mivel az előbbi — Bernstorf f
közlésének megfelelően — 20 napi haladékot kér arra, hogy a semle
ges hatalmak hajói biztonságba kerülhessenek, amely esetben Amerika
83 P r i n z H o h e n l o h e , Berlin, 3, J ä n n e r 1917. N o . 35. — H o h e n l o h e a feltett k é r d é s r e v á l a 
szolva közli, h o g y Z i m m e r m a n n a dologról m i t s e m tud, d e feltételezi, h o g y c s u p á n t e c h n i n i k a i k ö z l é s e k r ő l l e h e t e t t szó. Wien H H S t A . P . A. G e h e i m XLVII. (3—15) OL. F i l m t á r W 398.)

84 Uo. Tel. in Ziffern an die Missionen in I. Kopenhagen, Stockholm etz. II. Berlin, Wien,
Sofia etz den 23. Jänner 1917.
85 igen jelentős ebben a vonatkozásban három távirat: 1. Fürstenberg, madridi követ azt
jelenti, hogy gróf Romanones külügyminiszter szívesen átvinné Spanyolországot az antant
táborába, ezt azonban Alfonz király nem engedi. Ha a központi hatalmak helyzete javul,
akkor nem kell Spanyolországra tekintettel lenni (b. Fürstenberg, Madrid, 1917.)
2. B. Gagern jelenti Bernből: Hoffmann követségi tanácsos és Dunant követ nem fél
Svájc semlegességének megsértésétől. A német követ szerint Hoffmann kijelentette, hogy
Svájcot a korlátlan tengeralattjáró háború nem mozdítja ki semlegességéből. (Tel. B. Ga
gern, 28. Jänner 1917. No. 58.)
3. B. Giskra jelenti Hágából: A tengeralattjáró háború által keletkezett tengeri zárlat
Hollandiát teljes mértékben elzárta a külvilágtól: Giskra javasolja, hogy Görögországhoz ha
sonlóan itt is létesítsenek 20 tengeri mérföld szélességű folyosót, amely Hollandia elszigetelt
ségét enyhítené, és politikailag is igen jó hatást tenne. Giskra, Haag, 30. Jänner 1917, No.
931. Wien HHStA. P. A. Geheim XLVH./3—15. (OL. Filmtár W 398).
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beavatkozása talán elmaradhat. Az admiralitás ragaszkodik az akció
február 1-i 'határidejéhez. Bethmann Hollweg kancellár és Zimmer
m a n n államtitkár azonban Hohenhole szerint el v a n szánva a külügy
minisztérium álláspontjának keresztülvitelére. 8 6 J a n u á r 29-én Hohen
lohe nagykövet ismét arról értesíti Czernin külügyminisztert, hogy a
kancellár és az államtitkár Plessbe utazott Bernstorff táviratainak
megbeszélése céljából, s újból javasolja a semlegesek számára enge
délyezendő várakozási idők megadását, valamint a békefeltételek rövid
közlését Wilson számára. 8 7 Ugyanezen a napon Hohenlohe nagykövet
Wilson január 22-i békeszózatának német sajtóvisszhangjából azt
emelte ki, hogy azzal a liberális, a szociáldemokrata és a centrum sajtó
barátságos hangnemben foglalkozott, a konzervatív és az alldeutsch
lapok viszont ellenséges tálalásban hozzák. 88
J a n u á r 30-án újabb jelentős mozzanatról tájékoztatta Hohenlohe
nagykövet a Ballhausplatzot. A jelentés elmondta, hogy Anglia elren
delte az Északi-tenger blokádját, amit Berlinben olyan szívességnek
tüntettek fel, amely alkalmat adhat a korlátlan tengeralattjáró háború
nak az angol provokációra adott válaszként való beállítására. J a n u á r
31-i kommünikéjében Czernin bejelentette, hogy a berlini kormánnyal
egyetértésben a háború megrövidítése érdekében február elsejétől b e 
vezetik a korlátlan tengeralattjáró háborút, Anglia és Franciaország
körül tengeri zárlatot létesítenek, csakúgy, mint a Földközi-tenger k e 
leti medencéjében. 8 9 Minderről az USA és valamennyi semleges ország
kormányát 1917. január 31-én értesítik. 90 Hohenlohe nagykövet január
31-én azt a szöveget is közölte Czerninnel, amelynek kíséretében Zim
m e r m a n n német külügyi államtitkár a korlátlan tengeralattjáró h á 
borúra vonatkozó jegyzéket Gerardnak, az USA nagykövetének átadta.
Ebben Németország ,,béke javaslatának" elutasítására hivatkozva fel
kérte Wilson elnököt, hogy közvetlen és közvetett támogatásának m e g 
tagadását kilátásba helyezve bírja r á az antanthatalmakat a német ál
láspont elfogadására a ,,fehér f a j " és a béke helyreállítása érdekében. 9 1
Ilyen politikai és diplomáciai előzmények után az osztrák—magyar
külpolitikai vezetés a németekével csaknem azonos szövegű jegyzéket
nyújtott át F. C. Penfieldnek, az USA bécsi nagykövetének. A jegyzék
— látszólag egyetértve Wilson ,,magas erkölcsi komolyságától áthatott"
szózatával — a német állásponttal azonos módon a Monarchia ,,béke
törekvésének" elutasításában látta a tartós béke megteremtésének leg
főbb akadályát. Minthogy pedig az ellenség m á r eddig is Ausztria—
Magyarország tengeri közlekedésének megakadályozására tört, s hajóit
— többek között kórházhajókat — előzetes figyelmeztetés nélkül elsülylyeztette, a Monarchia és szövetségesei 1917. február 1-től kezdve h a 86 u o . Tel. Hohenlohe, Berlin, 25. Jänner 1917. No. 38. Streng Geheim.
8" u o . Tel. Hohenlohe, Berlin, 29. Jänner 1917. No. 44.
88 Wien. H H S t A . P . A. K r i e g 25/p. (OL. F i l m t á r 403) k. u. k. ö s t e r r . — U n g a r . Botschaft,
(pol. 428) Berlin, d e n 29. J ä n n e r 1917. N r . 14. A—B/P. G e g e n s t a n d : Z u r F r i e d e n s b o o t s c h a f t
des Präs. Wilson an dem Senate.
89 Wien. HHStA. P . A. G e h e i m XLVII./3—15. (OL. F i l m t á r W 398) M a d r i d b a , B e r n b e ,
S t o c k h o l m b a , K o p p e n h á g á b a , Wien, a m 31 J ä n n e r 1917.
90 Uo. C o m m u n i q u é , Wien, 31. J ä n n e r 1917.
91 Uo. Tel. Prinz Hohenlohe, Berlin, 31. Jänner 1917. No.: 60.
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sonló módszereket alkalmaznak Nagy-Britanniával, Francia- és Olasz
országgal szemben. Az említett államok körül létesítendő tengeri zárlat
célja a közlekedésnek minden eszközzel való megakadályozása, s csupán
a semleges hajóknak biztosítják záros határidőn belül a kíméletet.
A lépésnek tehát — a jegyzék szerint — a harc megrövidítése és
a béke helyreállítása lenne a célja, ellentétben az ellenség törekvései
vel, amelyek a Monarchia megsemmisítését, s korántsem a szabad fej
lődését tartalmazzák. Ausztria—Magyarországot tehát az ellenség m e g 
semmisítő szándéka kényszeríti rá — szövetségeseivel együtt — e szán
dék „keserű elhatározottsággal" való meghiúsítására, azzal a bizonyos
sággal azonban, hogy e lépés a hosszú évekig tartó küzdelem anyagi
és véráldozatait igazolni fogja. 92

Bármennyire önigazoló s a tényekkel szembenálló volt a Monarchia
jegyzéke a korlátlan tengeralattjáró háború megindításáról — kétség
telen, hogy a szorongást és a kényszeredettséget is érzékeltette. A szo
rongás érzését az antanthatalmaknak az Osztrák—Magyar Monarchiát
fenyegető tervei, a kényszeredettséget a német szövetséges agresszív
háborús módszereinek következményeivel szemben várható bizalmat
lanság váltotta ki. Mindez lényegesen enyhítette a jegyzék tartalmá
nak keménységét. A Monarchiát kezdettől fogva a jövőtől való félelem
kényszerítette a német szövetség oldalára és tartotta egyre görcsöseb
ben ennek „hűségében". Ezért volt kénytelen lépésről lépésre engedni
a német nyomásnak, amely pedig kilátástalanabbá tette a helyzetet
épp a Monarchia fennmaradása szempontjából is. Ez a magyarázata
annak, hogy a Monarchia csakhamar olyan kísérletezésbe fogott, amelylyel a korlátlan tengeralattjáró háború hatását enyhíteni, illetve semle
gesíteni igyekezett.
A Monarchia kísérletének meghiúsulása az USA-val
bekövetkező hadiállapot elkerülésére
Az Osztrák—Magyar Monarchia diplomáciája számára a korlátlan
tengeralattjáró háborút bejelentő jegyzék átadása nem jelentette az
Egyesült Államokhoz fűződő kapcsolatainak megszakítását és befeje
zését, hanem — Németországgal ellentétben — e kapcsolatok egészen
új fejezetét. E fejezet az utolsó volt a két hatalom viszonyának a tör
ténetében a világháború alatt, s jelentőségét az adta meg, hogy a Mo
narchia washingtoni képviselete látta el 1917. február l-e után azt a
diplomáciai kapcsolatot is, amelyet az USA-nak április elsején bekövet
kezett hadüzenete végleg megszakított az USA és Németország között.
A kapcsolat ugyan mindkét hadviselő fél számára más és merőben el
lentétes jellegű volt; míg a központi hatalmak részéről az Egyesült
92 Wien, am 31. Jänner 1917, Nr. 508 (fol. 433.) An S. E. dem Herrn Fr. G. Penfield. Wien
HHStA. P. A. Krieg. 25. (OL. Filmtár W 403.)
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Államok tényleges hadba lépésének elodázását célozta, az USA és az
antant részéről az Osztrák—Magyar Monarchia megkörnyékezését szol
gálta, és a németekkel való szövetség fellazítására, illetve a Monarchia
háborúból való kilépésének előkészítésére irányult. De mindkét törek
vés irreális volt, mivel a német hadviselés módszerei és a német kül
politika céljai mellett sem az USA visszatartása a háborútól, sem a
Monarchia kiválása a központi hatalmak csoportjából nem volt lehet
séges. Ennek ellenére megfigyelhető, hogy az említett törekvések az
Osztrák—Magyar Monarchiának az USA-val fenntartott és a Dumbaincidens idején megromlott viszonya ezekben a napokban javulóra for
dult. A dr. C. Dumba helyére egy évi késedelemmel kinevezett gr. A.
Tarnowsky nagykövet 1917 januárjában indult el állomáshelyére, s a
Monarchia stockholmi követének értesülése szerint Washingtonban igen
barátságosan fogadták. Mint Mr. Morris — az USA stockholmi követe
:— gr. Hadik osztrák—magyar követnek kijelentette, „országában az
Ausztria—Magyarország iránti rokonszenv sohasem öltött olyan mére
teket, mint éppen most." Amerikában — mondotta még a követ — nem
veszik komolyan az antantnak a központi hatalmak béke j egy zekére
adott elutasító válaszát, s Wilson elnök „a legkevésbé sem szándékozik
békeakcióját abbahagyni." Az amerikai közvélemény ugyanis mögötte
áll, s ezért a milliárdosoknak az a része, mely éppen a fegyverszállít
mányok révén gazdagodott meg, aligha merészel vele szembehelyez
kedni. 93 Gr. Hadiknak a fenti kijelentésről Bécsbe küldött jelentését
a közben Washingtonba érkezett Tarnowsky első benyomásai is meg
erősítették. Lansing, az USA külügyi államtitkára ugyan sajnálatát
fejezte ki afölött, hogy a Monarchia képviselőjének első látogatása a
német jegyzék átadásával egy időben történt, de egyben kifejezésre
juttatta: az Egyesült Államok nem tételezi fel a Monarchia részéről,
hogy az figyelmeztetés nélkül fog elsüllyeszteni hajókat. Tarnowskynak az államtitkár szavaihoz fűzött megjegyzései talán még jellem
zőbbek, mint az általa idézett kijelentés. Jelentésében ugyanis ama
véleményének ad kifejezést, hogy „rendkívül fontos volna, ha az itte
nieket meggyőzhetném arról, hogy megítélésükben nem tévednek."
Majd hozzáteszi: Lansing kijelentéseiből világosan kiderül a Monar
chiával szembeni rokonszenv, s az, hogy „szeretnék a velünk való sza
kítást elkerülni."94 Tarnowskyval megegyező álláspontot képviselt
egyébként gr. Bernstorff washingtoni német nagykövet is, aki az USAval való szakítás elkerülésére hívta fel a figyelmet Tarnowsky előtt.
Szerinte Wilson szándékai a központi hatalmakkal szemben sokkal job
bak, mint ahogy azt Berlinben elképzelik. Az adott pillanatban azon
ban — a korlátlan tengeralattjáró háború bejelentése idején — az elnök
valóban nem vonhatott le más következtetéseket. A háborút, az ame
rikai közvéleménnyel egyetértésben, mindenképpen el akarja kerülni,
mert a békeapostol szerepét akarja vállalni. „Mindezek az illetékesek
93 Uo. 8/P. B. Unterredung mit dem amerikanischen Gesandten. Mr. Morris. Aláírás: M.
Hadik.
94 T e l . T a r n o w s k y , W a s h i n g t o n , 3. F e b r u á r 1917. N r . 1. Wien, HHStA. K r i e g 61/a Spez.
Amerika.
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— fejezte be Tarnowsky jelentését —, akiket megkérdeztem, igazolták,
hogy a velünk szemben fennálló hangulat összehasonlíthatatlanul jobb,
mint Németországgal szemben." 9 5 Bernstorff véleménye és Tarnowsky
megjegyzése annál is fontosabb, mivel a Monarchia képviselőjének az
USA részéről előzőleg tudtára adták, hogy mivel a Monarchia tengeri
hadviselése már eddig is jóval humánusabb volt, mint Németországé,
s mivel az USÁ-nak ezen a téren jóval kevesebb nézeteltérése volt
a Monarchiával, mint a németekkel, az Egyesült Államok kormánya az
őszinte rokonszenvét élvező Monarchia ellen nem kívánja ugyanazt az
eljárást alkalmazni, mint Németországgal szemben, sőt a békekötésnél
épp a híd szerepét szánja neki. Az USA kormánya — közli Tarnowsky
továbbá — őszintén sajnálja ugyan, hogy a Monarchia a németekével
teljesen azonos tartalmú jegyzéket küldött, de ennek olyan értelme
zése a Monarchia részéről igen hasznos lenne,. hogy a tiltott zónába
lépő hajókat nem fogják azonnal elsüllyeszteni, h a n e m inkább csak:
behatolásukat akadályozzák meg. Ha a Monarchia jegyzékében ilyen
jellegű változtatás nem történnék, az amerikai k o r m á n y nem tudna_kü
lönbséget t e n n i a Monarchia és Németország között. Az USA külügy
minisztériumában azután értésére adták Tarnowskynak, hogy a Mo
narchia jegyzékét nem hozzák azonnal nyilvánosságra. 9 0
A jelentés elején szereplő megkörnyékezést a Monarchia „humá
nusabb" tengeri hadviseléséről, valamint a majdani békekötésnél neki
szánt híd-szerepről komolyan venni alig lehetett. A Monarchiának szánt
békülékeny hang őszintesége az antanthatalmak már fennálló kötele
zettségei mellett felette kérdéses volt, még akkor is, ha az osztrák el
határolódás a német háborús módszerektől valóban megtörténik. Való
színűbb, hogy itt a „pszichológiai hadviselés" egyik formájáról volt szó,
ami nem zárja ki azt, hogy a kísérletet mindkét oldalon láthatóan ko
molyan vették. Ebből a szempontból nem elhanyagolható tény, hogy
Tarnowsky 1917. február 5-én újabb figyelmeztetést küldött Bécsbe,
mely szerint az USA szakítása a Monarchiával is elkerülhetetlen, ha ki
tart a németekkel azonos álláspont mellett. Márpedig — tette hozzá
Tarnowsky — minél inkább tájékozódik, annál mélyebbé válik a német
nagykövetség által is helyeselt meggyőződése, hogy a Monarchia és az
USÁ kapcsolatainak a fenntartása feltétlenül kívánatos. Ami viszont a
korlátlan tengeralattjáró háború hatékonyságát illeti, az ezzel kapcso
latos németországi reményeket Washingtonban egyáltalán nem oszt
ják. 97
Tarnowsky sürgetésére Czernin az USA bécsi nagykövete, Penfield
útján személyes levelet küldött Lansingnak, amelyben „a győzők és
legyőzöttek nélküli béke" wilsoni tételét elfogadta ugyan, de annak
olyan értelmezést adott, mintha abból a központi hatalmak „békejavas
latának" elfogadása, illetve Wilson elnök erkölcsi kötelessége, hogy
a szövetségeseket a r r a az USA hatalmi erejével rászorítsa, szükség95 Uo. Tel. B. Zwiedinek, Washington (dátum nélkül) No. 3. zu Tel. No. 1. und 2. Aláírás:
Tarnowsky.
96 u o . Tel. T a r n o w s k y , W a s h i n g t o n , 3. F e b r . 1917, N o . 2.

97 u o . Tel. B. zwiedinek, Washington 5. Február 1917. No. 5. Aláírás :
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Tarnowsky.

szerűen következnék. 9 8 Nem meglepő, hogy e levél nem tett különös
benyomást az Egyesült Államok kormányköreire. Ez abból az eléggé
ingerült hangú jelentésből is kiderül, amelyet Tarnowsky e napokban
küldött a Monarchia külügyminisztériumába, s amelyben igen határo
zottan hangsúlyozta, hogy „csekély előzékenység nem lesz elegendő a
szakítás veszélyének eloszlatására." Ezért ismételten olyan nyilatkozat
megtételét ajánlotta, amely szerint „tengeralattjáróink n e m fognak az
Atlanti-óceánon tevékenykedni, s csupán a Földközi-tenger bizonyos
partjait és kikötőit veszik zár alá." E kijelentés tulajdonképpen nem is
jelentene engedményt. Wilson elnök álláspontjának szilárdsága —
mondta Tarnowsky — indokolttá teszi a félelmet, hogy „ha nem t a n ú 
sítunk engedékenységet, elkerülhetetlenné válik velünk a szakítás."
A jelentés végén külön nyomatékkal hangsúlyozza Tarnowsky, hogy
megérkezése óta Wilson elnök még nem fogadta őt. Ennek okát a State
Depajtmentben abban látták, hogy „a mi álláspontunk és a német állás
pont azonossága mellett teljesen lehetetlen, hogy az osztrák—magyar
nagykövetet fogadják, miközben a németnek kiadják az útlevelét." Ez
a helyzet szinte lehetetlenné teszi a külügyminisztériummal való hiva
talos érintkezést."
Mielőtt folytatnánk az osztrák—magyar diplomácia súlyos aggodal
makkal teli küzdelmének ismertetését, rá kell m u t a t n u n k arra, hogy a
Monarchia belső hangulatának kialakításánál mindez egyáltalán nem
jutott érvényre. A Neue Freie Presse, éles ellentétben a külügyminisz
térium — kétségkívül nem nyilvánosságra szánt — szándékaival, m i n 
den eszközzel népszerűsítette a németek által diktált háborús politikát.
Ezzel kétségkívül szembekerült a Monarchia érdekeivel és eleve gyen
gítette a külügyminisztérium törekvéseit. Ugyanakkor azonban tény az
is, hogy — mivel a Monarchia vezető körei nem is kockáztatták fele
más szándékaik n y ü t alátámasztását — eleve hozzájárultak ezek k u d a r 
cához. A Monarchia fenntartását sem lehetett kizárólag a titkos dip
lomácia némajátékos sejtetéseivel elérni. Ugyanakkor, amikor Czernin
és a washingtoni képviselet szorongó aggodalommal várta, hogy Wilson
fenntartja, vagy megszakítja-e kapcsolatát a Monarchiával, a sajtó
folytatta német vonalvezetésű propagandáját. Ez pedig nem volt v e 
szélytelen, különösen, ha olyan megállapításokra utalunk, hogy a kor
látlan tengeralattjáró háború „összes következményét figyelembe vet
tük . . . Az összesét! Ez az igen nagy szó pedig azoknak a fülébe fog
beleharsogni, akik még mindig nem tudnak pártatlanul gondolkodni." 100
E nyilvánvalóan Wilsonra utaló szavak aligha mozdították elő Tar
nowsky washingtoni fáradozásait. Másnap a lap arról írt, hogy a Nagy
Armada napjai óta most történt meg az első lépés Anglia egyedural
mának megtörésére. 1 0 1 Ugyanebben a számban egy ún. „szakértői v é 
lemény" pedig azt fejtegette, hogy 1917 szeptemberében csak a gabona98 Uo. Tel. an Mr. Lansing, Washington. Durch die hiesige amer. Botschaft am 5. II. 1917.
nach "Washington befördert. Feľj. angolul, aláírás: Czernin.
99 Uo. Tel. Gr. Tarnowsky, Washington (dátum nélkül) No. 10.
100 Neue Freie Fresse, l. Február 1917, Morgenblatt S. 1. „Der verschärfte Unterseeboot
krieg."
101 Uo. 2. Februar 1917. „Der erste Tag der Unterseebootkrieges."
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szükséglet egy töredékrésze lesz az ellenséges államokban, tartalékai
pedig „az éhség és adagolás minden ijedelme ellenére ki fognak me
rülni". 102 A következő napon megjelent újságcikk közölte, hogy vállal
nak a korlátlan tengeralattjáró háború által előidézett minden kocká
zatot. A Legfelsőbb Hadvezetőség mindent megtett, hogy mielőbbi ka
tonai döntést érhessen el.103 Szterényi József egy nappal később meg
jelent írása valamivel józanabb hangú volt, mert ebben arról van szó,
hogy a központi hatalmak a háború időtlen elhúzódásának megakadá
lyozása érdekében kénytelenek e szélsőséges eszközhöz folyamodni.
„Bármi is történjék . .., a központi hatalmak másképpen nem cseleked
hetnek."104 E mentegetődzés nem volt akadálya annak, hogy ugyan
azon szám másik oldalán ilyen mondat is megjelenjék: „ . . . február 1.
a fellélegzés napja a számunkra, mert az angol tengeri zsarnokság ellen
folytatott kíméletlen harc első napja."105 Ez a hang az elkövetkező na
pokban egyre inkább teret nyert. Az USA és a Németország közötti
kapcsolatok megszakítása pedig arra a fejtegetésre adott alkalmat, hogy
a központi hatalmak számoltak az Egyesült Államokkal való össze
ütközés lehetőségével. Mit változtat azonban Amerika részvétele a há
ború menetén? Németország és az Egyesült Államok között veszélyben
van a béke, de az USA belépése a háborúba aligha fogja valahol is
döntően befolyásolni a hadi helyzetet.106 Hiszen mire az első negyed
millió amerikai katona aktívan beavatkozhatna, a nagy katonai dön
tések már régen bekövetkeztek.107
Az Osztrák—Magyar Monarchia vezető napilapjának idézett eszme
futtatásai a német hadvezetőség fegyvertárának eléggé elkoptatott szó
lamai voltak, amelyeknek azonban a Monarchiában más szerepük és
visszhangjuk volt, mint „szülőhelyükön". Míg ugyanis Németországban
az idézett érvek és következtetések az annexionista és militarista jobb
oldal jelszavai voltak, amelyek ellen még a mérsékelt imperialista körök
is felléptek, addig ugyanezek a Monarchia vezető lapjában szinte hiva
talos véleményként hatottak olyan időben, amikor Ausztria—Magyar
ország uralkodó köreinek valóban nem állt érdekében az Egyesült Álla
mokkal való szakítás.
Bármennyire igyekezett is a bécsi sajtó hangulatot kelteni a korlát
lan tengeralattjáró háború mellett, a Monarchia diplomáciája folytatta
egyre nehezebb és kilátástalanabb küzdelmét azért, hogy az Egyesült
Államokkal való diplomáciai viszonya ne szakadjon meg, vagyis a kor
látlan tengeralattjáró háborúban való minél kisebb részvétele mellett
fenntarthassa kapcsolatát a legnagyobb semleges nagyhatalommal. Hogy
e törekvése — amely különben nem csupán a Monarchia, hanem Né
metországnak is többször elismert érdeke — ennek ellenére mégis ál102 Uo. 2—3. o. Die v o r a u s s i c h t l i c h e n W i r k u n g e n des v e r s c h ä r f t e n U n t e r s e e b o o t k r i e g s .
103 Uo. 3. Februar 1917. 1. o. Der Beschluss über den Unterseebootkrieg, nach gründlicher
Erwägung aller Möglichkeiten.
104 u o . 4. Februar 1917. 2—3. o. Beschleunigung des Friedens durch den U-Boot Krieg. Von
Josef Szterényi.
105 U o . 3—4. o. W i e d u m i r , s o i c h d i r . . .
106 u o . 5. Februar 1917. Nachmittagblatt, 1. o. Abbruch der Beziehungen zwischen Amerika
und Deutschland. Kriegsdrohung des Präs. Wilson in der Botschaft an den Kongress.
107 u o . 7. Februar 1917. Morgenblatt, 7. o. Die amerikanische Gefahr. Von Fabius.
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iandóan igazolásra szorult német szövetségesével szemben, úgy ez ép
pen a fegyvertársi kapcsolat komoly nehézségeire engedett következ
tetni. Ennek bizonyítéka például az a német akció, arrçely Czernin kül
ügyminiszternek Lansinghoz intézett, 1917. február 5-i üzenetével
kapcsolatban állott elő, és amely Czernin ez üzenetében Wilsonnak a
„győztes és legyőzött nélküli béké"-re vonatkozó kijelentéseit sérel
mezte.108 A Monarchia berlini ügyvivője, Gr. Larisch ugyanis jelezte,
hogy Zimmermann német külügyi államtitkár — bár igen barátságo
san — észrevételezte e megnyilatkozást, megjegyezve, hogy a Wilson
nak szánt hízelgés talán „helyénvaló" volt abból a szempontból, „hogy
az elnököt jó hangulatban tartsák, ami által remélhetőleg elkerülhetővé
válik a Monarchiával a szakítás, Németországgal pedig az összeütkö
zés." A központi hatalmak készségének kifejezésre juttatása a „méltó
ságteljes béke" elfogadására vonatkozólag azonban, amely az ő —
Wilsonnak küldött — üzenetében szerepelt, megfelelőbb formula, mint
a „győztes és legyőzöttek nélküli béke" kifejezés. E szövegbeli különb
ségnek ugyan ő (Zimmermann) nem kíván jelentőséget tulajdonítani,
de ha Wilson valóban olyan önzetlen formában akarná a békét létre
hozni, miért szakította meg olyan sürgősen kapcsolatait Németország
gal? Zimmermannak szilárd meggyőződése, hogy egy Wilson vezetése
alatt létrejövő béke Németország számára igen hátrányos lenne.109
Zimmermann megjegyzései Czernint saját álláspontjának tisztázá
sára késztették. Elismerte ugyan, hogy a Wilson által fogalmazott, de
általa is használt formula a „győztes és legyőzött nélküli béké"-ről
valóban túlment a központi hatalmak eddig alkalmazott kifejezésmód
ján, de azért választotta ezt, mert azzal az elnök és az antant szembe
állítása volt a célja. Az angol miniszterelnök kijelentése ugyanis — hogy
a háború valóban nem végződhet győztes nélkül — nehézségeket okoz
hat az elnöknek, a világ előtt pedig igazolhatja, „hogy nem mi, hanem
a Négyes Szövetség akadályozza a békét." 110
„Másrészt — magyarázkodott Czernin — szóhasználatomnak nin
csenek hátrányos következményei..., ha lehetővé tesszük, hogy Wil
sonnak adott válaszom eredményeképpen, amely válaszomban a kért
tények helyett csupán szavakat kapott, fenntartja velünk kapcsolatait,
akkor ezt mind a magunk, mind Németország szempontjából nagyon
N
előnyösnek tartom." 111
Mindez Czernin mesterkélten felvett magatartásának volna tekint
hető, ha nem állana vele szemben egy olyan tény, amely ugyan a dip
lomáciai élettől nem idegen, de ebben az összefüggésben inkább a fenti
beállítottság valódiságát igazolja. E tény pedig Tarnowskynak küldött
utasítása volt, amely szerint előbb 100 000 $-t, majd pedig a szükség
nek megfelelően további összegeket bocsát a rendelkezésre abból a
• 108 Lásd a 98. sz. jegyzetet.
109 Zimmermann ismertetett állásfoglalását a berlini osztrák—magyar nagykövetség két
táviratban jelentette. 1. Tel. Gr. Larisch, Berlin, 6. Febr. 1917. No. 69. 2. Tel. Larisch, Berlin,
am 7. Febr. 1917. Nr. 17 A—B./P. Gegenstand: Staatssekr. Zimmermann über die Depesche
E. E. an Staatssekr. Lansing und über die Haltung der Neutralen. Utóbbi távirat a teljesebb.
110 Tel. an Pr. Hohenlohe, Berlin No. 66. Wien, 7. Febr. 1917. Wien, HHStA. Krieg 61.
Spez. Amerika.
111 Uo.
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célból, hogy az amerikai sajtót befolyásolja a Monarchiával való k a p 
csolatok megszakításának elodázása, illetve az elodázás propagálása ér
dekében. Ugyanekkor felszólította az ügyvivőt arra is, hogy „mindent
kíséreljen meg, amire csak módja" van a szakítás megakadályozására. 1 1 2
De éppen/ez volt az a feladat, amely ebben az időszakban egyre n e 
hezebbé vált: amerikai részről ugyanis egyre türelmetlenebbek lettek,
s bizonyos feltételeket is állítottak fel, német részről pedig nyílt köve
teléseket támasztottak a Monarchia diplomáciájával, illetve Tarnowskyval szemben. Az előbbiekről a Bécsben működő svájci követség egyik
titkára éppen az USA nagykövetségen szerzett értesülései alapján tájé
koztatta az osztrák—magyar illetékes köröket, hogy a szakítást küszö
bön állónak tekintik, s hogy Penfield nagykövetnek az erre vonatkozó
utasítása is megvan, csak a felszólításra vár, hogy azt teljesítse. Mind
emellett igen érdekes és jellemző mellékkörülmény is felmerült, a m e 
lyet az USA és a Monarchia viszonyában igen jelentősnek tartanak —
hangzott a közlés. Nevezetesen az, hogy Tarnowskyt sem elutazásakor,
sem megérkezése idején nem tájékoztatták a tengeralattjáró háború
megszigorításárói. E körülményből Amerikában arra következtetnek,
hogy azt Németországban teljesen egyoldalúan határozták el, a Monar
chiát pedig csak az utolsó pillanatban állították kész tények elé. E köz
léshez pótlólag még azt is hozzáfűzték, hogy ha a Monarchiának, Né
metországnak és Wilsonnak is az a közös kívánságuk, hogy az USA
és Ausztria—Magyarország kapcsolatai fenntartassanak, ez csupán úgy
érhető el, ha az összes tengeralattjárók német lobogó alatt működnek. 1 1 3
A State Departmentnek az a kívánsága, hogy a Monarchia legalábbis
formailag ne vegyen részt a tengeralattjáró háborúban, a Monarchia
külügyi szerveinek titkos vágyai ellenére sem volt megvalósítható. El
lenkezőleg. Bár a német külügyi szervek elismerték, hogy a Monarchia
és az USA kapcsolatainak fennmaradásából rájuk nézve is származnak
előnyök, a gyakorlatban három olyan kívánsággal léptek fel a Monar
chiával, illetve washingtoni külképviseletével szemben, amelyeknek tel
jesítése esetén elkerülhetetlenül be kellett következnie a hadiállapotnak a Monarchia és az Egyesült Államok között. Gr. Wedel bécsi n é 
met nagykövet utasítása alapján közölt kívánságai ugyanis a követke
zők voltak: 1. Gr. Tarnowsky mindaddig ne adja át megbízólevelét,
amíg Németország és az USA viszonya nem tisztázódik. 2. Tarnowsky
tiltakozzék Wilsonnál amiatt, hogy megkísérelte Németország ellen
uszítani a semlegeseket. 3. Németország és az USA közti háború kitö
rése esetén hívják vissza Tarnowskyt. E kívánságok közül Czernin kül
ügyminiszter az első kettőt visszautasította ugyan, a harmadikat azon
ban elfogadta, 114 sőt azonnal utasítást küldött Tarnowskynak, hogy az
adott helyzet bekövetkezése esetén kérje ki útlevelét.115 E cselekedeté
in uo. Tel. an Larisch in Berlin. Wien, 6. Febr. 1917. Für K. u. K. Botschaft in Washing
ton, per Radio No. 10.
113 u o . Notiz Herrn v. Hevesy's. Amtserinnerung Wien, 8. Tl. 1917. és melléklete. — Hevesy Vilmos százados Károly király környezetének tagja, Egger svájci köv. titkártól kapta
— nyilván igen határozott céllal — értesüléseit.
114 Uo. Geheim Tel. an Pr. Hohenlohe in Berlin. Nr. 74, Wien, am 12. Febr. 1917.
U5 u o . Tel. an. Gr. Hadik in Stockholm, Nr. 38, Wien, 14. Febr. 1917. Wash-ba való to
vábbításra No. 13.
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vei Czernin kétségkívül hatálytalanította mindazon törekvéseit és in
tézkedéseit, amelyek a Monarchia félreállítására irányultak, legalábbis
a háború legkockázatosabb vállalkozásaiban. Tarnowsky válasza pedig
azt mutatta, hogy a Monarchia értéke és jelentősége az Egyesült Álla
mok számára csökkenőben van. A megbízólevél átadásáról mindaddig
szó sem volt, hiszen az elnök nem is fogadta őt, ennek sürgetése pedig
teljesen hiábavaló és méltatlan volna. A központi hatalmak elleni uszí
tás ugyan folyik, különösen a New York-i és a keleti partvidék üzleti
körei és sajtója részéről, ezek azonban milliós összegekkel is megközelíthetetlenek. Általában az a vélemény, hogy az antant támogatása in
kább muníció szállításban és pénzsegélyben fog megnyilvánulni.116 E
tájékoztatás tartalma már jól tükrözte a Monarchia külpolitikai hely
zetének kettősségét, vagyis azt, hogy Czernin egyformán félt attól, hogy
az USA-val kell szakítania és attól, hogy a németekkel kell a tenger
alattjáró háború, illetve az Egyesült Államokkal való kapcsolatok fenn
tartása körüli kérdések miatt ujjat húznia. Nyilvánvalóvá lett, hogy az
a számítása, miszerint az amerikaiakat tényeket nem tartalmazó sza
vakkal fogja a szakítástól visszatartani, nem vált be Lansingnál. Sőt a
helyzet mind kellemetlenebbé vált, mert Penfield február 19-én AideMemoire-t ad át a cs. és kir. kormánynak, amelyben többek között fel
teszi a kérdést, milyen álláspontot foglal el a tengeralattjáró háború
kérdésében: megváltoztatja, vagy visszavonja-e eddigi biztosítékait, s
rendelkezéseit, amelyeket az „Ancona" és a „Persia" elsüllyesztése után
tett? 117
Czernin megértette, hogy ezúttal nem játszhat csupán szavakkal,
hanem színt kell vallania, s ezért 2 heti időt szánt a megfelelő válasz
kidolgozására. Ebben a munkában elsősorban Tarnowskyra számított,
ha „abban a helyzetben van, hogy javaslatot tehet, miképpen lehet a
kiélezett tengeralattjáró háború folytatásának érintése nélkül, anélkül,
hogy ebben a kérdésben el kellene távolodni Németországtól — az
Egyesült Államokkal való szakítást elkerülni. . ."118 Nem volna túlzás,
ha e kérdést röviden úgy jellemeznők, hogy a diplomáciai „fából vas
karika" összes ismérveit magában foglalta.

Czernin segélykérésére Tarnowsky megtette a maga igen egyszerű
és kézenfekvő javaslatait. Az áthidalhatatlannak látszó ellentét: egy
felől az USA-val a szakítás, másfelől a németektől való eltávolodás el
kerülése szerint csakis egyetlen úton oldható meg. Annak a tényszerű
állapotnak a leszögezésével, hogy az osztrák—magyar tengeralattjárók
csakis a Földközi-tengeren s csakis bizonyos kikötők és partrészek el
zárására fognak szorítkozni. Ez valóban nem érinti a tengeralattjáró
116 u o . Tel. von Gr. Hadik, Stockholm, No. 34. 20. Febr. 1917. Válasz: No. 13-ra.
117 A Monarchia biztosítékai akkor hasonló esetek elkerülésére vonatkoztak.
118 Uo. Tel. an. Gr. Hadik, Stockholm, No. 42, Wien, am 20. Febr. 1917. Streng Geheim.
Közvetítés Wash-ba. No. 15.
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háborút, s valóban nem ad okot Németországnak az eltávolodásra. Az
USA 'jegyzékére adandó e megállapításokat tartalmazó válasznak — a
legrövidebb időn belül — a legudvariasabb formák között kell átadásra
kerülnie, anélkül, hogy bárminemű szemrehányás illetné az Egyesült
Államokat. A State Department — Penfield kedvező jelentésének ha
tására — még hajlandó valamennyit várni. 119
E távirati jelentését Tarnowsky hamarosan kiegészítette, s ismételten
igen nyomatékosan hangsúlyozta, hogy az osztrák—magyar blokád
korlátozott voltának kinyilatkoztatása elengedhetetlenül szükséges.
Megállapította továbbá, hogy a zár alá veendő olasz partszakaszokra
vonatkozóan ugyancsak meg kell említeni a Penfield-emlékiratra adandó
válaszban, hogy azok főképpen az adriai oldalon helyezkednek el, nem
túl nagyok és nem foglalják el az egész olasz partszakaszt. A „Zagreb"
figyelmeztetés nélküli elsüllyesztésének említése a válaszban minden
képpen kerülendő.120
Tarnowsky javaslataiban és figyelmeztetéseiben minden józanságuk
és egyszerűségük mellett is — két jellemző vonás ismerhető fel. Egy
felől az, hogy nem vetett eléggé számot a németeknek, mint szövetsé
geseknek, azzal az előrelátható — s bár végzetes, de nem érthetetlen
igényével, hogy a Monarchia kényes esetekben \is vállalja a „szolida
ritás" reá vonatkozó részét. Másfelől, hogy ugyanekkor kétségtelenül
voltak illúziói az amerikai külpolitika „monarchia-barátsága" tekinte
tében. Olyan helyzet állott elő, hogy a Monarchia — német szövetsé
gesére tekintettel — nem tehetett jelentős engedményeket a tenger
alattjáró háború kérdésében az USA-nak, ugyanakkor ez utóbbi sem
tehetett olyan jelentős ígéreteket, amelyek a szövetségi rendszer belső
széthullását valóban elősegítették volna. Ez volt az egyik legfőbb oka
annak hogy a Monarchia és az USA kölcsönös taktikázása a tenger
alattjáró háború kérdésében nem léphette túl a látszólag kétoldalú,
ténylegesen azonban igen egyoldalú csábítások és alkudozások színvo
nalát, amelyben a gyengébb fél — a bécsi külügyminisztérium — is azt
hitte, hogy jelentős ütőkártyákat tart a kezében. Tarnowsky értesülé
seinek pontos továbbításával igyekezett e hiedelmeket csökkenteni. Feb
ruár 24-én jelenti, hogy Wilson elnök olyan véleményre jutott, hogy
ha a következő napokban „nem oldódik meg a tengeralattjáró kérdés
közöttünk és Amerika között, úgy a kapcsolatokat meg kell szakíta
nia."121
Az amerikai kormányt — Tarnowsky szerint — a legkisebb előzé
kenység is kielégítené. Ugyanekkor közli kormányával azt is, hogy ha
a Penfieldnek adandó válaszjegyzék az eszmecsere folytatását lehetővé
teszi, akkor határozottan kiállana amellett, hogy az elnök fogadja. Bár
mennyire felháborodik azonpan az elnöki meghívás eddigi elmaradásán,
kénytelen ezt a kérdést óvatosságból más kérdéseknek alárendelni, ne
hogy ezzel az elnököt esetleg a Monarchia január 31-i jegyzékének nyil119 Uő. Tel. Gr. Tarnowsky, Washington, 23. Febr. 1917. No. 16.
120 uo. Tel. von. Gr. Tarnowsky, feladási dátum hiányzik. No. 19, fol. 849.
121 Uo. Tel. Gr. Hadik, Stockholm, 24. Febr. 1917. No. 41. — Tel. aus Wash. No. 14.
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vánosságra hozatalára kényszerítse, ami a tárgyalásokat a kapcsolatok
megszakításával veszélyeztetné. 1 2 2
1917. február 27-én végre elkészült Czernin válasza Penfield Í8-i
memorandumára. Megállapítja, hogy a cs. és kir. tengerészet tenger
alattjárói az Adrián és a Földközi-tengeren fognak működnj, s így n e m
érintik az amerikai érdekeket. Igen jellemző azonban, hogy e rész fel
vétele a válaszjegyzékbe Czernint arra késztette, hogy ennek indító
okát — még a jegyzék elküldése előtt — részletesen megmagyarázza a
német kormánynak. Hohenlohe berlini o'sztrák—magyar nagykövethez
intézett írásában tehát sietve leszögezi, hogy e megállapítást a washing
toni osztrák—magyar nagykövet ismételt sürgetésére vette fel a jegy
zékbe, mert ezen — érdemi engedményt n e m tartalmazó — előzé
kenységtől az US A-val való szakítás elkerülését várja. Ez pedig n e m
csupán a Monarchiának, hanem Németországnak is érdeke, s így remél
hető, hogy e lépést üdvözölni is fogja. 123
Néhány nappal később a Monarchia külügyminisztere Penfield nagy
követnek átadta a választ a február 18-i emlékiratra, s az iratnak főbb
pontjait Czernin abban foglalta össze, hogy 1. Az „Ancona"- és a „Persia"-ügy idején tett nyilatkozatot n e m módosítja és n e m vonja vissza.
2. Előzetes figyelmeztetések n e m csupán esetenkéntiek lehetnek, mert
zárolt területek eleve blokád alatt levő területeknek tekintendők. Bár
az Adrián fenntartja magának a Monarchia a jogot az ellenséges keres
kedelmi hajók elsüllyesztésére, előzetes figyelmeztetés nélkül is, mind
eddig azonban n e m élt jogaival. 3. A j a n u á r 31-i rendszabályt a M o 
narchia védelmi jellegűnek tekinti. Végül pedig, „mivel tengeralatt
járóink csakis az Adrián és a Földközi-tengeren fognak működni, ezért
az amerikai érdekekkel való összeütközés n e m valószínű." 124 Czernin
e válaszával mindenesetre elintézettnek vélte a Penfield-emlékirat
ügyét, csupán Tiszával kellett m é g az ,,Ancona"-val kapcsolatos m e g 
jegyzéseit tisztázni, a k i ezeket is túlságosan messzemenőknek tartotta,
s attól félt, hogy az amerikaiak túlzott következtetéseket vonhatnak le
belőlük. Czernin visszautasítja ezen értelmezést és — most m á r régebbi
véleményétől eltérően — azt írja, hogy szavakkal n e m lehet az USA-t
a háborútól visszatartani. Czerninnek kétségtelenül igaza volt abban,
hogy diplomáciai vitájával sikerült kapcsolatait az US A-val, legalábbis
április 9-ig, fenntartania. 1 2 5 Ezt látszik igazolni az is, hogy Wilson
ebben az időben tett nyilatkozataiban valóban csak Németországról szól,
a Monarchiát m e g sem említi. 126 Mégis túlzott volna ezen „eredményt"
kizárólag a Czernin-féle külpolitikának tulajdonítani. Legalább ilyen
mértékben érvényesültek az amerikai diplomácia különleges érdekei és
szempontjai, amelyeknek ekkor m é g a Monarchia és Németország k ü l 122 Uo. Tel. von Gr. Hadik, Stockholm, 24. Febr. 1917. No. 42, — Tel. aus Wash. No. 15.
123 Uo. A n P r i n z e n G. z u H o h e n l o h e , Berlin. Wien, 27. F e b r . 1917.
124 Uo. Szám jeltávirat, Gr. Tarnowsky, Washingtonban, Mr. 21. Wien, am 2. März 1917. A
válaszjegyzék teljes szövegét Czernin közli: „Im Weltkriege" c. emlékiratának II. mellékle
teként. 381. o. s köv. o.
125 Lásd, Czernin: I. m. 172. o. és köv. o.
126 Mint a 124. jegyzetben: Tel. von Gr. Hadik, Stockholm, 1. März, 1917. No. 45. Wash-bói
No. 21.
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politikai törekvéseinek elválasztása volt egyik fontos taktikai célja.
E felfogás indokoltságára enged következtetni az a körülmény is, hogy
Penfield nagykövet m á r 1917 márciusának első napjaiban felszólította
honfitársait Ausztria—Magyarország területének mielőbbi elhagyá
sára. 127 Hogy itt a szokásos elővigyázatossági rendszabályról volt első
sorban szó, az természetes ugyan, de az is kétségtelen, hogy a kapcso
latok fenntartására vonatkozó illúziók táplálásával és a szakítás elodá
zásával folytatott taktikázás a Wilson-féle diplomácia egyik leghatá
sosabb fegyvere volt a Monarchiával szemben, s a Monarchia magatar
tását is elsősorban az határozta meg, hogy milyen előnyök származhat
nak ebből a vele szövetséges Németországra. Ez dönti el a Monarchia
március 5-i válaszjegyzéke után elfoglalandó amerikai álláspontot is,
valamint a szakítás további elkerülésének kérdését, és a jegyzékre
adandó válaszát. 128 Wilsonnak Németországgal szembeni magatartását
nem szabad ekkor m é g túlságosan merevnek tekinteni. Ha Bernstorff
német nagykövetnek sikerült volna kormányánál a tengeralattjáró h á 
ború megszigorításának egy hónappal való elhalasztását elérnie, úgy
Wilsonnak saját háborús pártjával szembeni helyzete is szilárdabb lehe
tett volna. Ezen a ponton merült fel egy igen lényeges, újabb kérdés!
Vajon Wilson valóban el akarta-e kerülni a központi hatalmakkal való
összeütközést 1917 februárjában? Bernstorff, Washingtonból való haza
térése idején, tehát március 10-én, ezen a véleményen volt, amit első
sorban az amerikai közvélemény háborút elutasító hangulatával magya
rázott. 129
Igen jellemző tény, hogy a washingtoni német nagykövetség diplo
matái sajátos és furcsa módon, de szintén m e g voltak győződve arról,
hogy Wilson, különösen egy esztendő óta, tulajdonképpen „a központi
hatalmak érdekében cselekedett békeakciójával. . .", -s hogy az ő javas
lata előnyösebb volt nekik, mint az antantnak. Ugyanez vonatkozik az
Ausztria—Magyarországot érintő kérdésekre is. Ezekkel kapcsolatban
Wilson állítólag megüzente a német nagykövetnek, hogy a nemzetek
szabadságára vonatkozó megjegyzései és nézetei, valamint a nemzetek
tengeri kijáratokat érintő jogaira vonatkozó utalásai elsősorban a Mo
narchia érdekeit védték Olaszországnak az Adriával kapcsolatos igé
nyeivel szemben. 130
A fenti megfigyeléseket tartalmazó Hoyos-jelentés, illetve a Wa
shingtonból visszatérő német diplomaták, elsősorban azonban gr. Berns
torff és v. Haniel nézetei és felvilágosításai Wilson politikájáról- meg
lehetősen szokatlanok, mert teljesen szembenállottak a hivatalos német
külpolitika irányvonalával, s a szükséges komolysággal hívták fel a fi
gyelmet arra, hogy ha Amerika beavatkozik, s a háború m é g sokáig
tart, akkor 1 millió főből álló hadsereget küldhet a csatatérre. E véle127 uo. Hintze köv. tanácsos, a Kriegsüberwaehungsamt egyik vezetőjének jelentéséből.
Wien, am 5. März 1917.
128 uo. Tel. von. Gr. Hadik, Stockholm, 13. März 1917, No. 58. (Távirat Wash-ból — fol.
423.)
129 u o . T e l . v o n G r . H o y o s , K r i s t i a n i a . 11. März 1917. N o . 17. (419. folio.) G r . H o y o s hoszszabb beszélgetést folytatott a Washingtonból hazatérő Gr. Bernstorff nagykövettel és v. Ha
niel nagyköv. tanácsossal. Az akta e beszélgetés tartalmát foglalja össze.
130 Uo. A Hoyos-jelentésből.
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menyeket azonban teljesen mellőzték, mivel wilsoni nézeteiktől fertőzöt
teknek tekintették. Nem kétséges, hogy e „fertőzés" bizonyos vonat
kozásokban ténylegesen felismerhető, mert a Hoyos-jelentésben ismer
tetett vélemények valóban eltúlozzák Wilsonnak Németországgal és a
Monarchiával szembeni „objektivitását", még akkor is, ha ezt az a m e 
rikai közvélemény békevágyából vezetik le. Wilson „békeapostol"ambíeiói ugyan sokat jelenthettek és sokat megmagyarázhattak ezen a
téren, mégis félrevezető, mert ebben az időszakban, amelyben az USA
még nem érte el a tőkés államok fölötti egyeduralom szintjét, Wilson
politikája — minden látszat idealisztikus vonása ellenére — nem lehe
tett sem más, sem több, m i n t az antantpolitika egyik formája, kiegészí
tője, vagy éppen kiegyensúlyozó j a, de semmiesetre sem ellensúlyozója
valamilyen ésszerűen megreformált német—osztrák—magyar politikai
irányzatnak. Bernstorff és washingtoni szűkebb munkatársai felismer
ték a Wilson-kormányzat külpolitikájának a német imperializmus „mér
sékelt", de egyedül fenntartó irányzata szempontjából hasznos és „szö
vetségképes" vonását. E felismerés ténylegesen helyes volt, még akkor
is, ha a wilsoni „fertőzöttség" ismérveit viselte. Ugyanez vonatkozik a
Czernin-féle külpolitikára, s washingtoni képviselőire is. A szóban forgó
irányzat azonban hajótörést szenvedett, ami az egész szövetségi rend
szer bukását is maga után vonhatta, mivel megmerevedett szövetségesi
összeforrottságában képtelen volt a változott körülmények követelmé
nyeihez alkalmazkodni. Ez az erőviszonyok teljes félreismerésében is
megnyilvánult. Ennek a különösen katonai körökben elterjedt s túl
fűtött helyzetmegítélésnek igen kockázatos megnyilvánulásai voltak.
Ezek közé tartozott annak az amerikai kérésnek a mellőzése, hogy n é 
hány, éppen Angliába tartó amerikai hajó útja fölött „hunyjanak sze
m e t " és ne süllyesszék el azokat. „Ennyi éppen elegendő volna Wilson
nak, hogy megnyugtassa a közvéleményt. Több hajót nem is indítana,
többet nem is kívánna." 1 3 1 Nem kell különösen hangsúlyozni, hogy e
kérés teljesítése érdekében Czernin Zimmermann német külügyi ál
lamtitkárnál éppoly keveset tudott elérni, mint utóbbi a német tenge
részeti hatóságoknál. 1 3 2
Még ez sem akadályozta volna meg azonban a Monarchia és az USA
kapcsolatainak további fenntartását. Sőt, a német nagykövetség és a
német sajtó képviselőinek távozása után — akik a Monarchia propa
ganda-lehetőségeit erősen szűkítették — Ausztria—Magyarország n é p 
szerűsítésének igen széles, törvényes lehetőségei nyíltak volna* meg.
Ehhez járult, hogy míg a németek mexikói akciója — amelynek során
„félvad analfabétáknak akarták az Unió civilizált részeit kiszolgáltatni",
— az amerikaiak számára megbocsájthatatlan, legfeljebb Zimmermann
távozásával jóvátehető bűn volt, addig a Monarchiával szemben nem
állott fenn ilyen ellenszenv. Egyes amerikai vezető személyeknek az
131 Uo. An Prinzen Hohenlohe, in Berlin, Wien, am 13. März 1917. No. 135. — Az amerikai
kérést, amelyet Penfield közvetített, Czernin továbbította Hohenlohe nagykövetnek, aki azt
Zimmermann államtitkárnak adta át. (Fol. 426.)
132 Uo. Prinz Hohenlohe, in Berlin, am 14. März 1917, No. 165. Zu E. E. (Czernin) Tel. No.
•\35. von Gerhard. (Válasz az előbbi táviratra.)
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volt a véleményük, hogy az elnök szenátusi beszéde a népek önrendel
kezéséről szintén nem a Monarchia ellen irányult, hiszen a Habsburg
birodalomban élő népek autonómiával rendelkezve úgyszólván állam
szövetségi fokot is elértek. Tarnowsky nagykövet és környezetének vé
leménye és értesülései szerint volt olyan amerikai felfogás is, hogy az
elnök tulajdonképpen nem is kívánja a központi hatalmak vereségét,
mert ez Oroszország karjaiba kergetné őket, ami egy, a japánokat is
magában foglaló, hatalmas koalícióhoz vezetne. Ehelyett szívesebben
látná, ha a központi hatalmak Nyugat felé fordulva, s Angliával, Fran
ciaországgal és Amerikával kibékülve kerülnének ki a háborúból.133
Lehet, hogy ezen erősen idealizált képnek — a Wilson-féle külpoli
tikáról — szintén volt valamilyen reális magja. Az is lehet, hogy Wilson
környezetének egyes konzervatívabb tagjaiban éltek ilyen illúziók a
Monarchiával szemben. Nem valószínű azonban, hogy az USA vezető
köreiben e szemlélet általános, s olyan jellegű lett volna, hogy külpoli
tikáját befolyásolhatta. Vitatható, hogy helyesen cselekedett-e Tar
nowsky, amikor ilyen értelmű és tartalmú üzeneteket és jelentéseket
küldött feletteseinek. Ugyanúgy problematikus az is, ha saját washing
toni szerepét és jelentőségét a következőképpen jellemzi: ,,A szakítást
persze nem akadályozhattam volna meg, ha az az elnök eredeti szán
dékában állott volna, s nem is fogom tudni megakadályozni, ha az a
Németországgal kirobbanó háború következményeképpen az amerikai
kormány kívánsága ellenére szükségszerűvé válna; tevékenységemmel
azonban még meg tudtam erősíteni az amerikai kormányt azon törekvé
sében, hogy a kapcsolatokat (ti. a Monarchiával) továbbra is fenntartsa,
hogy a lehetőségekhez képest békülékenyebb legyen, s ezzel a feszültség
csökkentéséhez is hozzájárulhattam, aminél — másrészt — összehason
líthatatlanul könnyebb lett volna egy ügyetlen lépéssel vagy a körül
tekintés és tapintat legcsekélyebb elvetésével a kényes helyzeteket ve
szélyesen kiélezni. Kapcsolataink mégis nemcsak hogy megmaradtak.
de az amerikai kormány velünk szemben táplált kedvező beállítottsága,
sőt az a kívánsága, hogy továbbra is elkerülje velünk a szakítást — vál
tozatlan maradt, a magam személyében pedig a hivatalos körök rokon
szenvét is kivívtam."134
Az Egyesült Államok látszólagos türelmének és jóindulatának a Habs
burg Monarchiával szemben azonban nagykövetének személyes vará
zsán túlmenő okai is voltak. Tarnowsky nagykövetnek két mozzanat
kétségtelenül jelentős igazolásául szolgál: egyfelől az, hogy e mélyebb
okok létezését sikerült kitapintania, még akkor is, ha tartalmukat és
lényegüket nem tudta megállapítani. Másfelől sikerült az USA barát
ságos irányzatát tőle telhetőleg hasznosítani, legalábbis addig, amíg
Wilson vele szemben elfoglalandó álláspontját — elsősorban az angol
kormánnyal való egyeztetés után — vállalta.
133 Uo. Tel. Gr. Széchenyi, in Koppenhagen, 15. März 1917. No. 120. — Tarnowsky üzenete
Széchenyi nagykövet útján Czerninnek.
W* Uo. Washington, am 18. März 1917. No. 4/pol. Meine Lage nach meinem Eintreffen in
Amerika.
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Az USA és a Monarchia viszonyának, Wilsonnak Németországgal
való szakítása után, azok a megállapífások képezték az alapját, amelyek
az 1917. február 9. és 11-i üzenetváltás tárgyát alkották. Wilson elnök
elsősorban azt kívánta tisztázni, hogy a Habsburg birodalom integri
tásának kérdése, illetve ennek biztosítása összeegyeztethető-e az antant
hatalmak érdekeivel, illetve, hogy a békére vágyó Ausztriának a h á 
borúból való kiválása esetén területi sérthetetlensége szavatolható-e?
Más szóval: Wilson elnök szerint az Ausztria—Magyarországgal kötendő
béke egyik legfőbb, vagy talán egyetlen akadálya, hogy az a n t a n t h a 
talmak az osztrák—magyar birodalom felosztásához ragaszkodnak győ
zelmes békéjük esetén. Márpedig az elnök véleménye szerint az ön
kormányzat — különösen a régebbi birodalmi részek számára biztosí
tott magas foka -— Európa területén elegendő a béke és stabilitás meg
őrzéséhez, a nemzeti és faji befolyások érvényesítéséhez, Ausztria fej
lődésének, déli irányú biztonságának, valamint tengeri kijáratának fenn
tartásához. 1 3 5
A Wilson elnök által felvetett kérdés, amelyet W. H. Page, az USA
londoni nagykövete Lloyd George miniszterelnökkel és Grey külügy
miniszterrel megtárgyalt, lényegesen bonyolultabbnak bizonyult, mint
ahogy az amerikai megítélés szerint feltételezhető volt. Antant és angol
szempontból ugyanis Ausztria — b á r m e n n y i r e belefáradt a háborúba
— Németország teljes uralma alatt áll. „Lehetséges, hogy. az osztrák
császár meg akarja menteni a birodalmát. Nincs is kifogásunk az ellen,
hogy Magyarországot és Csehországot megtartsa. Politikánk nem irá
nyul a felosztására, román, szláv, szerb és olasz szövetségeseink nem
zetei mellett azonban ki kell állnunk. Jogos követeléseiket a nemzeti
elvet illetőleg el kell ismernünk." 1 3 6 Lloyd George szavait idézve Page
nagykövet a következőkben foglalta össze az angol, illetve az antant
álláspontot: sem az angol kormány, sem szövetségesei nem veszíthetik
el az adott súlyos körülmények között Olaszországot, mint szövetségest.
Németország blokádját Ausztria oldalán kell áttörni. Ausztria formális
békekérésének ideje elmúlt, mert a háborúból való visszavonulása az
antant szempontjából kedvezőtlen volna. A brit kormány — Lloyd
George szerint — nem táplál haragot Ausztriával szemben. A jelenlegi
helyzetet azonban gyakorlati katonai kérdések döntik el, ezek szerint
pedig Németország erősebb volna Ausztria nélkül, m i n t a számára
növekvő tehertételt jelentő Ausztriával együtt. Ezért nem fogadható
el békeajánlat Ausztriától, s nem adható felhatalmazás az antant r é 
széről béketárgyalásra. Ha azonban az elnök konkrét javaslatokat kap
Ausztriától, s bizalmas úton eljuttatja azokat az antanthoz, úgy a m e g 
felelő időben megvizsgálják azokat, legutóbbi szenátusi beszédében le
fektetett elvei alapján. A tengeri kijárattal kapcsolatos nehézségek m i n 
denesetre elháríthatok volnának.
135 Papers relating to the foreign relations of the US. 1917i Supplement 1. The World
War, The Secretary of State to the Ambassador in Great Britain (Page) aláírás: Lansing
Washington, February 8, 1917. midnight, No. 4421. 40—41. o.
136 Uo. The Ambassador in Great Britain (Page) to the Secretary of State London, Feb
ruary 11, 1917, noon. No. 5665, 41—44 p. Aláírás: Page.
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Page nagykövet — végezetül — az elnök utasítására a feltett kérdé
sekre a következő válaszokat kapta a brit miniszterelnöktől:
„1. kérdés: Ha az elnök hivatalosan konkrét béke j avaslatot juttatna
a brit kormányhoz Ausztriától, mit várhat a jelenlegi feltételek mel
lett?
Válasz: A brit kormány nem vállalhatja ezt anélkül, hogy az antant
katonai és gazdasági nyomásának és helyzetének gyengítését ne koc
káztatná.
2. kérdés: Hozzájárulnak-e az antantkormányok, hogy az elnök az
osztrák kormányt biztosíthassa afelől, hogy a birodalom régi részeit
(„older units") nem szakítják el tőle?
Válasz: A brit kormány az adott körülmények között nem adhat biz
tosítékot Ausztriának. A brit kormány nem lát okot Ausztriának Ma
gyarország és Csehország elszakításával történő felosztására, de az an
tantországok népei, mint a szlávok, románok, szerbek és olaszok, épp
úgy, mint Bosznia és Hercegovina, a nemzeti elv alapján szabadítandó
meg Ausztria ellenőrzésétől. A brit kormány azonban a maga részéről
nem adhat most erre felhatalmazást.
3. kérdés: Biztosítható-e Ausztriának a tengeri kijárat, ha elveszti az
adriai partvidéket?
Válasz: Ez nem elvi kérdés, s ha vannak is e tekintetben gyakorlati
nehézségek, ezek elháríthatok, ha elérkezik a tárgyalások ideje." 137
Lloyd George megállapításai az Osztrák—Magyar Monarchia háború
alatti, s a háború végén elfoglalandó helyzetéről, igen sok szempontból
döntő jelentőségűek. Hogy a Monarchia kiválása a háborúból az antant
számára ekkor m á r másodrendű jelentőségűvé süllyedt, azt taktikai
jelentőségű mozzanatnak is lehetne tekinteni, ha az ezzel kapcsolatos
kijelentés nem Wilson számára hangzott volna el, tehát szinte belső
használatra. Az is másodrangú probléma, hogy vajon a Monarchia ki
lépése a háborúból ténylegesen könnyíthette volna-e Németország hely
zetét, vagy sem. E megállapítás valóban inkább propagandisztikus ér
tékű, mert bármennyire „könnyítette" volna a Monarchia kiválása
Németország katonai és gazdasági terheit, mégiscsak megnyitotta volna
délkeleti frontját, s egyedül hagyta volna a világméretű küzdelemben,
aminek politikai visszahatása kétségtelenül hátrányos lett volna. Lloyd
George megállapításának legfontosabb részei az Osztrák—Magyar Mo
narchia területi érinthetetlenségének feladására vonatkoznak. Ebből a
szempontból pedig nem a Monarchia régebbi területeinek („older
units"), tehát Magyarországnak és Csehországnak az Ausztriával való
együtt tartására vonatkozó megjegyzései voltak a leglényegesebbek,
hanem éppen az antanttal „szövetséges szláv, román s olasz területek
leválasztására vonatkozó követelések" a nemzeti elv alapján. Más szó
val: e területeknek immár eldöntöttnek tekintett leválasztása a Mo
narchia egységéből, felszabadításuk az osztrák—(magyar) ellenőrzés
alól, egyértelmű volt a Habsburg Monarchia felosztásával. Ez volt az
értelme annak, hogy Lloyd George megtagadta a Monarchia területi
137 U O .
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és birodalmi integritásának biztosítását s még a háborúból való kilé
pésének áraként vagy jutalmaként sem volt hajlandó azt vállalni, vagy
elismerni.
Ezen alapvetően fontos tény természetesen sem Tarnowsky nagy
követ, sem a Monarchia, vagy a Kettős Szövetség más vezetőkörei előtt
nem volt világosan felismerhető. Pontosabban Tarnowskyt félrevezet
ték az USA és Wilson barátságosnak látszó megnyilatkozásai, a Mo
narchia és Németország háborús körei pedig a birodalom ellenséges fel
osztásával kapcsolatos feltételezéseket saját agresszív háborús céljaik
és módszereik „preventív" igazolására használták fel. Tarnowskynak
kétségtelenül igaza volt abban, hogy Wilson és az amerikai vezető k ö 
rök ekkor még el is nézték volna diplomáciai ténykedését és fenntar
tották volna kapcsolataikat a Monarchiával, az elvi döntés azonban
ebben a vonatkozásban — mint láttuk — nem Wilsonnál, hanem az
antanthatalmak képviseletében Lloyd George-nál volt; az USA elnöke
egy olyan sajátosan közép-európai kérdésben, mint az Osztrák—Ma
gyar Monarchia, tőle várt elvi állásfoglalást. Ezen a ponton tévedett
Tarnowsky. Bármilyen barátságosnak látszott is Wilson, politikája az
aritant politikája volt, amely a Monarchia számára ekkor m á r megköze
líthetetlen, m e r t az antant számításaiban már nem mint tárgyalófél,
hanem mint a közép-európai átrendezés és átalakulás tárgya szerepelt.
Nem túlzás az a megállapítás, hogy 1917 február elejétől kezdve a Habs
burg Monarchia politikai elejtése Wilson részéről is ténnyé válik, amely
nek gyakorlati érvényesítése csupán idő és forma kérdése volt, s csak
hetek múlva válik észrevehetővé. Mégis tény, hogy az USA kormánya
csak március vége táján kezdi fokozatosan csökkenteni diplomáciai
kapcsolatait a Monarchiával, amelynek március 2-i jegyzékére vála^
szólva, a következőket közli: miután az osztrák—magyar kormány azo
nosította magát a január 31-i német jegyzékkel, s ismételt kérésre sem
határolta el magát annak tartalmától — ezért az USA kormánya nem
fogadhatja Tarnowsky nagykövetet. Bár az amerikai kormány elismeri
az osztrák—magyar kormány helyzetének nehézségeit, az amerikai köz
vélemény mégsem látná szívesen annak az Ausztria—Magyarországnak
a nagykövetét, amely nyíltan csatlakozott az amerikai életérdekekkel
ellentétes hadviselési módszerhez. 138 E kijelentést igen jól festi alá
Penfield nagykövet intézkedése, amelyben felszólította az amerikai
állampolgárokat, hogy hozzák rendbe az útleveleiket, s utazzanak el. 139
A Monarchia és az USA kapcsolataiban 1917 márciusának végén sajá
tos várakozási időszak következett be. Az a feltételezés, hogy a németek
a cirkáló amerikai hajókat mégis elnézőbben fogják kezelni — nem vált
be, s három amerikai hajó elsüllyesztését mind az amerikai közvéle
mény, mind Wilson elnök súlyos kihívásnak tekinti, ami miatt a parla
mentet is összehívja. 140 Ilyen körülmények között az elnöknek h a n g 
súlyozott rokonszenve ellenére sem áll módjában a Monarchia nagy138 Wien, H H S t A . P . A . K r i e g 61/a Spez. A m e r i k a (OL. F i l m t á r . W 365) A i d e — M e m o i r e
vom Amerikanischen Botschafter im k. u. k. Ministerium des Aeussern am 21. März 1917.
übergeben.
139 Uo. Z e n s u r s t e l l e i n Wien, P . A. N r . 1182. Wien, a m 25. M ä r z 1917.
140 uo. Tel. Graf. Hadik, Stockholm, No. 84. 28. März 1917. Tel. von Gr. Tarnowsky.
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követét fogadni és megbízólevelét átvenni, annál is kevésbé, mivel a
tengeralattjáró háború kérdésében állama azonosította magát a néme
tekkel. Ezzel egyre tarthatatlanabbá válik a nagykövet helyzete, s
emiatt nem marad más hátra, mint az, hogy a külképviseleteket ügy
vivői szintre csökkentsék, mivel a németekkel folytatandó háború ki
robbantása — amelyet az USA teljes erővel kíván folytatni — elkerül
hetetlenné válik.141 Ebben a helyzetben a nagyköveti szint fenntartása
(Tarnowsky szerint) csak lényeges engedmények árán volna lehetsé
ges.142 E felfogást ugyancsak túlzott optimizmusból eredő hiú remény
nek lehetett tekinteni,1 mely szintén csak az antantpolitika félreisme
réséből eredhetett. Ez pedig Ausztria—Magyarország számára ebben
az időszakban már engedményekre sem adott lehetőséget. Ennél sokkal
reálisabbnak kell azonban Tarnowskynak azt az ismételt figyelmezte
tését értékelni, mely szerint „a legnagyobb és leghaladottabb ország a
maga demokratikus toborzóerejével 3 évi háború után gazdaságának
és energiájának mérhetetlen tartalékát fogja a serpenyőbe dobni, hogy
— kerüljön, amibe kerül — Németország győzelmét megakadályozza."143
Czernin külügyminiszter 1917. április 6-án mégis elküldi utasítását
Tarnowskynak, amely szerint személyzetével együtt el kell hagynia
Washingtont, ha az amerikai kongresszus elfogadja Wilson elnök üze
netét,144 s ha az USA és Németország között bekövetkezik a hadiállapot.
Ez a helyzet ugyanezen a napon valóban beállott, Wilson elnök a kong
resszushoz intézett üzenetében kijelentette, hogy a fegyveres semle
gesség nem elég hathatós eszköz a tengeralattjárók ellen, s ezért a hadi
állapot meghirdetését javasolta, egyben kijelentette, hogy a háborút
az ország teljes hatalmának és összes erőforrásainak latbavetésével és
az antantállamokkal való együttműködésben kell — nem a német nép,
hanem a porosz kormány ellen folytatni. Üzenetében az elnök a néme
tekkel szövetséges kormányokról ugyan nem tett említést, az USA
Ausztria—Magyarországhoz fűződő viszonyának vitáját — beleértve
Tarnowskynak az adott helyzetben teljesen lehetetlenné vált nagy
követi elismerését — későbbre halasztotta.145 Ismeretes, hogy a szená
tus az üzenetet és a határozatot 82 szavazattal 6 ellenében, a kamara
pedig 373 szavazattal 58 ellenében fogadta el. Az USA és Németország
között ilyenformán bekövetkezett háborús állapot Ausztria—Magyar
országot az Egyesült Államokhoz való viszonyának haladéktalan meg
szakítására késztette. 146 Igen jellemző azonban, hogy Tarnowsky, köz
vetlenül a szakításra felszólító utasítás kézhezvétele előtt, olyan ér
telmű jelentést küldött felettesének, hogy véleménye szerint az USAval folytatandó háború elkerülhető, de Amerikában egyre erősebbé
válik az a meggyőződés, hogy Németország törekszik háborúra vele.
141 u o . Tel. Von Gr. Tarnowsky, Washington, 1. April 1917. No. 37.
142 Uo. Tel. von Gr. Hadik, Stockholm, 4. April 1917. No. 105. Tel. aus Washington.
143 u o . Tel. von Gr. Hadik, Stockholm, 4. April 1917. No. 106. Tel. Von Washington, zu Tel.
No. 39.
Washington.
144 Uo. Tel. bleibt in Ziffern. Nach Stockholm von 6. 4. 1917. No. 119, an Tarnowsky in
145 u o . Tel. von b. Zwiedlinek. Washington. (Datum fehlt.) 1917. No. 39.
Präsindenten etz.
146 uo. Wien, am 8. April 1917. Noten an den l./k. k. Min. Präsidenten 2./k. u. k. Min.
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Az amerikai kormány — Tarnowsky szerint — mindezek ellenére is
szívesen fenntartotta volna kapcsolatait a Monarchiával, most azonban
m á r maga is attól tart, hogy a szakítás aligha lesz elkerülhető. 1 4 7
Az Egyesült Államok belépése a világháborúba, elsőnek kétségtele
nül Németország és a Monarchia washingtoni diplomatáit ejtette gon
dolkodóba, m e r t ezek közvetlen ismeretek és benyomások alapján mér
hették fel következményeit, ők alkothattak maguknak először fogalmat
a belépés okairól, még akkor is, ha ezek nem voltak egészen pontosak.
így Bernstorff német nagykövet, aki valóban egyik legfőbb ellenfele
volt a korlátlan tengeralattjáró háborúnak, tisztában volt azzal, hogy
az Amerikával folytatandó háborúnak \ beláthatatlanok a gazdasági kö
vetkezményei, valamint azzal is, hogy Amerika segítségével jobb békét
lehetne elérni, mint Amerika ellenére, mert utóbbi — többek között a
tengerek szabadsága kérdésében — a német álláspontot támogatta
volna. Németország — Bernstorff szerint — az adott körülmények kö
zött is elfogadható békét kaphatna, ha a diplomáciai békét belső rend
szabályokkal, politikai reformokkal is támogatná, különösen a parla
mentáris rendszer bevezetésével. Ha "ez m á r néhány hónappal ezelőtt
megtörtént volna, úgy Wilson talán nem is szakította volna meg Né
metországgal diplomáciai kapcsolatait. 148
Bár kétségtelennek tűnik, hogy Bernstorff a német demokrati
zálódásnak az USA-hoz való viszony szempontjából némiképpen túlzott
jelentőséget tulajdonít, mert az imperialista ellentétek végső fokon nem
vezethetők vissza a parlamentáris és autokratikus rendszerek ellenté
tére, még akkor sem, h a közvetett módon igen jelentős része van ben
nük. Tény, hogy az amerikai beavatkozás következményeinek megíté
lésében teljesen reálisan ítélte meg a helyzetet. Az angol—német el
lentéteket a politikai rendszerek közötti különbségek kiélezték ugyan,
alapvetően azonban nem ezek határozták meg. A demokratizmusnak
a központi hatalmak oldalán mutatkozó hiánya olyan látszatot adott
az eseményeknek — elsősorban a wilsoni polgári demokratizmus hívei
szemében —, mintha csakis ez alkotná az amerikai állásfoglalás lénye
gét. Igen figyelemre méltó jelenség, hogy Bernstorff szemléletében
ilyen elemek megnyilvánulnak, s így jelentései és javaslatai egyre k e 
vésbé szolgálhattak a jobboldali német irányzatoknak alapul cseleke
deteik meghatározásánál.
Tarnowsky első jelentéseiben ugyan szintén tükröződtek hasonló il
lúziók, washingtoni megbízatásának utolsó időszakában azonban mégis
rákényszerül az összefüggések realisztikusabb megítélésére, bár az USAnak a Monarchiához való viszonya kérdésében mindvégig a túlzott
optimizmus jellemzi a helyzetképeit. így rendkívül figyelemre méltó
jelenség, hogy 1917 áprilisi jelentéseiben már nyomatékosan hang
súlyozza, hogy „természetesen'' nem ismerte félre az amerikai kor147 uo. Tel. von Gr. Hadik, Stockholm, 4. April 1917. No. 118. Tel. von Gr. Tarnowsky,
vom 7. d. M.
148 uo. A Bernstorf f al folytatott beszélgetésről szóló jelentést, amely ájpr. 6-án érkezett,
egy igen megbízható személyiség adta át, tartalma autentikusnak tekinthető. Aláírás: Mittnacht. fol. 25—26.
5 Hadtörténelmi közlemények
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mány törekvéseit, „hogy bennünket Németországtól elválasszon." 149
Ugyanakkor azt is kiemeli, hogy túlságosan későn érkezett Amerikába
ahhoz, hogy a háború alakulását befolyásolhatta volna. Egyik későbbi
jelentésében azonban felismeri végre azt is, hogy Wilson célja kezdet
től fogva az antant vereségének, illetve Németország győzelmének meg
akadályozása volt. E célját 1917. január 31-ig békés eszközökkel is el
érhetőnek látta, sőt a korlátlan tengeralattjáró háború kezdete után
sem akart azonnal aktívan beavatkozni, hanem várakozó álláspontra
helyezkedett, hogy vajon az amerikai hajók kíméletben részesülnek-e,
vagy sem? Csak midőn ez irányú reményei cserben hagyták, nyúlt más
eszközökhöz. 150
Az amerikai politika reális oldalainak kissé késői felismerése sem
óvta meg azonban gr. Tarnowskyt attól, hogy a Monarchia és az USA
viszonyát ne ítélje meg, legalábbis a békekötés idejére kivetítve, tele
illúziókkal. Valószínű, hogy ezeket amerikai részről is elvesztették,
mert április 15-én Tarnowsky arról tudósít, hogy az államtitkár — nyil
ván Lansing — egy magánbeszélgetésben kifejezve sajnálatát, amiért
a Monarchia Németországra való tekintettel nem cselekedhetett más
képpen, s remélve, hogy a két állam között ellenségeskedésre nem kerül
sor, azt is kijelentette, hogy „a háború végén és már a béketárgyalá
soknál is megtaláljuk majd régi barátainkat az amerikai kormányban,
és reméli, hogy ekkor ismét felvehetjük legjobb kapcsolatainkat." 1 5 1
Néhány nappal később Tarnowsky bizonyos üzleti körök részéről is
kapott hasonló biztatásokat, amennyiben hajlandóságot tapasztalt meg
felelő érintkezési pontok teremtésére, hogy „békekötésnél" teljes m é r 
tékben felújíthatók legyenek az üzleti és pénzügyi kapcsolatok. 1 '' 2
Ugyanilyen reményekre jogosította Tarnowskyt két alállamtitkár és
Lansing államtitkár búcsúlátogatása is, aki ismételten baráti érzelmei
ről biztosította őt, s kiemelte, hogy a porosz militarizmussal szemben a
végső győzelemig folytatják a harcot. 153 Ebben a helyzetben Tarnowsky
fő feladatát abban látta, hogy a Monarchiával szembeni kedvező han
gulatot a jövőre is biztosítsa, annál is inkább, mivel az USA, az ő véle
ménye szerint, mint ,,új katonai hatalmi tényező" fog a háborúból ki
kerülni. Törekvése tehát az volt, hogy a megkülönböztetést a német és
az osztrák—magyar politika között fenntartsa anélkül, hogy saját poli
tikai felelősségének Németországra való áthárításával fontossága és von
zóereje csökkenjen az Egyesült Államok politikai köreinek szemében. 154
Ebben az egyébként teljesen indokolt felismerésben Tarnowsky a jövő
igen közeli veszélyeit sejtette meg. Ebből származott szinte görcsös
küzdelme, hogy a jövendő békekonferenciára biztosítsa a Monarchiá
nak az USA támogatását. így került sor arra, hogy Lansing Tarnowsky
M9 Uo. Tel. v o n Gr. H a d i k , S t o c k h o l m , 13. April. 1917. No. 130. Tel. a u s . Wash, v o m 11.
d. M.

150 u o . Tel. Gr. H a d i k , Stockholm, 24. April 1917. No. 173. Tel. M e l d u n g des Gr. T a r 
nowsky.
151 u o . Tel. Gr. H a d i k . S t o c k h o l m . 27. April 1917. No. 134. S c h w e d . Min. des Ä u s s e r n
ü b e r g i b t folgendes tel. des Gr. T a r n o w s k y .
152 u o . Gr. H a d i k , S t o c k h o l m , 27. A p r i l 1917. No. 184. Tel. v o n Gr. T a r n o w s k y , v o m 26.
d. M.
153 Uo. Tel. Gr. H a d i k , Stockholm, 5. Mai 1917, No. 210. aus W a s h i n g t o n , v o m 3. Mai.
151 Uo. Tel. Gr. H a d i k , S t o c k h o l m , 5. Mai 1917. No. 211. Tel. v o m 3. Mai aus W a s h i n g t o n .
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újabb kérésére ismételten kijelentette, hogy ,,az amerikai kormány
Ausztria—Magyarországnak a békekötésnél szolgálatokat tehet és kíván
is tenni." 1 5 5 E kijelentés ugyan meglehetősen kötetlen volt, Tarnowskynak azonban így is rendkívül értékesnek tűnt.
Az osztrák—magyar diplomáciának s Tarnowskynak azonban m é g
volt egy, ezúttal utolsó kísérlete, hogy a történtek ellenére is biztosítsa
a Monarchiának az Egyesült Államok támogatását a jövendő békekö
tésre. Az volt az elképzelésük, hogy a nagykövet a diplomáciai k a p 
csolatok megszakítása után is maradjon a háború végéig magánember
ként Washingtonban, hogy „Lansinghoz való jó kapcsolataival szolgá
latokat tehessen a Monarchiának és a békének." 1 5 6 Tarnowsky meg is
tette a szükséges tapogatódzó intézkedéseket, hogy Lansing ez irányú
véleményét megtudja, de ezúttal m á r igen merev elutasításban része
sült, arra való hivatkozással, hogy ez a lépés mind az antant, mind pedig
a közvélemény részéről az amerikai kormány számára n e m kívánatos
magyarázkodásokra adna alkalmat. 157 Nem meglepő, hogy Tarnowskyt
az elutasítás a legsúlyosabban érintette, mert úgy látta, hogy elért ered
ményei ezáltal valóban kárba vesztek. 158 Az ő — s vele együtt a M o 
narchia — esetében ezen a ponton ütöttek vissza azok az illúziók, ame
lyek az Egyesült Államoknak Ausztria—Magyarországgal kapcsolatos
érdekeltségeiről el voltak terjedve a diplomácia és a polgárság Sörei
ben. 159

A korlátlan tengeralattjáró háborúnak az Osztrák—Magyar Monar
chia világháborús történetében igen különös és igen súlyos szerepe
volt. Annak ellenére, hogy nem volt jelentős tengeri hadszíntere, kény
telen volt annak minden következményét vállalni, elsősorban szövet
ségesi kötelezettségénél, másodsorban e szövetségen belüli ellentmon
dásos helyzeténél fogva, amely csupán az egyes katonai akciók felelős
ségében engedett számára arányos részt, a stratégiai tervek eldöntésé
ben azonban csupán formális hozzájárulásra korlátozta jogait. így tör
tént, hogy a tengeralattjáró háború — mint a világháború egyéb fontos
155 Uo. Tel. Gr. Hadik, Stockholm, 7. Mai 1917, No. 221. Tel. aus Washington, vom 7. d. M.
158 Uo. Kézírásos táviratfogalmazvány.
Tel. nach Stockholm, am 26. 4. 1917. No. 184- An Tarnowsky, in Washington M.
157 Uo. Tel. von Gr. Hadik, Stockholm, 7. Mai 1917. No. 222. Tel. von Tarnowsky, vom
7. d. M.
158 uo.
159 E tanulmány elkészülte és leadása után érkezett meg Ingeborg Meckling: Die Aussenoolitik des Grafen Czernin (Wien, 1969) című, rendkívül értékes és gazdag levéltári anyag
felhasználásával alkotott műve, melynek számos — a fenti témát is érintő — megállapításá
val egyet lehet érteni. így elsősorban azzal, hogy bár az osztrák kormánynak lett volna
módja arra, hogy akár az Adriai-tenger flottatámaszpontjának, akár a Monarchia felségje
leinek felhasználását megtagadja a német haditengerészettől — s ezzel legalább is megne
hezítse a korlátlan tengeralattjáró háború megindítását —, ettől mégis eltekintett. Ezt pedig
Ingeborg Meckling azzal hozza összefüggésbe, hogy az antanthatalmak békeakciójára való
válaszként nyilvánosságra hozták Habsburg-ellenes terveiket, amelyekkel fokozott mértékben
szolgáltatták ki azt német szövetségesének, amelynek katonai segítségére azonban e tervek
meghiúsítására szüksége volt. (Meckling: I. m. 22—23. o.) Abban a korábbi megállapításá
ban, hogy Tarnowsky, a Monarchia USA-beli ügyvivőjét Czernin szólította volna fel, hogy
az US A-val várható hadiállapot bekövetkezése után magánemberként maradjon Amerikában
(Meckling: 51. o.) a korábbi kapcsolatok felvételének megkönnyítésére — ténybeli tévedést
kell fejtételeznünk. Fent ismertetett adataink szerint ez a kezdeményezés éppen Tar1'nowskytól jött s az amerikai külügyi vezetés elutasító magatartása miatt hiúsult meg.
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mozzanata — egyfelől a Monarchia sajátos értékmérőjévé vált a köz
ponti hatalmák szövetségi rendszerén belül és azon kívül is, másfelől
— s ebből következően — hatalmi helyzete állandó jellegű süllyedésé
nek jelzője is. A Monarchia diplomáciájának — és vezetőinek — tel
jesen meddő küzdelme e hadviselési eszköz ellen 1916 őszén és telén
semmiesetre sem oldja fel a következő időszak ellentmondását: ha vál
lalja a felelősséget, úgy viselnie kell a következményeket; ha a szövet
ségesével szembeni gyengeségére hivatkozva elhárítja azt, úgy nagy
hatalmi súlyának és értékének elemeit adja fel, s mint politikai t é 
nyező, devalválja magát. Ha Hohenlohe nagykövet Berlinben nem t u 
dott a korlátlan tengeri háború ellen nyomatékosan, a szövetségi kap
csolatok megszakadásának veszélyét érzékeltetve határozottan és nyíl
tan fellépni, ha tevékenysége . csupán a német mérsékeltekkel való,
szinte „konspirativ" szolidaritásban merülhetett ki, kifelé pedig a Mo
narchia teljes szolidaritása nyilvánult meg a német tengeri hadviselési
módszerekkel is, akkor az adott erőviszonyok mellett Washingtonban
csakis e magatartás visszája érvényesülhetett. Tarnowsky éppen a Mo
narchiának a németekkel való szolidaritását igyekezett háttérbe h e 
lyezni, s azt hangsúlyozta, hogy állama és az USA között súrlódási fe
lület a korlátlan tengeri háború bekövetkezésével sem jöhet létre. Ha
az amerikai kormány ebben a helyzetben fokozott elhatárolódást igé
nyelt Ausztria—Magyarországtól a németekkel szemben, úgy a Mo
narchia diplomáciája Washingtonban szintén csak „konspirativ" jel
legű szemjátékkal fejezhette ki rokonszenvét a Wilson által képviselt
politikával, ami nem elégítette ki az itteni vezető köröket. Tarnowsky
így igen visszás és igen méltatlan helyzetbe került. Az amerikai kor
mány a Monarchiával fennálló diplomáciai kapcsolatok fenntartását
Németországgal való szakítása után olyan politikai gesztusnak szánta,
melynek célja a megkülönböztetés volt az osztrák—magyar és német
politikai törekvések között. Noha e megkülönböztetésnek a Monarchia
külpolitikája részéről alapja nem volt, Tarnowsky és felettesei úgy
gondolták, hogy e kapcsolatok ideiglenes fenntartásából a jövőre vo
natkozó, túlzott reményekre következtethetnek. Még az illegális diplo
máciai tevékenységet is vállalták volna annak érdekében, hogy a jövő
beni békekötésre is biztosítsanak a Monarchia számára néhány értékesít
hető amerikai ígéretet. Az osztrák—magyar diplomácia eme törekvései
elsősorban azon hiúsultak meg, hogy az amerikai kormány gesztusai a
Monarchiával szemben elsősorban a központi hatalmak meglazítását szol
gálták, nem pedig a Habsburg birodalom sértetlen fennmaradását. E tel
jesen ellentétes mozzanatok összetévesztése okozta az Osztrák—Magyar
Monarchia külpolitikájának optikai csalódását és szinté vesztését, azt,
hogy Wilson egyes — nem kötelező erejű — megnyilatkozásait jövő
beni reményekre jogosító, szilárd alapnak tekintette.
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KÖZLEMÉNYEK

TÖREKVÉSEK AZ ÖNÁLLÓ MAGYAR KATONAI FŐISKOLA
MEGTEREMTÉSÉRE — PETZELT JÓZSEF KATONAPEDAGÓGIAI
ELVEI
Hunyadi

Károly

A katonai nevelés minden korszakban az alapvető feladatok közé
tartozott. A fegyelmezés, a hadsereg funkciójával kapcsolatos politikai
alapismeretek, a haditechnika elsajátítása követelményeinek minimális
biztosítása mindig az adott kor színvonalán kellett, hogy mozogjon.
Különösen előtérbe kerültek e problémák a társadalmi fejlődés m i 
nőségi változásai időszakában.
Nem véletlen tehát, hogy a magyar nemzeti és társadalmi fejlődés
egy olyan csomópontján, mint az 1848—49-es szabadságharc és forra
dalom, elengedhetetlen követelményként jelentkezett a honvédségben
végzett nevelés céljainak, módszereinek és formáinak kérdése, ezen
belül elsődlegesen a honvédtisztikar kialakítása.
Az Í848—-49-es forradalom és szabadságharc vezetői — köztük külö
nösen Mészáros Lázár hadügyminiszter — felismerték, hogy az új hon
védsereg számára égetően szükséges a megfelelő magyar tisztikar meg
teremtése. À rendkívül nagy tiszthiányt a magyar kormány szükség
megoldással igyekezett ellensúlyozni. Arra alkalmas személyeket tisz
tekké neveztek ki és máris küldték őket a harctérre. Kiválogatásukra,
képzésükre a hadiesemények miatt kellő gondot fordítani alig lehetett.
Mészáros Lázár írta e súlyos problémáról: ,, . . . addig ugyan még csak
ment a dolog, míg a sorezredbeli használható tiszteket a külföldön ta
nyázó ezredekből be lehetett hívni, vagy belföldi ezredekből előlépte
téssel az újonnan alakított zászlóaljakat ellátni, de midőn ezek fogyni
kezdtek és honban található nyugalmazott és kilépett tisztekből kellene
pótolni a honvédtiszteket, nehezebbé lőn." 1
- A rendkívüli és sürgető helyzetben minden lehetőséget meg kellett
ragadni annak érdekében, hogy a szükséges parancsnokokat biztosítsák.
A hadügyi vezetés azonban arra is gondolt — helyesen —, hogy lépél Mészáros Lázár Emlékiratai. 1867. I. köt. 334. o.
— 677 —

seket tegyen a tisztikarnak kellően felkészült tisztekkel való szervezett
utánpótlása érdekében.
Mészáros Lázár ezért nagy odaadással dolgozott a katonai akadémia
megszervezésén. 1848. május 29-én intézkedett arra, hogy a Ludovika
Akadémia megindítására vonatkozó javaslat minél rövidebb idő alatt
elkészüljön.
Az akadémia létrehozását már az 1808. évi országgyűlés is elhatá
rozta. A szükséges épület megépítésére eredményes gyűjtés is indult.
Az 1832—36. évi országgyűlés ismételten foglalkozott e kérdéssel, mert
addig érdemben alig történt valami. Ám ez az országgyűlés sem
tudta az akadémia ügyét a holtpontról kimozdítani. A kormányzat és
a király ugyanis keresztülhúzta az akadémia felállítását, mivel nemzeti
önállósági törekvéseket látott 'benne, annál is inkább, mert például az
akadémián a terv szerint a tanítási nyelv magyar lett volna. 2
Érdemben tehát az akadémia létrehozásával 1848—49-ben az új ma
gyar kormány foglalkozott először. Mészáros Lázár a képviselőház 1848.
július 22—i ülésén benyújtotta a létrehozandó „Nemzeti Katonai Főtanoda Alaprajzát", amelyben az intézmény célját így fogalmazta meg:
,,Hogy ezen főtanoda a hazának valódi hasznot hajtson, semmi esetre
sem szabad ezt úgy tekinteni, mint ápintézetet; ennek becsületteli fel
adata csak az lőhet, hogy a magyar hadsereg és a mozgó honvéd szá
mára fiatal embereket neveljen, kik a hadi tudománynak minden előisméiben kiképezve, mint főtisztek kitűnő haszonvehetőséggel bírja
nak . . ."•'»
Az „Alaprajz" részletesen foglalkozott az oktatandó tantárgyakkal.
Érdemes kiemelni azt a nagy figyelmet, amelyet Mészáros a nyelvok
tatásnak szentelt. Magyar, német, francia és angol nyelvoktatást java
solt, részletesen indokolta e nyelvek elsajátításának fontosságát. A ma
gyar nyelv tanítása mellett szólt az, hogy magyar katonai nyelv tulaj
donképpen nem volt, és a hadsereg nemzeti jellege megkövetelte, hogy
a tisztikar magyar nyelven sajátítsa el és adja tovább a katonai ismere
teket. A német nyelv oktatását azért tartotta fontosnak, mivel a klaszszikus német irodalomban való jártasságot a korabeli általános m ű 
veltség jelentős részének tekintette. A francia nyelv ismeretét részben
annak akkori diplomáciai szerepe, részben a francia katonai tapaszta
latok elsajátítása szempontjából tartotta szükségesnek. Az angol nyelv
fontosságát külön aláhúzta. A technika, a természettudományok gyors
fejlődésének a hazája akkor Anglia — ,,a világ ipari műhelye" — volt.
Az angol nyelvtudás volt a feltétele annak, hogy a „gépészetben, ter
mészettudományokban, és vegytanban" a kor színvonalának megfelelő
tudást szerezzenek a tisztek. Mészáros világosan felismerte a technikai
fejlődés és a hadtudomány rendkívül szoros kapcsolatát; észrevette a
múlt század első felének technikai, tudományos vívmányait és látta azt
a haladást, amelyet azok a háborúra és a hadseregre gyakoroltak. Ezért
sürgette a körültekintő alapossággal megszervezendő iskolai tisztkép2 Horváth
Mihály: M a g y a r o r s z á g függetlenségi h a r c á n a k t ö r t é n e t e . II. köt. Genf, 1865.
50. o.
3 Az 184849. évi n é p k é p v i s e l e t i országgyűlés. Szerk. : Beér János. B u d a p e s t . A k a d é m i a i
K i a d ó , 1954. 592. o.
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zés megkezdését, ami néhány más államban már korábban megtörtént.
E rövid cikk keretében nincs mód a tisztképzés általános történeté
nek ismertetésére. Annyit azonban mégis meg kell említenünk, hogy
a szervezett, iskolai keretek között folyó tisztképzés szükségességének
felismerése és megszervezése szorosan összefüggött már alkkor is a
technikai haladással és annak a hadviselésre gyakorolt hatásával. Ezzel
magyarázható, hogy a tanintézeti oktatás a hadseregek számára első
sorban a műszaki ismereteket követelő szakágakban indult meg és hoszszú ideig főképpen erre is összpontosult.
A Habsburg birodalomban először 1717-ben létesült állandó jelleg
gel egy hadmérnöki iskola Brüsszelben. Nem sokkal később még egyet
megszerveztek Bécsben. Ebből fejlődött ki a Műszaki Akadémia, amely
1918-ig állt fenn. A XIX. század elején ezek mellett még különböző,
ún. utásztestületi iskolákat is létrehoztak.
A tűzfegyverek erőteljes fejlődése és ennek nyomán a tüzérség sze
repének megnövekedése előtérbe állította a kellően felkészült tüzér
tisztek képzését. 1744-ben szervezték meg a tüzértestület iskoláját,
majd 1778-ban a bécsi tüzérlyceumot/ 1 Az iskolák a későbbiek során
átszervezésen mentek át, újak jöttek létre, képzési céljuk fokozatosan
bővült és nagyobb szerepet kaptak a technikai eszközökkel összefüggő
harceljárások. A technikai képzés erőteljes jellege azonban továbbra is
megmaradt. Részben ezzel magyarázható, hogy 1848—49-ben is m ű 
szaki szakemberre bízták a Hadi Főtanoda szervezését, tantervének öszszeállítását. Ezenkívül azt is figyelembe kell venni — mint nagyon
fontos okot —, hogy a magyar honvédsereg számára magyar nemzeti
ségű műszaki képzettségű tisztek nem álltak rendelkezésre. A Habs
burg-kormányzat gondosan ügyelt arra, hogy ne legyen magyar tiszt
képzés és az osztrák műszaki, hadmérnöki tiszti iskolákra magyarok
lehetőleg ne kerüljenek. A magyaroknak inkább a gyalogságot és a lo
vasságot hagyták. Viszont a múlt század közepén ütőképes hadsereget
szervezni és alkalmazni csak kellő műszaki képzettségű tisztekkel lehe
tett. Ezért is volt égetően szükséges a Hadi Főtanoda létrehozása.
Mészáros — a kor szükségleteit szem előtt tartva — nagy arányt
óhajtott biztosítani a műszaki tantárgyaknak és a matematikának. Az
alapképzést szolgáló tantervekben jelentős helyet foglalt el a számtan,
mértan, háromszögtan, földrajz, térképrajz, telek- és hadifelmérés, t ü 
zér- és géptan, valamint az utászát és a kapcsolódó gyakorlati foglal
kozások óraszáma. A magasabb szintű képzés tietrveiben természettan,
hadi vegytan, országmérés és csillagászat, építészeti műtan, polgári és
hadiépítészet, valamint víz-, út-, híd- és vaspálya építészet is szerepelt.
A szinteknek megfelelően szerepelt az „alsóbb" és „felsőbb" hadmű
veleti műtan — a harceljárások oktatása.
Az „Alaprajz" körvonalazta a tisztképzés egészére vonatkozó távlati
elgondolást is. Hangsúlyozta a legalkalmasabbak kiválogatásának fon
tosságát a Hadi Főtanodába. A távlati tisztképzés tervei biztosítására
egy szervesen egymásba ileszkedő iskolaszervezet kialakítását javasolta.
4 Berkó István: A tisztképzés múltjából, Magyar Katonai Szemle, 1934. 11. sz.
— 679 —

Az arra alkalmas fiúkból hároméves időtartammal úgynevezett hadap
ródszázad felállítását tartotta szükségesnek, a Hadi Főtanodán folyta
tandó tanulmányok előkészítésére. A hadapródszázad tagjaiból három
éves tanulmányuk után tett vizsga alapján ,,A legjelesebbek beosztályoztatának a tanodába", ahol négy évig tartana a képzés. Ennek el
végzése után a „legkitűnőbbek még egy évi felsőbb tanfolyamra" ke
rülnének. Ezzel a rendszerrel Mészáros hadügyminiszter biztosítottnak
látta, hogy ,,az ország azon meggyőződést nyerné, hogy a tanodából
semmi középszerű ki nem kerülhetne."
Hangsúlyozta, hogy a tisztképzés ezen átfogó rendszere csak akkor
hozhatja meg a kívánt eredményeket, ha a tisztjelöltek, illetve tisztek
kellő gyakorlati tapasztalatokra tesznek szert. Ezért az volt az elkép
zelése, „hogy azon növendékek, akik rendeltetésüket a vezérkarhoz
kapják, mindenekelőtte ezen karba beosztályoztatnának, egy évig a
gyalogságnál, egyig a lovasságnál, és egyig a tüzérségnél minden fegy
vernemnek csatázása módját gyakorlatilag elvégezzék. Azok, akik mind
ezen fegyvernemeknek megfelelnek, mint főhadnagyok beosztályoztat
nának a vezérkarba." 5
A képviselőház 1848. december 9—11. között a 123. és 124. ülésén
tárgyalta a Hadi Főtanoda ügyét. A felsőtábla december 23-án hozott
határozata megerősítette a képviselőház állásfoglalását. Megszületett a
Magyar Hadi Főtanodáról az 1848. XLVII. törvény, amely kimondta:
,,A magyar hadi főtanoda a jövő 1849-ik évi január 7-én megnyittatni
határoztatik."''
A Magyar Hadi Főtanoda oktatási, szervezeti, anyagi terveinek ki
dolgozásában kiemelkedő szerepet töltött be Petzelt József egyetemi
tanár.
Petzelt József 1805-ben született az alsó-ausztriai Weisskirchenben.
1810-től Székesfehérváron nevelkedett. 1823-tól 1841-ig katonai szol
gálatot teljesített és közben tanult. 1823—24-ben a es. kir. 5. tüzér
ezrednél altüzér, 1824—31-ben a cs. kir. bombászkarnál bombász, 1831—
34 között zászlós, majd alhadnagy a cs. kir. 54. gyalogezrednél. 1834—
1841-ig főhadnagy a cs. kir. 44. Albrecht gyalogezrednél, egyben az olmützi hadapródiskola tanára. Tanulmányait valószínűleg a pesti egye
temen és a Mérnöki Intézetben végezte. 1825-ben mérnöki, 1830-ban
bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 1841-ben kilépett a katonai szolgá
latból és a pesti egyetemen a Mérnöki Intézet tanára lett. A gyakorlati
mértan (geodézia) tanszékre került, ahol a víz- és hídépítéstant, vala
mint az építészetet is tanította.
Az 1840-es években Várasd megye táblabírájaként is tevékenykedett.
1848. június 15-én tagja lett a Pest megyei nemzetőrség 4. zászló
aljának. Július 1-én nemzetőr főhadnaggyá, szeptemberben a nemzet
közi tüzérüteg parancsnokává és kapitányává nevezték ki. 7
Mészáros hadügyminiszter figyelme valószínűleg azért fordult Pet5 Az 1848/49. évi n é p k é p v i s e l e t i o r s z á g g y ű l é s . 596. o.
6 Uo. 604. o.
' Az életrajzi a d a t o k a t lásd Barcsay-Arnant
Zoltán:
t ö r t é n e t é h e z . B u d a p e s t , 1939. 10—11. o.
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zeit felé, mivel neves művelője volt a műszaki tudományoknak és k a 
tonai tanintézeti tapasztalatokkal is rendelkezett. A Honvédelmi Bizott
mányhoz 1848. november 22-én beterjesztett „Terv a felállítandó m a 
gyar katonai főtanoda tárgyában" c. anyagot Mészáros megbízásából
Petzelt József készítette. 8
, Petzelt Józsefet december 12-én nevezte ki a hadügyminiszter „al
igazgatóul" alezredesi rendfokozatban. 9 Az országgyűlési vitákkal pár
huzamosan készítette Petzelt ,,A Magyar Hadi Főtanoda Szerkezete"
c. alapokmányt, 1 0 amit tulajdonképpen a felállítandó intézet szervi
határozvanyának tekinthetünk. Petzelt érvényesítette a Mészáros „Alap
rajzában" vázolt alapvető elveket, azonban még tovább ment és racio
nálisabban közelítette meg a problémákat.
A „Szerkezet" Előszóból és 13 fejezetből áll. A fejezetek egy része
elvileg tisztázza a Hadi Főtanoda célját, tananyaga kiválasztásának
szempontjait. Ismerteti a részletes tantervet és óraelosztást. Külön fe
jezetben foglalkozik a növendékek kiválasztásával, nevelésével, továbbá
a tanári karral, a tanulmányi és kiszolgáló személyzet feladataival. I n 
tézkedik az anyagi feltételekre, valamint a könyvtár, a szaktantermek
és a szemléltető eszközök biztosítására.
A Magyar Hadi Főtanoda Szerkezete c. munka Előszavában Petzelt
jelezte, hogy a felvázolt elveket és előírásokat nem tekinti végleges
nek, mivel az „ember nem mindenlátó — mindennek ki kell vívnia
megszenteltetését a tapasztalat által, s így csak idő lefolyta után lehetend megítélni, mennyiben valánák elegendők az előrelátás, és a körül
mények meglatolása s miben gyökereznek még gyengeségek és tévék,
semmi fáradság sem fog kíméltetni, hogy az, mi jónak és czélszerűnek
bizonyul be, erosítessék és szilárdítassék, a hiányok kipótoltassanak, a
fogyatkozások kiegészítessenek, a czélszerűtlenség elmellőztessék." 11
A Hadi Főtanoda célját abban jelölte meg, hogy minden fegyvernem
részére megfelelő számban elméleti és gyakorlati szempontból egy
aránt jól felkészült csapat- és mérnöktisztet képezzen. Figyelemreméltóan indokolta, hogy miért egy intézet keretében történjék a külön
böző fegyvernemi (gyalogság, lovasság, tüzérség) és a mérnöktisztek
képzése. Àz anyagi többletköltségeket sem hagyva figyelmen kívül, fő
érve azon a felismerésen alapult, hogy a fegyvernemek között olyan
szoros kölcsönhatás van, amely feltétlen szükségessé teszi a különböző
fegyvernemek „alaptudományának" ismeretét a tisztek számára. A kí
vánt felkészültséget látta veszélyeztetve azáltal, ha külön intézetekben
fegyvernemenként képezik a tisztjelölteket. Féltette a tisztképzést az
egyoldalúságtól. Egyúttal az új tisztikar katonai nevelése szempontjá
ból is fontosnak tartotta az egy intézetben történő képzést, mivel az
egy közösségben való élés a tisztikar egybeforrottságát feltétlen elő8 A terv szövegét lásd: A magyar királyi Ludovika Akadémia története. Budapest. 1930.
206—215. o.
9 Uo. 231. O.

10 A Magyar Hadi Főtanoda Szerkezete. Mészáros Lázár hadügyminiszter és magyar vezér
őrnagy megbízásából Petzelt József egyetemi tanár által összeállítatott és az 1848. évi magyar
országgyűlés CXVI. ülésében elfogadott. Pesten, 1849. Nyomatott Lukács és társainál.
il Petzelt József: A Magyar Hadi Főtanoda Szerkezete. Előszó.
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segíti. Ezt a leendő új magyar tisztikar erkölcsi és katonai értéke szem
pontjából nagy fontosságú tényezőnek tekintette.
A főtanodai képzés eredményessége egyik alapvető feltételét Petzelt
abban látta, hogy a tananyagot a képzési célnak megfelelően állítsák
össze és azt adják, amire a tisztnek szüksége van. Ezért az oktatás „ke
rülje mind a tanfeszt, mind az előkelő felületességet, legyen tömött, szi
gorú, rendszeres és terjedelmes; mellőzve azonban minden terméket
len, bár tudományilag szép, de hasznos alkalmazást nem nyújtó tano
kat." 1 2
Az oktatás sikere másik feltételét az ismeretek gyakorlati alkalma
zásának elsajátításában jelölte meg. Ezért követelményként szabta meg:
,,Az intézetbeni tanításnak tehát minden katonai tudományokra ki
kell terjeszkednie; hogy azonban kitűzött nagy czéljának méltón felel
hessen meg, leginkább a gyakorlati irány tartandó meg." l : i
A gyakorlat elvét húzza alá a „Szerkezet" befejező részében is, ami
kor azt írja, hogy „nem az inger és dölyf végett tanul a hadfi — az ő
hivatása, neki egészen ügyes alapos gyakorlati embernek, nem pedig
gyümölcstelen borostyánokkal koszorúzott tudósnak kell lennie.
Gyakorlat legyen a hadifőtanoda jelszava." 1 ' 1
A tananyag meghatározásánál azt tartotta szem előtt, hogy — mivel
a növendékek megfelelő általános műveltséggel rendelkeznek — a Hadi
Főtanodának a „hadi szaktudományok" oktatásával kell foglalkoznia:
„a hadi tudományokra minden erőit kell fordítania az intézetnek." Ide
sorolta Petzelt a „hadműtani" szakokat, a mérnökképzést is. Terve az
volt, hogy a Hadi Főtanoda oldaná meg az ország számára a mérnök
képzést. Elgondolásának az volt az alapja, hogy a háborúban a hadse
regnek eleve nagy számban van szüksége mérnökökre, békében viszont
kevesebbre, ezért a polgári életben dolgozhatnának. Ezt mind a képzés
hatékonysága, mind anyagi szempontból előnyösnek tartotta.
A „Szerkezet" a Hadi Főtanodában a két szinten történő képzésre
intézkedett. A növendékek egésze három év alatt század tiszti beosztás
hoz szükséges képzésben részesül, ezután a legtehetségesebbek újabb
hároméves, a magasabb beosztásokhoz szükséges felső szintű képzést
kapnak. Külön figyelemre méltó, hogy mind az alsó-, mind a felsőfokú
képzés után egyéves „alkalmazási folyamatot" írt elő a „Szerkezet".
Petzelt ezt azzal indokolta, hogy a tanodái képzés után „az elfogultság,
és bizonytalanság, mellyel a tanintézetből kilépő fiatal tiszt alapos tudalma daczára a seregben mozog . . . csak akkor tűnik el, ha egy ideig a
gyakorlati szolgálatot űzi, és különféle megbízásokban kísérleteket
tett." 1 5
Az egyéves „alkalmazási folyam" szükségességét méginkább fontos
nak tartotta a felsőszintű képzés után, mivel az volt a meggyőződése,
hogy „minél magasabb a tudomány, annál magasabb, annál kiterjed
tebb annak alkalmazása, s éppen ezért annál nagyobb a kár, melly
u Uo. 2. o.
13 U o .
M U o . 58. o.
•13 U o . 7—8. o.
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tudományos megemésztetlenség. nyegleség, tudákosság, felületesség és
fényes polyva által a közjónak okoztathatik." 1 6
A képzés gyakorlati jellegének kiemelése kitűnik a tantervből, az
előírt különböző gyakorlati foglalkozásokból. Számos műhelyfoglalko
zás, lövészet, utász- és árkászgyakorlat szerepel a programban. Ezen
kívül minden tanév végén „hadtudományi gyalogutazást""írt elő a tan
terv az ország valamely részére.
Petzelt pedagógiai gondolkodásának meglepően korszerű voltát a fen
tieken kívül a vizsgarendszerrel kapcsolatos előírások is igazolják. A
tanév végén minden növendék vizsgát köteles tenni, ahol „nem a n y nyira emléktehetségének erejét, mint inkább !a tudományok helyes fel
fogását, és annak gyakorlati alkalmazására kellő fogékonyságát m u 
tassa meg." 1 7
Különösen figyelemre méltóak és a ma számára is sokatmondóak
azok a megállapítások, amelyeket Petzelt a Hadi Főtanoda tanári k a r á 
val kapcsolatban tett. Ebben a fejezetben megjelölte a tanárokkal szem
ben támasztott általános követelményeket, az alapvető oktatási mód
szereket, a növendékekkel való foglalkozás elvárásait. Alapvető tanári
etikai normákat is megfogalmazott.
A tanároktól mindenekelőtt „kötelességük kitűnő teljesítését és szakukbani folytonos előhaladásukat" követeli.
A tanár munkájában fontos helyet elfoglaló előadások kidolgozásá
val kapcsolatban azt kívánja, hogy azok minden esetben feleljenek
meg az adott kor követelményeinek. Csak akkor lehet eredményes a
tanár munkája, ha tantárgyát mindig „újan dolgozza ki", mert csak
így képes arra, hogy „az idő lépteivel mindig egyenlő szinten magát
fenntartsa". A „Szerkezet" több olyan intézkedést is tartalmaz, amely
a tanárokat erre hivatott serkenteni. így előírja, hogy a tanár előadásait
két évenként új kiadásban kell megjelentetni. Ezenkívül a tanár köte
les két évenként írásban jelentést tenni arról, hogy „mi újat talált fel
két év lefolyta alatt szakában, vagy mennyiben gondolt ki legyen vala
mely javítást a fennállón." 18 Nyomatékosan hangsúlyozta, hogy a tanár
az általa tanították igazságáról meggyőződve lépjen csak katedrára.
Petzelt tehát a sikeres tanári munka egyik alapvető feltételének az
adott tudományággal való folyamatos lépéstartást tekintette. Másik fel
tételnek tartotta a tanár és a növendék szoros munkakapcsolatát. Rész
letesen foglalkozik a tanórákon és azon kívüli oktatás és nevelés mód
szereivel.
Különösen megszívlelendő az a igény, hogy az előadásokon a tanár
olyan módszereket alkalmazzon, amelyekkel a hallgatók aktivitását is
biztosítani tudja. A tanároktól megköveteli, hogy „világos, kellemes,
a figyelmet ébren tartó, tiszta" előadást és ne felolvasásokat tartsa
nak. Előadás közben a tanár szólítsa fel hallgatóit „véleményadásra,
tartsa így fenn a figyelmet és utángondolkodásra sarkantyúzza. Szólítsa
fel hallgatóit ellenvetések tételére, czáfolja meg azokat alaposan, te
tő Uo. 9. o.
n Uo. 24. o.
18 Uo. 46. o.
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gyen maga is ellenvetéseket a kikérdezettnek, s vezérelje őt a megczáfolásra." 19
A tanár hivatását akkor tudja teljesíteni, ha minden tevékenységét
annak rendeli alá. Tekintélyét „sohase tegye . . . függővé rangjától, h a 
nem ellenkezőleg, önmaga által szerezzen tekintélyt a rangnak. Szeretet
és jó akarat vonja őt tanodásziaihoz, tisztelet pedig ezeket hozzája. A
tanítónak összeütközése a m a g a tanítványaival mindig rossz jelek m a 
gára nézve, és szükségleg ébresztik az illetőkben a meggyőződést, hogy
ő nem termett tanítónak, s hogy valamely becsületes módon hagyja el
helyét." 2C
Csupán néhány, a mai szemmel is különösen fontosnak tartott elvet
próbáltunk kiemelni Petzelt pedagógiai, didaktikai munkásságából. Meg
győződésünk, hogy ezek az elvek nemcsak több mint százhúsz évvel
ezelőtt voltak rendkívül korszerűek, hanem a mai problémák megol
dása szempontjából is elgondolkoztatóak.
Sajnos, a Hadi Főtanoda működésére nem kerülhetett sor, mivel az
osztrák császári hadak 1849 j a n u á r elején elfoglalták Pestet.
Petzelt Józsefet a forradalom és szabadságharc leverése után azzal
büntették, hogy nem folytathatott tanári munkát.
1850-ben halt meg, Szentendrén temették el.

19 Uo. 47. o.
20 UO.
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AZ OSZTRÁK—MAGYAK MONARCHIA
KATONAI TÉRKÉPÉSZETE*
Miczek György
A kapitalizmus fejlődésével fokozott gazdasági és katonai igény m u 
tatkozott jobb, pontosabb térképek készítésére. Ez alól a soknemzeti
ségű Osztrák—Magyar Monarchia sem volt kivétel. Sőt, ha gazdasági
fejlettségét és katonai erejét összehasonlítjuk más országokkal, elmond
hatjuk, hogy katonai térképészete világviszonylatban is előkelő helyet
foglalt el s maradandót alkotott. A katonai térképészeti munkálatokat
végző bécsi Katonaföldrajzi Intézet a kor színvonalának megfelelő m ű 
szaki-technikai feltételek között dolgozott.
A Monarchia III. katonai felmérése két évvel a kiegyezés után, 1869ben indult meg és lényegében ezek a munkálatok képezték az első világ
háborúig kiadott topográfiai térképek alapját. A folyamatosan végzett,
helyszíni helyesbítésekkel ugyanis lépést lehetett tartani a terület antropogén változásaival és a korábbi hibákat, pontatlanságokat ki lehetett
javítani.
A III. katonai felméréssel, illetve az utána következő katonai térké
pészeti munkálatokkal kapcsolatban Magyarország álláspontja is meg
változott. A korábbi, XVIII. század végi és a XIX. század első kéthar
madában végrehajtott térképészeti m u n k á k ugyanis az Osztrák Biro
dalomhoz tartozó Magyarországon az abszolutizmus egyik megnyilvá
nulását jelentették; a gazdasági érdekeket még kevesen ismerték fel.
A katonai térképészetben azonban a dualizmus nem jelentett kettős
séget. Bár a bécsi intézet tevékenységét osztrák érdekek szerint irá
nyították, az intézet keretén belül végzett munkálatokban magyar tisz
tek s műszakiak is részt vettek, s később belőlük kerültek ki azok a
szakemberek, akik az első világháború után az önálló magyar katonai
térképészetet megteremtették.
Meg kell azonban azt is jegyeznünk, hogy a bécsi katonaföldrajzi
intézet nem biztosított kellő részarányt Magyarországnak, például m a 
gyar helyett legtöbbször osztrák és cseh anyanyelvű térképészeket kül
dött Magyarországra. Ez az oka, hogy a nagyméretarányú topográfiai
* Kivonat a szerző doktori disszertációjából. (A szerk.)
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térképek magyarországi szelvényein sok eltorzított, elnémetesített név
található.
A III. katonai felmérés eredményeként elkészített térképek jelen
tőségét az is növelte, hogy közforgalomba kerültek s a gazdasági és t u 
dományos élet számos területén közvetlenül felhasználhatták azokat. A
magyar polgári kartográfia számára is felbecsülhetetlen értékű lett a
könnyen hozzáférhető alapanyag.
Magyarország számára a két világháború között a bécsi katonaföld
rajzi intézet által kiadott topográfiai térképek jelentették az alapot: a
térképek szelvényezésének főbb jellemzői megmaradtak, bár t e r m é 
szetszerűleg helyesbítést, korszerűsítést is végrehajtottak rajtuk.
Hazánkban a III. katonai felmérés alapján kiadott topográfiai tér
képek szinte hiánytalanul megtalálhatók a Hadtörténelmi Intézet Tér
képtárában és a kutatók rendelkezésére állnak. Évről évre egyre több
történész, geográfus és egyéb szakember merít új, pontos információ
kat ezekből a térképekből.
I. AZ OSZTRÁK-MAGYAR MONARCHIA KATONAI TÉRKÉPÉSZETE
AZ I. VILÁGHÁBORÚ KITÖRÉSÉIG

Az L és II. katonai felmérés
A Habsburg birodalom a XVIII. század közepéig egységes szem
pontok szerint készült — geometriai alappal bíró —, egész országré
szeket, illetve országot átfogó katonai térképekkel nem rendelkezett.
Bár történtek a kor színvonalának megfelelő minőségű felmérések, de
az ezek alapján készült különböző térképekre általában az volt jel
lemző, hogy előállításukban magánszemélyek, illetve egyes hadmér
nökök vettek részt. Ennek következtében csak nagyon korlátozott ki
terjedésű területekről állt a felsőbb hadvezetés számára aránylag pon
tos térkép.
Az 1756—1763-as hétéves háború idején a porosz hadsereg sikereit
elősegítette az a tény, hogy már pontos katonai térképekkel rendelke
zett. Mária Terézia a birodalom egységes térképezését — Daun és Lacy
tábornokok javaslata alapján — még a hétéves háború során, 1762-ben
elrendelte. Az országos felmérési munkálatok irányítását a hadvezető
ség vette át, amelyek azonban csak 1764-ben indultak meg. Hazánk
felmérése már II. József uralkodása idején, 1782—85 között készült el
Neu ezredes irányításával.
Az I. katonai felmérés munkálatait — még mielőtt teljesen befejez
ték volna — 1786-ban beszüntették, mivel hiányosságai már ekkor igen
szembetűnőek voltak: II. József ugyanis a katonai helyett inkább a
gazdasági felmérésnek adott elsőbbséget.
Az osztrák császárság egyes országrészeinek felmérése nem egységes
rendszerben, hanem tartományonként külön-külön készült el, ennek
következtében a határmenti szelvénylapokat nem lehetett közvetlenül
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csatlakoztatni egymáshoz. A felvételi lapok méretarány szempontjából
megegyeztek egymással, valamennyit öles rendszerben, 1:28 800-as
méretarányban dolgozták ki, grafikus háromszögelés alapján.
Az I. katonai felmérés térképanyaga a francia forradalmat követő
napóleoni háborúk korszerűbb hadviselési igényét már nem tudta ki
elégíteni, főképpen a pillacsikos pontatlan domborzatábrázolás — amely
magassági adatokat sem tartalmazott — nehezítette a felsőbb hadve
zetés elképzeléseinek valóra váltását.
A Monarchia II. katonai felmérését I. Ferenc császár 1806-ban ren
delte el. Ä munkálatok több mint 50 évig tartottak. A pénzügyi nehéz
ségek és a közben lezajló háborús események akadályozták a folyamatos
felmérést: többszöri megszakítással 1869-ig dolgoztak rajta. A II. kato
nai felmérés szintén öles rendszerben, 1:28 800-as méretarányban ké
szült, az ún. Cassini—Soldner-féle vetületi rendszerben. Domborzat
ábrázolása a Lehmann szász őrnagy által kimunkált csikozásos mód
szer. A magassági értékeket bécsi ölben adták meg. Az egységes jel
kulcsot már csak a munkálatok során, 1827-ben dolgozták ki. A fel
mérési munkálatok nagyobb pontosságát az országrészek szerint kiépült
háromszögelési hálózatok biztosították. A kataszteri felvételek anyaga
elősegítette a kiadásra kerülő térképek részletgazdagságát.
A bécsi Katonaföldrajzi Intézet létrejötte és működése
a III. katonai felmérés megindulásáig
1806-ban Bécsben a Vezérkarhoz egy Topográfiai Hivatalt szervez
tek. Itt kezdték el a II. katonai felmérés első lapjainak sokszorítását
(rézmetszetek útján). Senefelder litográfiái eljárásának elterjedése után
(1819) a fent említett hivatal Topográfiai-Litográfiái Intézetté bővült,
amely egyre nagyobb példányszámban állított elő térképeket.
A bécsi intézmény felállítása előtt — 1800-ban — a Napóleon csapatai
által elfoglalt Lombardiában, az ún. Cisalpin köztársaság fővárosában,
Milánóban, francia mintára létrehoztak egy katonai térképészeti hiva
talt — Deposito della Guerra néven. Lombardia és Velence tartomá
nyok felmérése és ennek eredményeként kiadott 1:86 400-as méretará
nyú térképek már az új intézmény tevékenységét dicsérték. Ausztria
1814-ben megszállta az észak-itáliai tartományokat. Ezt követően az
osztrák vezérkar a milánói Deposito della Guerrat átszervezte, s új neve
Katonaföldrajzi Intézet (Istituto Geografico Militare) lett.
À milánói intézet 1839-ig működött, ekkor az osztrák Udvari Hadi
tanács (Hofkriegsrat) az intézetet — szakembereinek és felszerelései
nek túlnyomó részével együtt — áttelepítette Bécsbe és egyesítette a
Topográfiai-Litográfiái Intézettel. Az ily módon létrehozott új bécsi
Katonaföldrajzi Intézet (Militärgeographisches Institut — M. G. I.) első
parancsnoka a Milánóból átkerült Ritter Campana von Spülenberg ve
zérőrnagy lett.
A bécsi M. G. I. széles körű tevékenységet fejtett ki, ezt a topográ
fiai rajzoló osztály, a litográfia, a rézmetsző, a nyomda és a háromszö
gelési számító iroda biztosította.
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A magas műszaki képzettséggel rendelkező szakembereket foglal
koztató intézet munkáját Európa-szerte ismerték és értékelték.
A II. katonai felmérés alapján, a bécsi M. G. I. igen finoman kidol
gozott rézkarc útján ötszörös kisebbítéssel létrehozta a Monarchia
1:144 000-es méretarányú részletes térképét (Spezialkarte).
A múlt század hatvanas éveinek elejéig csak a birodalom egy részé
ről készültek el a térképek. A felsőbb hadvezetés számára kisebb m é 
retarányú, 1:288 000-es, ún. „Generalkarte"-t adtak ki.
Az 1866-ban kitört porosz—osztrák háború idején a II. katonai fel
mérés munkálatai még nem fejeződtek be, ezért a hadvezetés még nem
rendelkezett megfelelő méretarányú és pontosságú térképekkel. Had
műveleti térképként a Scheda-féle 1:576 000-es térképet használták,
amelyet a II. felmérés húszszoros kisebbítésével hoztak létre. 1868-ban
ugyanis ÉK-en Bukovináról és Galíciáról, valamint Magyar- és Hor
vátország déli részeiről az 1:144 000-es, ún. Spezialkarte lapjai még
hiányoztak.
A Monarchia geodéziai munkálatainak rövid áttekintése
A topográfiai felmérések alapját a geodéziai munkálatok során kifej
lesztett háromszögelési hálózatok adják. A Monarchia területén a XVIII.
század elejétől folytak geodéziai munkálatok, de csak a század máso
dik felében, Mária Terézia uralkodása alatt értek el érdemleges ered
ményeket. Ennek kiemelkedő eseménye volt Josef Liesganig alapvonalmérése 1762-ben Bécsújhely (Wiener Neustadt) mellett, amely
Brünn, Wien és Várasd között kiindulópontja lett a kiépülő háromszö
gelési hálózatnak.
1798-tól a katonai vezetés irányította a birodalom geodéziai munkáit.
I. Ferenc császár 1806-ban jóváhagyta a Monarchia háromszögelését
megindító rendeletet. Az első háromszögelés 1829-ig a Monarchia nyu
gati területeitől Budánál a Duna vonaláig, ÉK-en pedig Erdély határáig
jutott el. A bécsi Katonaföldrajzi Intézet létrejöttével (1839) új fejezet
kezdődött a Monarchia geodéziai munkáiban — az intézmény keretein
belül ugyanis külön háromszögelő osztályt állítottak fel. Az első három
szögelést, amely műszaki követelmények, pontosság tekintetében sok
kívánnivalót hagyott maga után, 1842-ben fejezték be.
A második, pontosabb háromszögelés 1848-ban indult meg az intézet
szaktisztjeinek vezetésével. Hazánk területén_a magyar régi kataszteri
főhálózat alapját e háromszögelés pontjai adták.
A második háromszögelést 1862-ben megszüntették. A Monarchia
ugyanis ebben az évben csatlakozott a nemzetközi, az ún. közép-euró
pai fokméréshez.
A Monarchia harmadik háromszögelése — amelynek kitűzött célja
olyan nagypontosságú alap létesítése volt, amit a fokmérés és a szaba
tos topográfiai felmérés megkíván — 1862-ben indult meg és 1913-ig
tartott. A hálózat alapjául egy alapvonalat és két szöget mértek, s ebből
szögméréssel fejlesztették tovább a hálózatot.
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Alapvonalmérés

Brassónál

Az egész Monarchiára kitérjedő hálózat 721 elsőrendű alappontból
állt, amelyek összesen 1327 háromszöget képeztek. A kibővítés eredmé
nyeként 1518 háromszöget létesítettek 829 elsőrendű ponttal. Az oldal
hosszak levezetésére 23 alapvonalat mértek — ebből ötöt külföldön. Az
alapvonalmérések hosszúsága 2,5—10 k m között váltakozott. Az I. rendű
háromszögelési pontok 30—125 km távolságra voltak egymástól, állan
dósításukat jól előkészítették. A pontok számát másod- és harmad
rendű háromszögeléssel sűrítették, ez utóbbiaknál kb. 3 km-re voltak
a pontok egymástól, amelyek a topográfiai felmérés céljaira megfelel
tek.
A Monarchia harmadik háromszögelése, mely szervezettség, pontos
ság tekintetében a korábbiakkal szemben nagy előrehaladást mutatott,
megteremtette a geodéziai alapot a birodalom III. katonai-topográfiai
felméréséhez.
A bécsi Katonaföldrajzi Intézet szakemberei a háromszögelési m u n 6 Hadtörténelmi közlemények
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kálatokkal párhuzamosan szabatos szintezést is végeztek, amit 1873ban kezdték meg és 1898-ban fejeztek /be. Alapsíkul az Adriai-tenger
állandónak vett tengerszintjét választották, amely a trieszti kikötőben
levő Molo Sartorio pénzügyőrház falán elhelyezett vízszintmérő m a 
gassági jegy alatt 3,352 méterrel helyezkedett el.
A Monarchia több mint félmillió km 2 -nyi területén végzett szintezé
sek összhossza 22 935 km volt, ennek során 652 alappontot jelöltek meg.
A létesített 7 főalappont (ősjegy) tektonikailag nyugalmas területen
volt, közöttük csak az 1888-ban létesített nadapi ősjegy van a mai Ma
gyarország területén, melynek tengerszint feletti magassága 173,69 m.
A szintezési középhiba átlagosan 2—3 mm-t tett ki, ezt az akkori
viszonyok között nem lehetett kiküszöbölni, mivel Trieszt távolsága több
száz kilométer volt a Monarchia északi, illetve keleti határaitól, de a
szomszédos országok hálózatai sem voltak pontosabbak, így a csatla
koztatásnak gyakorlatilag nem lett volna előnye.
A Monarchia III. katonai felmérése 1869—1887
A növekvő katonai és gazdasági igényeket a II. katonai felmérés
alapján készült térképek egyre kevésbé tudták kielégíteni. A XIX.
század eleje óta folyó II. katonai felmérés anyagának jelentős része
m á r elavult, domborzatrajzuk, magassági adataik pontossága nem volt
megfelelő, s az újonnan létesített tereptárgyak, főképpen a gyorsan
szaporodó vasútvonalak hiányoztak a térképekről. Leszűrve az 1866-os
porosz—osztrák háború térképészeti vonatkozású negatív tapasztala
tait, a II. katonai felmérés lassan haladó munkálatait félbeszakították.
Von Kuhn hadügyminiszter előterjesztése alapján, az 1867—68. évi
tanácskozások után határozták el a Monarchia új, IÏI. katonai felmérését 1:25 OOO-es méretarányban.
A felmérés közvetlen célja az volt, hogy új, részletes térkép megrajzolásához nyújtson megbízható és pontos alapanyagot. A munkálatok
megkezdése előtt vita folyt a kiadandó új részletes térkép arányát ille
tően; sokáig legmegfelelőbbnek síkvidékre 1:100 OOO-es, hegyvidékre
1:50 000-es m é r e t a r á n y ú térképeket tartották, végül egy kompromiszszumos megoldás valósult meg, tudniillik az 1:75 000-es méretarány
mellett döntöttek.
A felmérési munkálatok gyors ütemben indultak meg 1869-ben. Az
1:25 000-es méretarányú felvételi lapok sokszorosítását eredetileg nem
tervezték, ugyanis csak az 1:75 000-es térkép alapanyagául szánták. Az
első években még ideiglenes utasítások és nem eléggé pontosan megha
tározott elvek és módszerek alapján végezték a felméréseket, 1875-től,
az első egységes jelkulcs létrejöttétől kezdve e nagyarányú munka m á r
azonos koncepciójú lett.
A III. katonai felmérés 1869—1887-ig, azaz 18 évig tartott, ami a
maga nemében páratlan teljesítmény volt, hiszen 624 856 km 2 -nyi terü
letet mértek fel aránylag igen rövid idő alatt. A terepmunka csak a
nyári idényben folyt, télen a tisztázati rajzok, valamint az új felvétel
előkészítésén dolgoztak. A topográfusoknak a nyári 6 hónap alatt egy
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Monarchia III. katonai

felmérése

egész 25 OOO-es lapot kellett felmérniük. A III. katonai felmérésen
évente átlagosan 112 térképész és 333 rajzoló dolgozott.
A felmérési munkálatokat a bécsi Katonaföldrajzi Intézet szakembe
reiből felállított térképező részlegek végezték; egy részleghez 8 ember
tartozott.
A III. katonai felmérés a Monarchia egészére kiterjedő csillagászati
meghatározáson alapuló háromszöghálózatra épült fel. A földrajzi háló
zat a bécsi délkörre volt tájékozva, a bécsi Stephansturm volt a III. fel
mérés kezdőpontja. A trigonometriai hálózat geodéziai alapja tíz külön
böző tengelyrendszerre volt tájékozva, például: Wien—Stephansturm
(Felső-Ausztria, Morvaország, Szilézia és Dalmácia), Budapest — gel
lérthegyi csillagvizsgáló (Magyarország).
A III. katonai felmérés vetülete a Bessel-féle ellipszoidra vonatkozó
poliéder vetület volt. A Bessel-féle alapellipszoid nagy tengelye 6377,397
km, kistengelye 6356,079 k m hosszú. Az ellipszoid felületet meridiánok
kal és paralelkörökkel trapéz alakhoz hasonló felületrészekre bontot
ták, s egyes felületrészekre külön alkalmazták a vetület vetítési rend
szerét. Minden felületrészt egy-egy külön síkon levőnek tekintettek,
sarokpontjait — az oldalhosszak megtartása mellett — egyenesekkel
kötötték össze. A poliéder, vagy soklaprendszerű vetítésnél minden tér
képlap közepe érintette a földfelszint, a többi pont a föld felszíne felől
vetítődött
Vetületi egységül az 1:75 000-es térképlapot vették; Az egyes térkép
lapok által ábrázolt területrészek kör, illetve ellipszis részékből képzett
szférikus négyszögek, amelyeket gyakorlatilag egyenesnek vettek. Ha
ezekre érintősíkot fektettek, egy poliéder lapot nyertek, amelynek" ol
dalai a vetületi síkok, a rájuk bocsátott függőlegesek pedig a vetítő
sugarak volta'k. így a föld felületét, ha a térképlapokat összeillesztették,
nem egy síkban ábrázolták. A soklaprendszer előnye az volt, hogy bár
milyen nagy területre alkalmazhatták, ezzel a térképlapok szélein j e 
lentkező torzulások a kívánt határig csökkenthetők voltak. A numeri
kus pontokat a földrajzi összrendezők jellemezték, az alappontokat föld
rajzi hálózatba helyezték.
A poliéder rendszer hátránya viszont az volt, hogy a csatlakozó tér
képlapok csak a térkép méretarányában készült soklapidomon lettek
volna tökéletesen összeilleszthetők, síkba illesztve hézagok maradtak.
(Papírtágulás miatt 5—6 1:75 000-es lapot össze lehetett ragasztani.)
Az összes 1:75 000-es méretarányú térképet csak olyan gömbön lehe
tett volna hibátlanul összeilleszteni, melynek átmérője 171 méter!
A III. katonai felmérésnél egy 25 000-es felvételi lapja minimum
3—4 háromszögelési pont került, de előfordult, hogy amikor a 25 000-es
lapokat négyfelé szabva kiadták a topográfusoknak, egy-egy ilyen ne
gyed lapra egyetlen háromszögelési pont sem jutott. Ilyen esetben gra
fikus nagyháromszögelést végeztek, s csak utána vágták szét a lapokat.
Végeredményben így minden negyed lapra jutott grafikusan meghatá
rozott háromszögelési pont. Természetesen ez a minimális pontsűrűség
szükségessé tette nagyszámú új pont bemerését a részletfeldolgozások
hoz, illetve részletfelmérésekhez — amelyet grafikus kisháromszöge— 692 —

léssel oldottak meg. A bemért pontok száma a terepjellegtől függően
változott, síkvidéken gyakran száz pont elegendőnek bizonyult (mini
mum 92, Nagykikinda). Ugyanakkor erős reliefenergiájú területen 1000nél több pontot is bemértek (Gmünd 3268 pont). Ez a pontsűrűség az
akkori követelményeknek megfelelt. A domborzatrajz, az aránylag k e 
vés bemért pont ellenére meglepően jól sikerült. A hibák jelentős r é 
szét az a tény okozta, hogy a domborzatot nem közvetlenül a terepen
rajzolták meg, hanem — a berajzolt esés vonalak segítségével — csak
télen a szobai m u n k a során készítették el a sraffozást, valamint a szint
vonalvázat tussal. Másik hibaforrás az volt, hogy a felméréshez hasz
nált 1:25 000-re redukált kataszteri vázat és a már előzőleg említett
háromszögelési pontokat nem felvételi laponként, hanem szelvényen
ként szerkesztették meg. A négyfelé vágott szelvényt külön-külön ra
gasztották fel a mérőasztalra, majd a terepi munka befejezése után az
asztalról lefejtették és megint vászonra ragasztották a szelvénybe való
összeillesztés végett. Ez a kétszeri lefejtés és összeragasztás torzulások
hoz, pontatlanságokhoz vezetett.
Mindent összevetve — a rendelkezésre álló rövid időt figyelembe
véve —, a Monarchia III. katonai felmérése (1869—1887) a kor műszaki
technikai színvonalát elérő kimagasló jelentőségű és eredményű munka
volt, és világszerte nagy elismerést váltott ki.
Az 1:25 000-es méretarányú felmérési lapok alapján készítették el a
Monarchia 1:75 000-es szelvényeit, 1873-tól 1889-ig összesen 832 db
75 000-es szelvény jelent meg.
Térképhelyesbítések és revíziós munkálatok 1885—1914 között
Már a III. katonai felmérés munkálatainak teljes befejezése előtt
szükségessé vált a felmérési lapok helyesbítése. Különösen a III. fel
merés első éveiben készült erdélyi és tiroli lapok voltak pontatlanok,
mivel az akkori munkálatoknál még hiányzott a teljesen egységes kon
cepció. Többször változott az ideiglenes jelkulcs. Időközben a térképek
egyes adatai óhatatlanul el is avultak, ezért 1885-ben megkezdték a
III. felmérés felvételi lapjainak helyszíni megújítását (reambülálását).
Mivel a III. katonai felvétel idején sok helyütt még hiányzott a ka
taszteri alaptérkép, ezéken a területeken jóval pontatlanabb, elna
gyoltabb lett a 25 000-es felvételi lapok felszínrajza. A kéknyomaton
történő reambulálási munkálatok kipróbálása 1884-ben az Alföldön
történt, majd 1885-ben Dél-Tirolban (IV. 22., Rovereto und Riva szel
vényen) folytatódott. A térképhelyesbítés irányelveit ekkor fektették
le végérvényesen.
A reambulálás során minden korábbi felmérési anyagot felhasználtak
(háromszögelés, kataszteri térképek stb.). Nem csupán a tartalmi h e 
lyesbítésre, hanem a nagyobb pontosság elérésére is törekedtek, de a
gyorsaság végül a pontosság rovására ment, tudniillik egy térképész
kb. két és félszer akkora területet dolgozott fel, mint a harmadik fel— 693 —

mérés esetében. A topográfusok egy év alatt átlagosan 6—7 1:25 OOÓ-es
felvételi negyedet készítettek el (430 km 2 ), de síkvidéken ennél nagyobb
teljesítményt is sikerült elérniük (9—10 felvételi negyed).
1897-ben a reambulálás munkálatait abbahagyták; miután az eddigi
25 000-es felvételi szelvények helyesbítéséről áttértek a térképreví
zióra — a 75 000-es térképek 50 000-re nagyított barna kópiájával dol
goztak a terepen.
A térképrevízióval, ezzel az újabb munkastílussal a reambuláláshoz
képest kétszeres gyorsasággal dolgozhattak a topográfusok.
A revízió célja csak a 75 000-es lapon ábrázolható legfontosabb vál
tozások megállapítása volt.
A térképhelyesbítések figyelembevételével 1877-től kezdve folyama
tosan megjelentek a 75 000-es térképek második kiadásban.
A Monarchia katonai vezetése számára nagy fontosságú volt, hogy a
hadászatilag kiemelkedő jelentőségű déli, szerb határmenti területek
ről pontos térkép álljon rendelkezésére. Bosznia-Hercegovinát, amely
korábban török fennhatóság alatt volt, az 1878-as berlini kongresszus
után a Monarchia csapatai megszállták. A török hatóságok erről a nagy
kiterjedésű területről korábban semmiféle megbízható térképet nem
készítettek. 1880-ban kezdte meg a Monarchia az országrész katonai
felmérését, amely 4 év alatt el is készült 1:25 000-es méretarányban.
Kivételt képezett a Lim folyó vidéke, ahol 1:50 000-es volt a felvétel.
1889-ig az okkupációs területről megjelentek a 75 000-es térképlapok.
A kiéleződő nemzetközi helyzet, az állandó balkáni feszültség miatt
néhány év elteltével szorgalmazni kezdték a bosznia-hercegovinai la
pok revízióját, amelyet a múlt század utolsó éveiben el is végeztek.
1899—1904 között jelent meg a 60 új helyesbített 75 000-es lap. Ezek
minősége már kielégítette a felső katonai vezetés igényeit.
A III. katonai felmérés alapján készült térképek helyesbítése a IV.
szabatos katonai felmérés munkálatainak megindulása után is zavar
talanul folytatódott egészen az első világháború kitöréséig. Nem egé
szen fél évszázad alatt a 75 000-es térképeket három különböző kiadás
ban jelentették meg.
A Monarchia IV. ún. szabatos felmérése (Präzisions Aufnahme);
új felmérési eljárások bevezetése — 1896—1914
A III. katonai felmérés csak a katonai igényeket volt hivatott kielé
gíteni: néhány évtized elteltével napirendre került egy maximálisan
pontos, nemcsak katonai célokra felhasználható felmérés iránti szükség
let. A Monarchia IV., ún. szabatos felmérése — Beck tábornok irányí
tásával — luSQ-^ban kezdődött meg 1:25 000-es méretarányban. Fő
szempont a pontosság, a teljességre való törekvés vplt, amit ennél a.
méretaránynál egyáltalában el lehetett érni.
Időközben a Monarchia területén új háromszögelési hálózatot fej
lesztettek ki. Az újonnan felmért nagypontosságú háromszögelési pon
tok felhasználásával a térképlapok pontossága is megnőtt. Természet— 694 —

szerűleg a szabatosság a gyorsaság rovására ment, a Monarchia egész
területének új felmérését százéves időtartamra tervezték!
A IV. felvételnél a korabeli legmodernebb műszereket és technikai
eljárásokat használták fel. — A tachymetria, a fotogrammetria alkalma
zásával az elkészült m u n k á k minősége világviszonylatban is kiemel
kedő volt.
A III. katonai felmérésnél a poliéder vetület vetületi egysége a
75 000-es szelvény volt, míg a IV. felmérésnél annak 1/16-a, az ún.
felvételi negyed képezett egy vetületi síkot.
A fixpontok koordinátái az új térképek alapanyagául szolgáltak. Sok
és szabatos magasságmérés történt, a felvételi lapra 8—12 háromszöge
lési pont jutott, az egyes pontok abszolút magasságát a szabatos szinte
zés alappontjaiból kiindulva vezették le.
Összehasonlítva a III. és IV. felmérés azonos szelvényeit, nyilván
valóvá válik a nagyarányú fejlődés, különösen pontosság tekintetében.
A III. felmérésnél egy topográfus évi teljesítménye, ha jó katasz
teri anyag is rendelkezésére állt, elérhette a 800 km 2 -t. A IV. felvétel
nél a megnövekedett pontosságú igények következtében legfeljebb 100
km 2 -t mértek fel ugyanennyi idő alatt. Követelményként állították,
hogy egy 25 000-es lapra síkvidéken 2400, dombvidéken 4800, hegy
vidéken 6000 bemért pont jusson.
A fotogrammetria felhasználását a terepfelmérésnél hosszas kísér
letek előzték meg. Elsősorban a magashegységekben igen nehéz körül
mények között folyó felmérések megkönnyítésére 1893—94-ben a Menguzfalvi völgy környékén, a Magas Tátrában folytattak kísérleti földi
fotogrammetriai felvételeket. Az itteni sikeres eredmények után hatá
rozták el, hogy a meginduló IV. szabatos felmérésnél erőteljesen fognak
támaszkodni a földi fotogrammetriára. A fényképekről lemért adatok
alapján kint a terepen készítették el a domborzat vázát. Àz ún. rajzoló
földi fotogrammetria hátránya az volt, hogy a két különböző álláspont
ról készített képpáron sokszor nehéz volt a pontok azonosítása, mert
elfedés, takarás gyakran előfordult, s a közvetlen rajzolás is pontat
lanságot eredményezett.
A századforduló után a sztereofotogrammetria fokozatosan kezdett
tért hódítani. Rövid alapvonallal, egymástól kis távolságra, az alap
vonalra merőlegesen párhuzamos vonal mentén készítették el a fényképpärokät, amelyek sztereoszkópban szemlélve plasztikussá váltak.
Dr. Pulfrich jénai egyetemi t a n á r a sztereoszkópot átalakította távol
ságmérésre alkalmas műszerré, melyet sztereokomparátornak nevezett
el. Ez a műszer a térbeli pont helyzetét számítás útján határozta meg,
mérőlapon, illetve nóniuson lehetett leolvasni az eredményt.
A Monarchia térképészete felismerte az új mérési eljárás jelentősé
gét. Különösen Orel főhadnagy folytatott eredményes vizsgálatokat és
fejlesztette tovább a sztereoszkópikus mérést. Fototeodolittal készített
fényképfelvételeket magashegységi területeken (Ortler hg.) és a ki
értékelést a maga tervezte sztereoautográffal végezte el. Ez a m ű 
szer lehetővé tette a szintvonalterv automatikus elkészítését, a m e 
lyet a sztereoautográf közvetlenül a felmérési lapra rajzolt le. 1909—
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Az Ortler hegység felmérése 1907-ben. Földi fotogrammetriai felvétel
Zeiss-féle
fototeodolittal. Automatikus szintvonaltervezés
első alkalmazása
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1910-ben a tiroli Meran-Sterzing-Sand vidékén 2000 km 2 -nyi területen
végeztek új felmérést a fotogrammetria felhasználásával a régi topog
ráfiai felmérést tízszeresen felülmúló gyorsasággal. A topográfusoknak
a műtárgyakat, útminőséget stb. még utólag kellett helyszínelni. Viszont
a szintvonalakat és a vázrajzot méretarányhelyesen elkészítette a sztereoautográf.
Az Orel-féle műszer nemcsak a magashegységekben, hanem gyenge
domborzatú területeken is bevált, ugyanis közvetlenül az első világ
háború kitörése előtt — l:10 000-es méretarányban — ezzel a mód
szerrel mérték fel a hajmáskéri lőteret. A háromszögelés és a sztereoautográf által adott magassági adatok között minimális különbség adó
dott.
A terepmunka számára a kis mérőasztallapokat használták, amely
egy 75 000-es térkép 1/16-át képezte. A topográfus a felvételi mérőasz
tallapot a redukált kataszteri vázzal, valamint az esetleges fotogrammetriailag kiértékelt és megrajzolt anyaggal együtt kapta meg. A meg
adott anyagot felülvizsgálták és kiegészítették (tachymetrikus mérés),
a fotogrammetriailag meghatározott magassági pontok alapján a szint
vonaltervet megrajzolták.
A Monarchia IV. katonai felmérésénél használt térképező műszerek:
mérőasztal 2 állvánnyal és fogantyúval, libella, tájoló, távcsöves vonal
zó, irányzóvonalzó, távolságfelrakó, 1896-os mintájú magasság- és tá
volságmérő műszer, távmérőléc és barométer.
A IV. felmérés munkálatainak zömét Tirolban, Karinthiában, Krajnában és Görz vidékén — az olasz határral szomszédos területeken vé
gezték el. Az első világháború kitörése megszakította a IV. felmérést,
amely végül is csak a Monarchia területének elenyészően kis részéről
készült el.
A bécsi Katonaföldrajzi Intézet szervezete és működése
az első világháború kitörése előtt
A bécsi Militärgeographisches Institut 1848-ig az Udvari Haditanács,
ettől kezdve közvetlenül a Hadügyminisztérium alá rendelt hadi inté
zetként működött, és elsőrendű feladata katonai térképek előállítása
volt. Az intézmény működését a Hadügyminisztérium által kinevezett
táborszernagy irányította.
A bécsi Katonaföldrajzi Intézet 1914-foen 5 fő csoportra oszlott.
1. Geodéziai csoport. Ez a részleg szállította a geodéziai alapot a fel
mérésekhez; az alappontokat meghatározták, véglegesítették, a koordi
nátákat és térképvetületeket kiszámították. Osztályai:
a) csillagászati;
b) háromszögelési;
c) számító;
d) szintező — ide tartozott a csillagvizsgáló is.
2. Térképező csoport. Feladata a katonai felvételek, térképrevíziók
végrehajtása volt. Osztályai:
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Térképész felszerelés

a) szerkesztés — a terepmunka előkészítését és utólagos ellenőrzését
végezte; saját térképész tisztképző tanfolyamot tartott fenn;
b) mechanikai műhelyek (1886 óta);
c) katonai rajzoló osztály (1872 óta);
d) öt térképész osztály — a felméréseket végezte, télen az intézetben
dolgozott. Ide tartozott a fotogrammetriai osztály is.
3. Kartográfiai csoport. Feladata volt a tervezés, a tisztázat meg
rajzolása és a térképnyilvántartás. Osztályai:
a) tervezésellenőrző;
b) domborzatrajzoló;
c) felszínraj z-raj zoló ;
d) nyilvántartó — ez az osztály irányította a térképek folyamatos,
állandó helyesbítését;
e) archívum — az eredeti felvételi lapokat, térképeket, műszereket
ellenőrizte.
4. Technikai csoport. A térképek sokszorosításával foglalkozott. Osz
tályai :
a) fényképész (1862 óta) — az összes fotonegatív elkészítését végezte;
b) heliogravura (1896 óta) — galvanoplasztikával, a rézlemezek nyo
móformáinak elkészítését végezte;
c) rézmetsző osztály — feladata volt a térképellenőrzés nyilvántar
tása a nyomólemezen, a lemezanyag megőrzése és karbantartása;
d) fotolitográfia — fotomechanikai reprodukciókat, grafikai és retus
munkákat végzett, valamint próbanyomatot állított elő a litográ
fiái kézisajtón;
e) litográfia — metszetek, rajzok átvitele lemezre, illetve kőre;
f) nyomdaosztály (1876 óta) — nyomás útján sokszorosított térké
peket és egyéb kiadványokat; ide tartozott még a papír- és kőraktár, valamint a csiszoló műhely.
5. Adminisztratív
csoport. A gazdasági és igazgatási ügyeket intézte.
A bécsi Katonaföldrajzi Intézetben katonatisztek, katonai tisztvise
lők, legénységi állományú technikusok dolgoztak, az összlétszámuk a
technikai segédszemélyzettel együtt 1896-ban 228, 1913-ban 715 fő
volt.
Az M. G. I. kiadványainak lapszáma 1880-ban 1,68; 1912-ben 7,55;
1915-ben 35,75 millió volt. A megjelent térképlapok száma a század
fordulón érte el az egymilliót. Ekkor a bécsi intézet Európa legnagyobb
katonai térképészeti létesítménye volt.
A Monarchia katonai térképeinek fokhálózata és szelvényezése
A Monarchia katonái térképészete egységesen a ferrói meridiánt fo
gadta el kezdő délkörül. (Ferro távolsága Greenwichtől 17° 39' 57,6"
Ny-ra.)
A nagy méretarányú katonai térképeket (1:25 000, 75 000, 200 000-es)
poliéder vetületben ábrázolták. Alapfelületül a trieszti 0 ponton át— 700 —

menő, ún. Bessel-féle ellipszoid szolgált, amelynek méreteit a nemzet
közi fokmérések állapítottak meg. Az 'alapellipszoidot Ferrotól mint
kezdőmeridiántól kiindulólag felosztották hosszúsági, illetve az Egyen
lítőtől kiindulva szélességi körökkel és így egy ún. foktrapéz-hálózatot
kaptak.
Az 1:200 000-es térkép (foktérkép) középpontja a teljes fokértékű
hosszúsági és szélességi körök metszéspontja volt, s ettől 30'—30' távol
ságra terjedt ki a térkép észak—déli, illetve kelet—nyugati irányban.
Tehát a 200 000-es lapok 1° hosszúságú, illetve szélességű trapéz alakú
területet fedtek. A 200 000-es foktérképlap 1/8 része felelt meg a
75 000-es térképen ábrázolt területnek (15' szélesség, 30' hosszúság).
1869-től a III. katonai felmérés megindulásától egészen 1901-ig vetü
leti egységként a 75 000-es lapot vették. Minden 75 0Ö0-es szelvényt
egyenes vonalakkal határolt, egy síkban fekvő síktrapéznak tekintettek,
s a pontok felrakásakor a földrajzi koordinátákat a fokosztásnak meg
felelően helyezték el a síklapra.
A szelvénykeretet úgy készítették el, hogy a 15'-nek megfelelő m e r i 
diánhosszat kimérték, s a két végpontra állított merőleges mentén 15'—
15'-nek megfelelő szélesség hosszát jobbra-balra rámérték. A végpon
tokat összekötve megkapták a kész keretet. A 75 000-es síktrapézt a
középponton átmenő derékszöggel felosztották négy részre.
Egy ilyen negyeden ábrázolt terület felelt meg egy 25 000-es t é r k é p 
nek. Ha egy ilyen 25 000-es szelvényt újból felosztottak a középpont
ján átmenő derékszöggel, akkor a felvételi negyedet kapták meg.
A torzítás csökkentése érdekében 1900-tól a térképközépen áthaladó
derékszögök helyett a meridián és paralel körök mentén osztották fel
a 75 000-es lapot, s kaptak 16 valódi trapézt. Egy ilyen felvételi negyed
lett a poliéder vetület egysége, melynek kiterjedése 7'30" volt K—NY-i,
illetve 3'45" É—D-i irányban.
Európa nagy részét felosztották foktérképekre, a Ferrotól számított
6° keleti hosszúságtól 55°-ig, illetve az északi szélesség 35°—60°-ig. A
75 000-es térképek számszerű megjelölését az észak-nyugati sarokban
kezdték el négyjegyű arab számokkal. 0101 lett az első szelvény — a
15'-es szélességi övek számozását az első két számjegy, a 30'-es hoszszúságú oszlopok számozását a két utolsó számjegy jelezte. Megjegy
zendő, hogy csak a Monarchia, illetve a környező területekről készültek
75 000-es térképek, ezért a 26-os öv volt a legészakibb, s a 43-as a leg
nyugatibb oszlop. Csak az első világháború alatt" vezették be egyértel
műen ezt a számozást, addig csak a Monarchia területére kiterjedő szá
mozást használták. Ennél a nyugat—keleti irányban húzódó 30'-es
hosszúságot felölelő oszlopokat római számokkal jelölték (oszlop-Colonne), a Monarchia nyugati határán a Ferrotól számított keleti hoszszúság 27°-tól 27° 30'-ig terjedt az első oszlop (Vorarlberg tartomány
ban). A legkeletibb oszlop a XXXV-ös volt — Ferrotól keletre 44°—44°
30'-ig Galícia, Bukovina és Kelet-Erdély területén. Az észak—déli
irányban a 15'-es kiterjedésű öveket (Zone) arab számokkal jelölték.
Az 1. öv az északi szélesség 51°—51° 15'-ig terjedt Észak-Csehországban,
a legdélibb a 37-es öv volt Dalmácia déli csücskén 42°—42° 15' között.
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Az új foktérképbeosztás következtében az 1. öv a 35-ös lett, a 37-es
a 71-es; míg az I. oszlop száma 43, a XXXV. oszlop 77-es lett. Például:
XXI/24 régi számozás (Neusatz—Peterwardein, Újvidék—Pétervárad)
az 5864-es új sorszámot kapta.
II. AZ OSZTRÁK-MAGYAR MONARCHIA KATONAI TÉRKÉPEI

Az 1:25 000-es térképek
A Monarchia katonai térképeinek legfontosabb alapanyagát a 25 000-es
felvételi szelvények képezték. A III. katonai felmérés 18 éve alatt a
Monarchia egész területéről elkészültek a 25 000-es felvételi szelvé
nyek — összesen 2780 lap. Eredeti rendeltetésük csak az volt, hogy az
elkészítendő részletes térképek alapanyagául szolgáljanak, pontossá
gukat az akkori katonai követelmények határozták meg.
Egy 75 000-es. ún. részletes térképet 4 db 25 000-es lapra osztottak
fel, amelyeket a világtájak szerint jelöltek: NW (ÉNY), NO (ÈK), SW
(DNY) és SO (DK). A 25 000-es lapok 15' földrajzi hosszúságú, és 7'30"
szélességű területet öleltek fel. Átlagos lapnagyságuk 76X56 cm, terü
letfedésük kb. 260 km'- volt. 1901-től a vetületi egységként alkalmazott
ún. mérőasztallap (75 000-es 1/16-od része) 7'30"-es hosszúságú es
3'45"-es szélességű volt — 65 km 2 -es területfedéssel. Az északi széles
ség 47°-án a felvételi negyed 6948)<9505 m oldalhosszúságú téglalap
területét ábrázolta.
A Hadtörténelmi Intézet Térképtárának birtokában van a III. katonai
felmérés 1:25 000-es felvételi lapjaiból több példány, együtt a többi
felmérési anyaggal. (Felvételi negyedenként pontoleáta, névrajzi és
szintvonaloleáta, helységnév-regiszter és korrektúra.)
Az eredeti felmérési szelvényeket az északi és keleti szélükön kettős
keretvonal határolta, melyek között több, a térképre vonatkozó magya
rázatot helyeztek el. így az észak-nyugati sarokban volt a méretarány
megjelölés, 1:25 000, valamint két aránymérték (az egyik öles rend
szerben — fél osztrák mérföld ölben kifejezve —, míg a másik arány
mérték méterben, illetve lépésiben lett megadva). Az északi szegély
közepén a lap megnevezését találjuk. Például: Gradkartenblatt Zone
13 Colonne XXX. Section NW — és az ország, illetve országrész neve
— Ungarn. Az északkeleti sarokban a 100, illetve 20 méteres szint
közökre (szintvonalakra) vonatkoztatott lej talapmértéket, valamint mel
lettük a 100 és 20 méteres (10 m-es) szintvonalak jelzését helyezték el.
A keleti keretvonalak között egymás alatt következtek az alábbi ada
tok: az illető felmérési lapra jutó területen bemért pontok száma, m e 
lyek alapján a domborzatot megszerkesztették (a fentebb említett lapon
647 pontot mértek be). Ezután a felmérés éve következett (1874), majd
a térképező osztagvezető, illetve aligazgató (Unter-Direktor) neve és
alakulata; a térképező tiszt, a vázrajzoló, s végül a megírások elkészítő
jének neve.
A Monarchia legészakibb és legdélibb 25 000-es lapjának nyugat—
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keleti irányú (15'-es) hosszúságkülönbsége 65 m m ; azaz a valóságban
1629 m volt.
A domborzatábrázolás módszere a Lehmann-féle szabályok szerinti
csikozás volt — a terepet 20 m-es, síkvidéken 10 m-es szintvonalakkal
ábrázolták. A bemért pontok és a csikozás alapján készültek el a szint
vonalak, amelyeket a tisztázati rajzon „kifésültek'"'. Hegyes területen a
csikozás igen plasztikus domborzatot adott.
Az eredeti felmérési lapok tisztázati rajza kilenc színben készült —
ennek reprodukálása és forgalomba hozatala a III. katonai felvétel ide
jén nem volt betervezve, a kész tisztázati rajzot elmoisódhatatlanná téve
(fixálva) a többi alapanyaggal együtt a bécsi Katonaföldrajzi Intézet
Archívumában helyezték el.
A későbbiékben az eredeti színes alapanyagról egyszínű reproduk
ciókat sokszorosították. Különleges célokra készítettek a 25 000-es fel
vételi lapok alapján nagyobb méretarányú térképeket is, de a nagyítás
révén a hibák is nagyobbak, kibangsúlyozottabbak lettek. Különösen
az első világháború alatt a harctéri körülményék (állásharcok) szüksé
gessé tették, hogy nagy méretarányú térkép álljon a csapatok rendel
kezésére. Ezért a 25 000-es eredeti felvételeket fotolitográfiai módszer
rel igen nagy tömegben sokszorosították. Fekete, egyszínű másolatok
kerültek ekkor forgalomba, melyeken eléggé elmosódott tónusok kelet
keztek. A vizek ábrázolása hiányzott, tudniillik a fotolito másolaton a
kék szín kimaradt.
Közvetlenül az első világháború kitörése előtt végrehajtott IV. sza
batos felvétel lapjai kétféle kivitelben készültek, csíkozással, illetve csi
kozás nélkül, csak szintvonalakkal.
A III. katonai felmérés felvételi szelvényeinek határmenti lapjai a
Monarchia területén nem terjedtek túl — a határon túli területrész
üresen maradt. Előfordult, hogy a háború idején sokszorosított határ
menti lapok domborzatábrázolása kétféle volt : így például a tiroli—olasz
határmenti térképek esetében a Monarchia területét csíkozott modor
ban 20 m-es szintvonalakkal ábrázolták; az olasz területről csak csíko
zott térkép készült el. (Például 5645/1-es szelvény.) Barna nyomatként
zöld erdő-felülnyomással jelent meg az előbbi térkép, amelyen lila szín
ben kilométerhálózatot is elhelyeztek. A kilométerhálózat a négy
25 000-es lap központjában kezdődött — azaz a 75 000-es részletes tér
kép közepén. A NW szelvény 1-el, az NO 501-el, az SW 1001-el, az SO
1501-el kezdte a számozást. A szürke nyomat is gyakori volt, szintén
zöld erdőfelülnyomással, s az egyes lapokon a vízrajot — ami egyszínű
alaptérképen nehezen volt olvasható — kék színnel még felülnyomták.
Az 1:75 000-es térképek
Az 1:75 000-es méretarányú, ún. részletes térképek (Die Spezialkarte
der österreichisch—Ungarischen Monarchie und anschliessender Ge
biete) alkották a Monarchia legfontosabb részletes térképsorozatát. A
III. katonai felmérés 16 éve alatt összesen 832 db 75 000-es szelvény
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kiadására került sor, az első világháború befejezéséig összesen 1079 db
75 000-es szelvény jelent meg. 1896-tól folyamatosan revízió alá vették
a 75 000-es lapok egy részét, s e felülvizsgálatok során az időközben
beállt változásokat is rávezették a javított kiadásokra.
Az ún. poliéder rendszer következtében minden egyes 75 000-es tér
kép közepe képzett egy külön vetítő síkot és tengelyrendszer közpon
tot. A III. katonai felmérés pontossági követelményei a 75 000-es tér
képeknek megfeleltek — a hibák ti. a felvételhez viszonyított kisebb
méretarány következtében csökkentek. A háromszögelési pontok fel
rakása szelvényenként történt, s ezekből indult ki a térkép béltartal
mának felszerkesztése. Minden szelvény középvonala a földrajzi észak
felé mutatott. Egy-egy 75 000-es szelvény nagysága 30' hosszúságú és
15' szélességű volt, területfedésük északról dél felé haladva nőtt. Az
északi lapok nyugat—keleti oldalhosszúsága 51°15'-nél — a Monarchia
északi határánál — 46,54 cm; a déli lapok nyugat—keleti oldalhossza a
montenegrói határ mentén 55,01 cm volt (csaknem 10 cm a különbség!)
A nyugat—keleti hosszúság övenként 0,2 cm-nyit változott. Az átlagos
lapnagyság 50X37 cm volt, kb. 1053 km 2 területfedéssel; az övenként
egymás mellett elhelyezkedő lapok egyenlő területűek voltak. A
75 000-es lapokon ábrázolt terület oldalhosszúsága észak—déli irányban
28 k m ; kelet—nyugati irányban 38 km volt.
A föld ellipszoid alakjából kifolyólag, a lapultság miatt, a szélességi
körök közé eső övek északi irányban „magasabbak" voltak, az eltérés
azonban csekély volt — övenként mindössze 0,02 m m - t tett ki. A leg
északibb szelvényeknél a 15'-es É—D-i oldalhossz 37,079 cm, a leg
délibb szelvény esetében 37.021 cm volt.
A részletes térképek határait ívek helyett egyenes vonalak képez
ték, a 15' és 30' távolságra levő szélességi és hosszúsági vonalak metszés
pontjait egyenes vonalakkal kötötték össze. Ez egy körív, illetve annak
húrjának volt tekinthető — az eltérés mindössze 0,4 km-t tett ki. Az
által, hogy egyenes vonalak határolták a térkép széleit, a szerkesztés
jóval egyszerűbbé vált.
A 75 00Ö-es szelvények keretén kívül, az északi szegély felett h e 
lyezték el a szelvényszámot és az illető szelvény nevét, amely általában
a térképre eső legjelentősebb település volt. A déli keretvonal alatt
találjuk az illető terület felmérésének évszámát, az aránymértéket és a
kiadás évét.
A 75 000-es térképeket a 25 000-es felvételi szelvények háromszoros
kisebbítésével állították elő, emiatt a térképek béltartalmát generali
zálni kellett. A domborzatábrázolás a 25 000-es lapokhoz hasonló csíko
zás volt, erősébben összevont domborzattal — a merőleges megvilágí
tású Lehmann-féle csíkozás (mennél meredekebb, annál sötétebb) plasz
tikus rajzot adott. 100 m-es fő- és 50 m-es mellékszintvonalakat alkal
maztak. Az egyszínű nyomás következtében a hegyvidéki lapok a csí
kozás miatt eléggé sötétek, nehezen olvashatóak voltak. Egyes, későb
ben megjelent balkáni lapok esetében (Szerbia—Montenegró) a hiányos
és pontatlan adatok miatt csíkozás helyett csak summert (árnyékolást)
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alkalmaztak domborzatábrázolásként. Az első világháború kitörése előtt
megjelent és revízió alá vett Száva menti és aldunai lapoknál csíkozás
helyett már szintvonalas hegyábrázolás valósult meg.
A III. katonai felmérés kezdetétől több ideiglenes jelkulcsot adtak
ki, de lényegileg az első világháború végéig — fél évszázad alatt — fő
vonásaiban változatlan maradt. 1875-ben jelent meg az első, már nem
ideiglenes jelkulcs, ezt követték az 1882, 1888, 1894, 1905, valamint az
1913. évi kiadások. A 75 000-es térképek jelmagyarázata külön szelvé
nyen is megjelent, ahol feltüntették az új, érvényes jelmagyarázaton
kívül a fontosabb, de elavult, használatban már nem levő jeleket. A
névrajznál különböző, egymástól jól megkülönböztethető betűtípusok
kal adták meg a vizek, hegységek, lakóhelyek neveit. Ez utóbbiaknál a
megírás nagysága arányban állt a lakosság számával.
A határ menti lapoknak a Monarchia területén túlnyúló részei üresen
maradtak, csak a második kiadás során egészítették ki ezeket a szel
vényeket. Még az első kiadás teljes befejezése előtt, 1888-ban — a meg
induló reambulálások anyagát felhasználva — megkezdődött a 75 000-es
térképek második javított kiadása.
Nemcsak a határlapokat egészítették ki, hanem jelentős külországi,
hadászatilag jelentős területekről készítették el a 75 000-es térképeket,
felhasználva az illető ország legjobb topográfiai térképeit. Észak-Olasz
ország Tirolhoz közel eső területeiről az olasz, ún. tavoletta (1:25 000-es),
Szerbia területéről a szerb vezérkar 75 000-es térképeinek felhasználá
sával készültek el a Monarchia 75 000-es térképei. A szerb térképeknél
a cirill írást átdolgozták latin betűssé, s a domborzatábrázolás eltért a
többi, Monarchián belüli térképtől — ti. csak a 100 méteres szintvo
nalakat, illetve 50 m-es segédszintvonalakat használták csíkozás nélkül,
viszont summerolással tették plasztikusabbá ezeket a lapokat.
Az újonnan megjelenő 75 000-es térképek alapján készítették el a
200 OOO^es, ún. általános térképeket.
A századforduló idején Romániáról is megjelentek a részletes térké
pek, amelyeknek alapját a román 50 000-es képezte. Míg a balkáni és
olasz területekről kiadott 75 000-es lapok szelvényezése beilleszkedett
a Monarchia rendszerébe, a romániai lapok szélessége nagyobb lett
(20'), s övenkénti számozásuk megváltozott — 1—15-ig terjedt.
1896-tól az új szabatos IV. felmérés, illetve a térképrevíziók anyagá
nak felhasználásával készültek el a 75 000-es térképek. Az egyszínű
lapokon kívül ún. környéktérképek is megjelentek egy-egy nagyobb
város, vagy katonai tábor környékéről, többszín nyomással.
A katonai gyakorlóterületek közül Altbenatek, Hajmáskér és Eszter
gom környékéről jelent meg erdőfelülnyomásos kétszínű térkép.
Négy színnyomásban, szintvonalas domborzatábrázolással néhány új
lap is megjelent. (Zone 9 Coll. XXII. Magas-Tátra és Zone 19 Coll. IX.
Tarvis.)

7 Hadtörténelmi közlemények

— 705 —

Az 1:200 000-es térképek
Generalkarte von Mitteleuropa — Közép-Európa általános térképe
284 lapon.
A 200 000-es, ún. általános térképek a 75 000-es lapokkal azonos polié
der vetületben készültek. Minden lap egy-egy foktrapéz területét áb
rázolta úgy, hogy egészszámú fokok (hosszúsági, illetve szélességi kö
rök) a lap közepén mentek keresztül.
A lapok elnevezése a lapközépen áthaladó meridián, illetve szélességi
kör fokértéke szerint történt, s emellett az illető térképlapon elhelyez
kedő legjelentősebb település nevét tüntették fel.
Európa területét az északi szélesség 55°30' (Stettin) és a déli széles
ség 39° között, illetve a ferroi kezdődélkörtől keletre 24° 30' Köln —
48°30' Ogyessza hosszúsága között ábrázolta a 200 000-es térkép, ame
lyek átlagos lapnagysága 38X56 cm, területfedése 8000 k m 2 volt. A
legészakibb szélességi kör mentén (58°30') a lapszélesség 33,17 cm, Bu
dapestnél 37,67 cm (47°30'), a legdélibb szélesség mentén (39°) 45,61 cm
volt, tehát a maximális eltérés kelet—nyugati irányban meghaladta a
10 cm-t. Észak—déli irányban a hosszúsági körök mentén a Föld lapult
sága következtében is változtak az értékek, a déli szélen 38°30'—39°30'
között 55,5 cm, míg az 52°30'—53°30' között 55,64 cm volt az oldalhoszszúság.
1879-ben a Monarchia vezérkara — az addig használatban levő
300 000-es általános térképek fokozott elavulása következtében —
tervbe vette egy új, korszerű térképsorozat elkészítését.
1885 októberében tartották azt a vezérkari értekezletet, ahol dönteni
kellett az új általános térképről. Végső elhatározásként a 200 000-es
térképek kiadását határozták el csíkozott domborzattal.
A 200 000-es térkép kiadásának célját két fő pontban jelölték meg.
Elsőként a katonai szempontot hangsúlyozták ki, ti. az általános térkép
előállításával a Monarchia hadserege egy olyan térképsorozat birtokába
juthatott, amely a legvalószínűbb hadszíntereket ábrázolta. (A Monar
chia és a szomszédos országok területét.) A 200 000-es térkép méret
aránya miatt a felső vezetés számára különösen alkalmas volt — m e g 
felelő áttekintést és ugyanakkor kellő részletességet nyújtott. Kisebb
felületen nagyobb területrészt ábrázoltak, ami megkönnyítette a gyors
eligazodást. Másodsorban az általános műveltség szempontját emelték
ki a 200 000-es térképek kiadásánál, ti. az általános földrajzi és geoló
giai vizsgálatokhoz, valamint közlekedési tervek (út, vasút) elkészíté
séhez egyaránt igen alkalmasnak látszott.
A 200 000-es térképek a Monarchia területéről a 75 000-es lapok fel
használásával, a szomszédos országok esetében pedig a rendelkezésre
álló legjobb alapanyag feldolgozásával készültek. így például Német
országról a német 100 000-es, Olaszországról a 100 000-es Carta delľ
Regno Italia, Oroszországról a 126 000-es, ún. 3 versztes, Szerbiáról a
szerb 75 000-es térképek alapján készültek el a bécsi 200 000-es lapok.
Románia jelentős részéről nem állt rendelkezésre megfelelő alapanyag,
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ezért csak a világháború kitörésének évében jelent meg több lap, amely
a Havasalföldet — Olténiát és Munténiát ábrázolta.
1887-ben készült el az első két lap (35°48° Pressburg, illetve 37°48°
Neusohl).
A térképeket kettős keretvonal határolta, a külső kereten kívül, az
északi oldal közepére került a térképlap megnevezése (fokszám és hely
ségnév). A 200 000-es térképre jutó 8 db 75 000-es térkép határát k é 
pező hosszúsági és szélességi vonalakat is feltüntették.
A 200 000-es térkép területét ábrázoló 75 000-es részletes térképeket
fényképezés útján lekicsinyítették 1:200 000-re. A keretvonalakat m e g 
szerkesztve a lekisebbített szelvényekről átmásolták a vázrajzot, m e g 
felelően generalizálva. A tussal elkészített terepvázról kéknyomatot k é 
szítettek, amelyen azután a domborzat megrajzolását is elvégezték (elő
ször a szintvonaltervet rajzolták meg summerolással, majd ennek segít
ségével készült el a csíkozott domborzatrajz). A törekvés az volt, hogy
a 75 Ö00-es és a 200 000-es térképek között a jelkulcs-eltérés minimális
legyen. Lényeges különbség volt, hogy a 75 000-es térkép egy színben
készült, a 200 000-nél a jelkulcs elemei is négyszínűek voltak. A víz
hálózatot, a vizenyős talajt és a rizsföldeket kék, az erdőt (bozót, cserje)
zöld, a domborzatra vonatkozó jelzéseket barna (erdőátvágások is), m i n 
den más tartalmi részt fekete színben tüntettek fel. Igen megkönnyí
tette a térkép áttekinthetőségét és olvashatóságát a négy színnyomás.
A balkáni szelvények elkészítésénél megbízható térképlap nem állt
mindenütt rendelkezésre, ezért azokat az évek során csíkozás nélkül,
szintvonalas summerolt domborzatábrázolással jelentették meg. Sok h e 
lyütt az erdőhatárok is bizonytalanok voltak, egyes részeken a szint
vonalakat sem rajzolták be (magasabb hegységekről igen kevés adat
volt). 1894-ig a Monarchia területét ábrázoló lapok megjelentek.
A teljes sorozat 284 lapja 1905-ben csaknem teljesen elkészült.
A világháfború kitöréséig kevés új lap jelent meg — kivéve Románia
területét —, a fő munkát a régi 200 000-es lapok javított, helyesbített
kiadása jelentette. A balkáni megújított lapokon (például 38°43° Novipazar — 1912) a 100 méteres szintvonalakat az újabb adatok alapján
pontosították, s az erdők esetében is történtek jelentős kiigazítások.
Bizonytalan elhelyezkedésű lakott településeknél (Albánia) kérdőjele
ket alkalmazták, a karsztos hegyvidékeken a vízszegény területet —
az időszakos vízfolyásokkal együtt — külön ábrázolták. Az 1905-ös jel
kulcsi változásokat a térkép déli szélén feltüntették. Az 1912—13. évi
balkáni háború következtében Szerbia, Montenegró és Bulgária t e r ü 
letén pontos határvonalat nem tudtak húzni, ezért csak hozzávetőleges,
nem állandósított határt ábrázoltak a térképlapon. Csak 1914-ben j e 
lentek meg Románia havasalföldi részét ábrázoló lapok, amelyek át
nyúltak a bulgár táblára is.
A 200 000-es méretarányú általános térképből az első világháborúig
266 szelvény jelent meg. A hadvezetés rendelkezésére álló 200 000-es
térkép jó általános képet nyújtott a környező országokról és a várható
hadszínterekről. A térképsorozat néhány hiányossága: csak a tartal
milag fontos közutakat ábrázolta; a domborzatrajz csak a felszín jel7*
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legét adta vissza; házcsoportokat, tanyákat csak katonai jelentőség
esetén jelölte; az erdők kissé elnagyoltak voltak, különösen a balkáni
lapok esetében; túl sok összevonás történt a terepen. Sok volt a „mér
téken felültartás", például a műutak szélessége 0,8 mm, azaz a való
ságba átszámítva 160 m volt. Ezért a tüzérség számára m á r nem volt
használható a térkép.
A 300 000-es térképek
Generalkarte von Zentraleuropa — Közép-Európa általános térképe.
A Monarchia a múlt század hetvenes éveinek végéig kétfajta általá
nos kisebb méretarányú térképet használt. Az egyik a II. katonai fel
mérés alapján készült 288 000-es térképsorozat a Monarchia területé
ről, a másik pedig az ún. Scheda-féle térkép Közép-Európáról.
A III. katonai felmérés megkezdésével egy időben — 1869-ben —
egy új általános térkép előállítására is felmerült az igény. A végső
megbeszélések eredményeként 1870-ben eldöntötték, hogy Közép-Euró
pa területéről 192 lapos, 1:300 000-es méretarányú általános térképet
készítenek.
1872-től 1878-ig, hat év alatt jelent meg a 192 lap első kiadása, majd
közvetlenül utána a 15 dél-balkáni lap is.
A 300 000-es térképek — a Scheda-féle térképekhez hasonlóan —
Bonne-féle kúpvetületben készültek el, amely területtartó, de szög
torzító vetület. A lapok nagysága 48X42 cm, átlagos területfedésük
18 000 km 2 volt. A lapbeosztás a fokbeosztástól független, egyenlő nagy
ságú téglalapokból állt. A párizsi kezdőmeridiánt vették alapul (Párizs
2°20'14"-re keletre van Greenwichtől). A 300 000-es térképsorozat k ö 
zépmeridiánja Bécstől keletre húzódott (Párizstól keletre 14°52'-re). A
lapok azonos nagyságú területet fedtek, közvetlenül illeszthetők voltak
egymáshoz, átlagosan 1°09' szélességet és 2° hosszúságot öleltek fel. így
például a J 7 Wien-i lap az északi szélesség 47°44 / -től 48°53'-ig terjedt.
A térképsorozat beosztása az észak—déli irányú oszloponként A-tól
Q-ig, míg a kelet—nyugati irányú övenként 1—15-ig terjedt.
Az első kiadásnál egyszínű csíkozott domborzatú térképeket is adtak
ki (M 7 Kassa 1873). A magassági értékek bécsi ölben — (1 bécsi öl
1896 m) szerepeltek. Több lapnál két színt használtak, a felszínrajz
fekete, míg a domborzat barna csíkozással jelent meg, a magassági meg
írások már kettősek voltak (ölben és méterben is). Fokozatosan tért
hódított a három színnyomás: fekete felszínrajz, barna csíkozott dom
borzat, zöld erdő barna erdőhatárral.
Az 1878-as berlini kongresszus idején a határmegállapításokhoz a
bécsi 300 000-es térképeket használták fel, mivel aránylag ezek voltak
a legmegbízhatóbbak a Balkán félszigeten. 1878 után a javított, m á r
háromszínű kiadásoknál — ahol lehetett — az újonnan kiadott 75 000-es
térképeket is felhasználták alapanyagul. így több lapot teljesen újra
rajzoltak. A később megjelenő 13, 14 és 15-ös övbe tartozó dél-balkáni
lapokat csíkozás helyett barna summerolt domborzattal adták ki, az
M 14, N 14 és O 14 lapoknál hiányzott az erdőfelülnyomás.
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Az új 200 000-es térképek megjelenése után a 300 000-es térkép foko
zatosan háttérbe szorult, mivel pontosság, részletgazdagság tekintetében
az előbbivel nem vehette fel a versenyt. Felhasználásuk m á r csak arra
az egyre szűkülő területre korlátozódott, amelyről még addig nem jelent
meg 200 000-es térkép. így például 1907-ben Románia havasalföldi r é 
szén ennek alapján állapították meg a határokat.
Az 1:750 000-es térképek
a) Übersichtskarte von Mitteleuropa (Projektion nach Bonne). Kö
zép-Európa áttekintő térképe (Bonne-féle vetületben).
Az 1866-os porosz—osztrák háború hadműveleteinél még az 1:
576 000-es méretarányú, ún. Scheda-féle térképeket használták fel.
Ezek a térképek kitűntek méretarányukhoz képest nagy, viszonylag t ú l 
zott részletgazdagságukkal. A szükségmegoldásként elkészített 300 00Ö-es
térképek mellett (1872—78) — a felsőbb hadvezetés és különböző gaz
dasági-politikai szükségletek kielégítésére — igény merült fel egy kis
méretarányú, de pontos áttekintőtérkép létrehozására.
A legalkalmasabbnak vélt 750 000-es méretarányú térképek elkészí
tésére 1878-ban történt meg a végleges előterjesztés. A Bonne-féle t e 
rülettartó, képzetes kúpvetületben készült 750 000-es térképsorozatot
először 30, majd 45 laposra tervezték, csak az első világháború alatt
terjesztették ki 54 laposra.
A térképeket a Ferrotól számított keleti hosszúság 20°-tól 47°-ig, il
letve az északi szélesség 39°-tól 54°-ig terjedő területről készítették el.
Vetületi középmeridián a Ferrotól számított keleti hosszúság 35°-a volt.
A lapbeosztást a fokhálózattól függetlenül alkották meg, a térképek
egyenlő nagyságúak lettek, lapméretük 33X38,5 cm, átlagos területfe
désük 72 000 km 2 volt. Megjelölésük az észak—déli oszlopokként A-tól
F-ig történt.
Az első végleges formájú 750 000-es térképeket 1882-ben adták ki,
s 1886-ig megjelent mind a 45 lap.
A térképeket négy színben állították elő, csíkozott barna domborzat
tal, kék vízrajzzal, a főútvonalakat piros, míg a felszínrajz többi elemét
fekete színnel nyomták. Az első kiadásokra ezenkívül egy halványzöld
tónusú határfelülnyomást is készítettek.
Ezt a Bonne vetületű térképsorozatot az újabb Albers-féle vetületű
térképek kiadása idején továbbra is megjelentették, mivel az utóbbiak
ból csak néhány szelvény készült el.
b) Übersichtskarte von Europa; (Projektion nach Albers). Európa át
tekintő térképe (Albers-féle vetületben).
A felsőbb hadvezetés az 1:200 000-es méretarányú általános t é r k é 
pek elkészítésével egy időben szükségesnek látta, hogy — a 75 000-es
és a 200 000-es általános térkép szelvényezésének figyelembevételé
vel — új 750 000-es áttekintő térkép készüljön. A Bonne-féle vetület
helyett kedvezőbbnek vélték az Albers-féle vetület alkalmazását, a te
rülettartó kúpvetületek közül ugyanis ez adja a legkedvezőbb ábrázo
lást Európáról. A vetítési felület egy csonka kúp, amely a földet két
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szélességi kör, az északi szélesség 45° és 51° mentén metszi. A két szé
lességi kör mentén torzulás nincs, itt a vetület távolságtartó. A széles
ségi körök, éppúgy, mint a Bonne-féle vetületnél, koncentrikus körívek.
A szögtorzulások különösen a térkép szélei felé növekednek.
A térképsorozat tervezett kiterjedése a Ferrotól számított keleti hoszszúság 21°30'-től az 53°30'-ig, illetve az északi szélesség 40°-tól 56°-ig
terjedt. Középmeridiánja Ferrotól keletre a 37°30'-es hosszúsági kör
volt. A teljes térképsorozatot 40 laposra tervezték.
Az új áttekintő térkép 1 lapja a 200 000-es általános térkép 12 lapját,
illetve a 75 000-es részletes térképe 96 lapját tartalmazta. A lapok északi
és déli határvonala körív volt a szélességi körök mentén, de a rajz
tükör minden oldalon a határoló hálózati vonalakon túlterjedt, s így a
térképeket négyzet alakúra alakították ki. A 3° szélességű és 4° hoszszúságú területen némileg túlnyúltak a szelvények. Kölcsönösen átfed
ték* egymást a csatlakozó lapok, így csatlakoztatásuk nagymértékben
megkönnyült. Átlagos területfedésük átfedés nélkül 96 000 km 2 , átfe
déssel 110 000 km 2 volt. Minden lapközép a hálózati észak felé muta
tott.
A lapok kerete, elnevezése hasonló volt a 750 000-es Bonne vetületű
térképekéhez. Az észak—déli irányú oszlopok betűjelzéssel D-től L-ig,
míg a nyugat—keleti irányú övek 4-től 8-ig terjedtek.
A térképeket kétféle domborzatábrázolással, csíkozással, illetve szint
vonalasán summerral együtt adták ki. 1901-ben jelentek meg az első
lapok, amelyek szerkesztésénél felhasználták a régi 750 000-est, vala
mint a 200 000-es általános térképeket. Az első világháború kitöréséig
mindössze 9 lap (8 a Balkánról) jelent meg. így az első világháború
idején a balkáni fronton már ezt az új áttekintő térképet használhat
ták fel.
A 75 000-es Albers-féle térképeket 5 színben nyomták, a szintvona
las summerolt, vagy csíkozott domborzat barna, a vízrajz kék, a főút
vonalak piros, az erdők zöld, a felszínrajz többi része fekete színt ka
pott.
Az 1:400 000-es hadműveleti térképek (Operationskarte)
A Monarchia vezérkarának egy részlege az ún. országleírásokkal, ka
tonaföldrajzi adatok gyűjtésével foglalkozott — ez volt a Landesbe
schreibungsbureau, amelyet még 1837-ben hoztak létre. A szomszédos
államokról minden fontos adatot összegyűjtöttek, amelyeket egy eset
leges háború esetén a kialakítandó hadműveletek terveihez és végre
hajtásához felhasználhattak.
A titkos, bizalmas jellegű kiadványokat hadszínterek szerint csopor
tosították. (R — Russland = Oroszország; B — Balkán; I — Italien =
Olaszország; D — Deutschland = Németország.) A hadműveleti tér
képek az előbbiek összesűrített szintézisét képezték. Többféle változat
ban jelentek meg, így az 1:400 000-es Operationskarte R felölelte a
Monarchia északkeleti részét (Magyarország, Galícia, Bukovina), vala
mint Romániát és Oroszország délnyugati részét. Szelvényezése a
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200 000-es általános térképen alapult, egy 400 000-es térkép 4 db
200 000-es lapot foglalt magába.
A világháború kitörése előtt jelent meg a Balkán-félszigetről az Ope
rationskarte B 1:400 000-es méretarányban. A hadműveleti térkép nyolc
lapon ábrázolta Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Délkelet-Magyar
ország, Szerbia, Montenegró, Albánia területét és kis darabon átnyúlt
Bulgáriába és Görögországba is.
A térképek domborzatábrázolása barna summer volt, amely csak hoz
závetőlegesen tükrözte a domborzat jellegét, magassági adatokkal ki
egészítve. Kék; színben ábrázolták a vízrajzot, míg a vízrajz egyes ha
dászatilag különösen fontos elemét (komp, folyók szélesége és mélysége,
karsztos területen a poljék vízzel borítottságának intervallumát) sötét
kék színnel jelölték.' Az erdők zöld, a katonai jellegű objektumok, erő
dítmények piros színben jelentek meg. A felszínrajz többi eleme fekete
színű lett. Különösen a katonai szempontok miatt az utak (szélesség,
járhatóság stb.) elkülönítésére fektettek hangsúlyt.
Olaszországról részletes hadműveleti térkép jelent meg az Operations
karte ,,I" 1:200 000-es méretarányban, amely a legfrissebb olasz t é r 
képek anyagának felhasználásával készült. Terjedelmileg felölelte a Po
síkságot az Alpok és az Appeninek hegykoszorújával. Részletes leírást
adott az útviszonyokról, erődítményekről, a katonaföldrajzi magyará
zatot és a jelkulcsot a térképlapok szegélyén helyezték el. A fontosabb
vízrajzi elemeket kék, az erődítményeket piros felülnyomással látták
el. A lapok a szabvány 200 000-nél nagyobb területet ábrázoltak.
A világháborút megelőző évtizedben a balkáni hadszíntérről is jelen
tek meg 200 000-es hadműveleti térképek. Az Operationskarte B
1:200 000-es térképsorozat Szerbiát, Montenegrót és közvetlen k ö r n y e 
zetüket ábrázolta 10 lapon. Alapjuk a 200 000-es általános térkép volt,
amelyet színes felülnyomással láttak el. Montenegróról hypszometrikus változatban is megjelent 200 000-es hadműveleti térkép, ahol a
karsztos területet külön elütő barna színnel ábrázolták. Ez utóbbi tér
képeket még a korábbi 75 000-es lapok alapján szerkesztették meg a
századforduló idején, s a világháborúig m á r többszörösen átdolgozott
új kiadások jelentek meg. A részletes katonaföldrajzi magyarázat a víz
rajztól az úthálózat minőségéig mindenről hasznos felvilágosítást n y ú j 
tott.
Rövid, néhány évtized alatt a Monarchia hadvezetése a bécsi M. G. I.
tevékenysége által különböző m é r e t a r á n y ú katonai térképsorozatok bir
tokába jutott. Ezek felhasználásával folytak a háborús előkészületek az
első világháborút megelőző években.
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képkészítés. Kézirat, év nélkül.
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HADTÖRTÉNELMI OKMÁNYTÁR

DOKUMENTUMOK AZ OSZTRÁK—MAGYAR MONARCHIA
ELSŐ VILÁGHÁBORÚS
HADIFOGOLY POLITIKÁJÁNAK KIALAKULÁSÁRÓL
(1914-^-1916)
Józsa Antal—Vajda

Alajos

A magyar polgári hadtörténetírás a 20-—30-as években a Monarchia
vereségének okait kutatva mennyiségileg tekintélyes irodalmat te
remtett. Nem lehet teljesen elválasztani ezt az egymástól eltérő igé
nyű, rendkívül nagy színvonalbeli különbséggel jelentkező kiadvány
áradatot az osztrák és német hadtörténetírás különböző, egymásnak
ellentmondó irányzatú termékeitől. Volt azonban a hazai első világ
háborús történeti irodalomnak egy sajátosan magyar nemesi kon
zervatív patinája.
Ezekben a kiadványokban nem egy esetben megvetéssel írnak a Mo
narchia nemzetiségi mozgalmairól, azoknak olyan képviselőiről, akik
politikai elképzeléseiket az antant segítségével kívánták megvalósíta
ni. Az antant részéről e burzsoá-szeparatista mozgalmak képviselői
nek nyújtott támogatást viszont lovagiatlan lépésnek minősítették.
Ezzel szemben az első világháború idején magas állami tisztségeket
betöltő politikusok, katonai vezetők — néhány kivételtől eltekintve —
emlékirataikban alig tesznek említést a Monarchia két kormányának,
közös Külügy- és Hadügyminisztériumának, valamint a Hadsereg
főparancsnokságnak azokról a kísérleteiről és konkrét intézkedéseiről,
amelyek a soknemzetiségű cári Oroszország, valamint más antantállam
hátországának, hadseregének a felbomlasztására irányult. Az említett
kísérletek megtörténtéről tanúskodnak azonban a bécsi Állami és
Hadilevéltárban, valamint a budapesti Hadtörténelmi Levéltárban
őrzött iratok, amelyek közül néhányat ezúttal bocsátunk a széles nyil
vánosság elé.
Okmánypublikációnkkal, amely az első világháború történetének
kevésbé ismert jelenségeire irányítja a figyelmet, a soviniszta polgári
történetírásban kialakult egysíkú képet szeretnénk bizonyos mértékig
módosítani. Azt kívánjuk bemutatni, hogy a hadászati és hadműveleti
siker reményében közismerten konzervatív, belpolitikai kérdésekben
csökönyösen retrográd álláspontot képviselő politikusok és katonai
vezetők az ellenfél táborában még a forradalmi mozgalmak közvetett
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támogatásától, vagy elősegítésétől sem rettentek vissza. Kísérleteik a
katonai gyengeség jelei voltak, s az önigazoló memoárokból, tanulmá
nyokból sok esetben még az utalások is hiányoznak az ilyen jellegű,
kétségtelenül megtörtént próbálkozásokra. Az ellenforradalom által
teremtett légkör pedig kizárta, hogy ezekről a kérdésekről a sajtóban
érdemben említés történjen.
Jelen munkánkban elsősorban az osztrák—magyar hadifogoly po
litika néhány lényeges jellemző oldalára kívánunk rámutatni, mely
szerves részét képezte a Monarchia katonapolitikájának.
Már a háború első heteiben mind nyomasztóbban éreztette hatását
a cári hadsereg létszámbeli fölénye. Ezt a körülményt kívánta az oszt
rák—magyar titkosszolgálat ügynökök útján a Fekete-tengeri Flotta
fellazításával mérsékelni. 1 Az a n t a n t n a k a Monarchiát és haderejét
bomlasztó tevékenységével szemben a központi hatalmak hasonló
módszerekkel próbálták gyengíteni a cári hadvezetés hátországát,
csökkenteni a szembenálló csapatok erkölcsi-politikai szilárdságát.
Ezen a területen kutatva óhatatlanul eljutunk a háború előtt a német
imperializmus szövetségeseként folytatott osztrák—magyar bel- és kül
politikához, az orosz-lengyelországi és ukrajnai gazdasági, kulturá
lis és politikai befolyás kiszélesítésének rendszeres, vagy kevésbé
rendszeres, de tendenciájában kétségtelenül jellemző kísérleteihez.
Ezúttal is bebizonyosodott a lenini tétel helyessége, hogy a háború
a politika továbbfolytatása más, fegyveres eszközökkel.
Békében az aktív politikusok bizonyára merő képtelenségnek tartot
ták volna még annak feltételezését is, hogy a választójog kiszélesíté
sével való szembenállásáról ismert Tisza István — már néhány hónap
pal a világháború kirobbanása után — lépéseket tesz az orosz hadifog
lyok körében folyó forradalmi propaganda elősegítése érdekében, s a
polgári élettől magát elkülönítő hadvezetőség igényli, sőt fel is hasz
nálja a hadtudománytól mindenesetre távol álló nyelvész, etnográfus
szakértők, elismert akadémikusok tanácsait, elemzéseit az ellenfél
csapatai körében, hátországában és fogságba esett katonái között foly
tatandó tendenciózus propagandájának kialakítása érdekében.
Nagyon is találóan mutatott rá Lenin 1916-ban: ,,A vezérkarok a
jelenlegi háborúban alaposan igyekeznek kihasználni az ellenségeik t á 
borában folyó minden nemzeti és forradalmi mozgalmat, a németek
— az ír felkelést, a franciák — a cseh mozgalmat stb. És a maguk
szempontjából helyesen járnak e l . . ." 2
Az osztrák—magyar vezérkar hadifogoly politikáját számos objektív
körülmény befolyásolta. Kialakításánál m á r eleve számolni kellett a
két központú Monarchia háború előtti bel- ós külpolitikájával. Ezzel
kapcsolatban érdemes röviden utalni a következőkre: Ausztria nem
csak a belső nemzetiségi ellentétek feloldása, csökkentése céljából biz
tosított nagyobb politikai és kulturális szabadságot Galíciában a len
gyelek és ukránok részére, hanem expanziós törekvéseinek az érdeké1 H a u s - , Hof- u n d S t a a t s a r c h i v . Wien. Min. des Ä u s s e r n Pol. A r c h . I. Liasse Krieg 8,'b.
U k r a i n a 1914. K a r t o n rot 902. 130. fol.
2 v . I. Lenin Művei 22. k ö t . B u d a p e s t , Szikra, 1951. 375. o.
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ben is. Nem tekinthető véletlennek, hogy a lengyel galíciai földbir
tokosok mellett az orosz fennhatóság alatt álló területen működő Len
gyel Szocialista P á r t frakciójára, a ludovistákra, a radikális intelli
gencia egy részének támogatására is épített. 3 Ukrajnában a burzsoá és
kispolgári nacionalisták kisebb csoportjai, főleg azok, akik nem bíz
tak az ukrán tömegek támogatásában, hajlottak a központi hatal
makkal való együttműködésre. A Monarchia politikai és katonai v e 
zetése elsősorban a galíciai és észak-bukovinai ukrán burzsoá nacio
nalisták támogatására számíthatott. Osztrák és német pénzen még a
háború előestéjén megalakították az „Ukrajna Felszabadításának Szö
v e t s é g i é t , amely egy német és osztrák vazallus ukrán monarchia
felállítását tűzte ki célul. Vezetői — V. Dorosenko, M. Melenevszkij,
(Melenewsky), M. Zaliznjak (Zalisniák) — az osztrák külügyi és k a t o 
nai szervektől kaptak pénzügyi támogatást. 4
A német és osztrák—magyar hadvezetés a háború gyors befejezé
sére számított. Mint már említettük, ügynökök útján Ukrajnában és
Lengyelországban lázadásokat tervezett kirobbantani. A hadifoglyok
körében folytatott propaganda irányvonalának kidolgozására később,
1914 végén és 1915 elején került sor, vagyis akkor, amikor a villám
háború illúziója szertefoszlott s a döntés lényegesen elhúzódott.
Sem Ausztria—Magyarország, sem Oroszország — mint ezt a nagy
számú hadifogoly elhelyezése körüli kapkodás is bizonyította — nem
számított olyan nagyarányú hadifogolyveszteségre, illetve fogolyszer
zésre, mint amire sor került. A hadifogoly kérdés jelentőségét kez
detben mindkét harcoló fél lebecsülte, csak bizonyos idő múltán tette
meg az érdekeinek megfelelő lépéseket.
Még nem ismerték fel a modern gépi háború valamennyi törvény
szerűségét, az általános hadkötelezettség révén kiállított több millió
katonát számláló tömeghadseregek alkalmazásának valamennyi kato
napolitikai következményét. A hadműveletek sikeres vagy sikertelen
kimenetele nem kis mértékben függött a csapatok erkölcsi-politikai
állapotától, az állam belpolitikai erőviszonyaitól. Nem véletlen, hogy
az osztály- és nemzetiségi ellentétektől terhes Osztrák—Magyar Mo
narchia és Oroszország szenvedte el a háború alatt a legsúlyosabb h a 
difogoly veszteséget.
Az osztrák—magyar hadifogoly politika kialakításában a közös kül
ügyminiszter, a magyar miniszterelnök, a Hadsereg-főparancsnokság
s a közös Hadügyminisztérium 10. osztálya vettek részt legfelsőbb
szinten. Ezúttal az orosz hadifoglyok sorsát, valamint a hadifogoly po
litika realizálását kívánjuk bemutatni. A foglyok legnépesebb csoport
ját az oroszok alkották. Oroszokon a soknemzetiségű cári birodalom
valamennyi népének, népcsoportjának fogságba esett tagjait értették,
s a foglyok ügyeivel foglalkozó katonai és polgári szervek csak külön
utasításra, akkor is sok esetben felületesen tettek különbséget az egyes
nemzetiségek között. A lengyeleket és ukránokat külön is nyilván3

HCTOPHH ľloAbllIH. T o M

I I . TIOA pefl. H .

C . MjlAAepa

H H.

4 C. M. KopoAeBCKHÎi, M . A . P y 6 a i , H . H . CynpyHeHKo:
1967. CTp. 69.
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A.

X p e H O B a . MoCKBâ, 1 9 5 5 . CTp. 6 3 5 ,

ľloôeaa coBe-rCKoň BAacTH Ha YKpaHe. MocKBa,

KIMÜ
az Ausztria—Magyarország területén
1917. január
Orosz

1

Montenegrói

Szerb

Olasz

Hadifogolytábor

s
ft

tiszt

1

Wieselburg

2

Purgstall

3

legénység

205

5 036

45

5 951

H a r t b. A m s t e t t .

422

3173

4

Spratzern

479

6 661

5

Sigmundsherberg

6

Bruck-Kírályhida

4 435

7

Brunn a m Geb.

1986

8

Knittelfeld

2 015

9

Feldbach

4 481

10

Lebring

1896

11

Sterntal

3G5

12

Thalerhof intern, tábor

13

Dunaszerdahely

14

Kenyérmező

15

Somorja

16

Nagymegyer

17

Ostŕľyasszonyfa

18

Boldogasszonyfa

19

Sopronnyék

20

Zalaegerszeg

21

Hajmáskér

22

Osót

23

ïTezsider intern, tábor

24

Arad intern, tábor

25

Cinkota Éhman-telep

26

Plan

tiszt

legénység

tiszt

legénység

tiszt

824

1

4 287

265

5 996

115

2 466

23

3 550

1

253

114

311

137

244

105

1086

3 561
25

7 954

32

3 218
3

legénység

30

1780
297

2 214
3 393

23

10 501
9

40

94

938
15 325
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29

1, számú

T ATAS

táblázat

levő hadifogolytáborok létszámáról
1-én*
Francia

Román

Angol

Összesen
Polgári

tiszt

legénység

tiszt

legénység

tiszt

legénység

Mindössze
tiszt

legénység

12

205

5 036

12

5 253

1

45

5 951

1

5 997

422

3173

3 595

479

6 661

7140

824

7 954

8 778

4 435

4 435

2133

2 133

2 015

2 015

4 481

4 481

1896

1896

365

365

2 601

5 996

311

3 355

26

3 552

244

19 769

2 343

26

3 580

2 343

5 949

716

405

1993

716

3 114

297

2 214

2 511

3 393

3 393

23

10 501

10 524

9

40

11208
1986
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4 655

265

16 103

213

2 601

4 401

1230

404

2 601
254

19

1

polgári

19

6 280
3 666

1230

4 808
20 013

11208

11257

1986

1986

6

1061

6

1067

281

15 325

281

15 606

Orosz

1

Szerb

Montenegrói

Olasz

Hadifogolytábor
tiszt

ta

legénység

27

Eger (Csehország)

2S

Heinrichsgrün

29

Josefstadt

30

Milowitz

3 266

31

Theresienstadt

5 016

32

Deutsch Gabel

944

33

Reichenberg

34

Brüx

35

Braunau/Bőhmen

116

36

Kleinmünchen

297

37

Mauthausen

38

Marchtrenk

39

Grődig

40

Braunau/Inn

41

Freistadt

42

Aschach
Hadifogolytáborokban
összesen, a hadműveleti te
rületen m u n k á n levő hadi
fogoly legénységgel e g y ü t t

tiszt

legénység

tiszt

legénység

tiszt

legénység

1935
155
133

193

2 008

6

68

5 404

457

3 770
6 284

244

3 441
5 887

264

Csak a hadrakelt seregnél
nyilvántartott hadifogoly
munkások összesen

36

15

2 233

15 833

113

1 582
2 888

3 039

6 990

1970
1689

319

565

127 847

253

4 471

709

16 258

82 440

288

30

1512

2 710

A hadifogolytáborokból
hátországi munkákra k i 
a d o t t hadifoglyok összesen

1716

641 562

8

77 858

Mindössze :

4 755

851 849

717

96 826

2 651

30

4 052

8

77 685

5 564

2 241

96169

Levonva a polgári inter
n á l t a k számát
Marad a hadifoglyok lét
száma mindössze:

Megjegyzés: 1. Kriegsarchiv. Wien. 3. Stand an Kgf. in den Lagem des KM. V 1917. AOK. Op. Abt. 1917 — 18. Pasc.
2. Montenegrói hadifoglyok is beleszámítva.
3. A tisztek a hadifogolytáborokon kívül, de nem a termelő munkában (kórházakban, szanatóriumban.
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Angol

Francia

Bomán

Összesen
Polgári

tiszt

legénység

tiszt

legénység

tiszt

legénység

.Mindössze
tiszt

legénység

polgári

1935

'

3 297

161

2 076

3 297

5 534

65

133

5 404

65

5 602

2

3 266

2

3 268

2

5 473

2

5 475

24

115

193

1

24

115

404

16 316

4

26

1

9

8 426

12

119

26

25

413

27 516

1083

1083

3 770

3 963

6 284

6 284

4 275

116

3 441

4 275

7 832

28

297

5 887

28

6 212

565

6 990

7 555

244

1970

2 214

264

1802

2 066

319

1582

1901

36

2 903

2 939

7 236

253

4 759

7 236

12 248

35 308

6 416

177 905

35 308

219 629

90 575

90 575

1778

809 588

811 366

8194»

1 078 068

2 774

11

1935

35 308

35 308

1121 570

35 308

1 086 262

666; HL. Ft. Orosz hadifoglyok 16. doboz. Iratcsomó szám: 9. Fsz. 10., 12., 13.
magánlakásokban).
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tartották. Ezt az tette indokolttá, hogy a lengyelek és ukránok rész
ben cári, részben Habsburg-fennhatóság alatt éltek.
A foglyok zömét gazdasági és politikai meggondolásból többnyire
az arcvonaltól minél távolabb, az ország belsejében helyezték el, és
lehetőleg megbízhatónak ítélt (magyar, német és 1916 nyaráig román
anyanyelvű) őrséget rendeltek ki melléjük. Szökéseik meggátlása ér
dekében egyre szigorúbbá váló rendszabályokat foganatosítottak.
Miután a háború elhúzódott, a bevonultatások következtében égető
munkaerőhiány lépett fel az iparban, de különösen a mezőgazdaság
ban. A hiányzó munkáskezeket a politikai és katonai vezetés már 1914
őszétől a hadifoglyok munkába állításával igyekezett pótolni. 1915
—1917-ben a fogoly munkaerő a Monarchia mezőgazdasági és ipari
termelésében számottevő tényezővé vált (lásd az 1. számú táblázatot).
Az antant embertartalékainak mennyiségi fölényét a központi h a 
talmak azzal is ellensúlyozni próbálták, hogy a fogságba esett külön
böző nemzetiségű mohamedánokból, lengyelekből, ukránokból, grú
zokból, finnekből s a szerb foglyok közül a bolgár-makedónokból, majd
Románia háborúba lépése után a csángókból önkéntes fegyveres ala
kulatokat, vagy segédszolgálatos részlegeket szerveztek. Ezek a kí
sérletek szerves részét alkották annak a politikának, amely az ellen
fél — jelen esetben a cári hadsereg, a szerb és román haderő —
nemzeti és vallási alapon történő megosztására irányult. 5
A hadifoglyoknak egy kisebb részét az osztrák—magyar felderítés
diverziós célokra képezte ki és juttatta el az ellenfél hátországába.
A mohamedánok esetében az ilyen szerepre vállalkozókat Törökor
szágban képezték ki és vetették be. Az ügynökjelöltek egy részét a
német és az osztrák—magyar katonai szervek választották ki és j u t 
tatták el Isztambulba (lásd a 9., 10. sz. dokumentumot).
Mielőtt a hadifogoly politikát részleteiben elemeznénk, röviden is
mertetni kívánjuk a fogságba esés ütemét. A nyugati arcvonalon a
mozgó háború 1914 őszén a marnei csata után befejeződött. A harc
kocsik megjelenéséig olyan erő, mely a jól kiépített és mélyen tagolt
védelmet át tudta volna törni, nem állt rendelkezésre. Az elhúzódó
anyagcsaták, az élőerő kíméletlen elhasználódása, a meg-megújuló
kísérletek jellemezték a küzdelmet. Keleten a háború manőverező
szakasza egy esztendővel tovább tartott. 1915 májusától augusztusáig
a központi hatalmak seregei súlyos vereséget mértek a cári csapatokra,
birtokba vették Orosz-Lengyelországot, visszafoglalták Galícia nagy
részét. A gorlicei áttörés (1915. május 2—8.) alkalmával és azt köve
tően 1915. május végéig a német és osztrák—magyar csapatok egye
dül Galíciában 863 orosz tisztet és 211 543 legénységi állományú kato
nát fogtak el.
Az Osztrák—Magyar Monarchia és a cári Oroszország belső válsága
már a háború első évében éreztette hatását, a hadműveletek alkal
mával — főleg védelemben — aránytalanul magas volt a két sok
nemzetiségű, éles szociális és nemzeti ellentmondásokkal terhes állam
hadifogoly vesztesége. Erről tanúskodik az az 1915. július 10-i hely5 Az olasz haderő nemzeti összetételét illetően egységes volt.
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t. *N

j^ '
Rnii>h*nharn
Reichenbarg

^

#

A

«H.|-*.h^,

J E L M A G Y A R Á Z A T
O

Hadifogolytábor

•

Hadifogolytábor orosz hadifoglyokkal

W

Hadifogolytábor csak tisztek részére

o

Hadifogoly ügyeleti tiszt állomáshelye

O

Hadifogoly tiszti állomásparancsnokság
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Hadifogolytáborok

Ausztria—Magyarországon

— 1914—1916

min írnmtriranirtTrWTiTirTnv-«««™''"''»

zetet rögzítő kimutatás is, amely a Monarchia hadifogolytáborainak
létszámviszonyait tükrözi. 6
Az osztrák—magyar csapatok ebben az időben a cári hadsereggel
és a szerb haderővel szemben harcoltak. Az első ellenfél hódító, igaz
ságtalan célokért harcolt, a második — az antant imperialista törek
véseitől ugyan távolról sem függetlenül — a nemzeti függetlenségéért
küzdött. A jelzett időben a Monarchia fogolytáboraiban 2403 cári
tiszt és 476 680 sorállományú orosz katona tartózkodott, ezzel szem
ben a szerb hadseregnek mindössze 288 tisztje és 23 231 katonája
volt fogságban. 7 Az olasz foglyok száma — mivel a hadműveletek csak
ekkor kezdődtek a délnyugati arcvonalon — mindössze 7 tiszt és 76
sorállományú katona volt.
A cári csapatok hadifogoly-vesztesége az európai és a kisázsiai
arcvonalon a szovjet statisztikai felmérés szerint a következőképpen
alakult : 8
1914—1915-ben (17 hónap alatt)
12 782 tiszt
1 534 808 katona
Összesen: 1 547 590 fő
1916-ban
.

Összesen:

4 473 tiszt
1 167 975 katona
1 172 448 fő

Összesen:

871 tiszt
915 342 katona
918 213 fő

1917-ben

1914—1917-ben

Összesen:

18 126 tiszt
3 620 125 katona
Mindösszesen: 3 638 251 fő
Az osztrák—magyar fogságba került oroszországi illetőségű kato
nai személyek számát a Nemzetközi Vöröskereszt 5000 tisztre és
1 365 000 katonára becsülte. 9
Az adatok meglehetősen ellentmondóak. A Központi Hadifogolyügyi
Kollégium tájékoztató és statisztikai osztálya 1919-ben feldolgozta
a központi hatalmak fogságába esett orosz illetőségű katonák és tisz
tek kartotékokon található adatait. Ezek szerint Ausztria—Magyar
országból
1915-ben
235 829
1916-ban
502 623
1917-ben
724 319
1918-ban
40 576 emberről érkezett értesítés,
Összesen:
T 5 0 3 347 főről. 10
6 K r i e g s a r c h i v . Wien. KM. 10. Kgf. Abt. 1915. 10—10/16. 1—2 fol.
7 uo.
8. POCCHH B MnpoBoö BOHHe 1914—1918 roaa (B übKppax) MocKBa, 1925. c. k i a d v á n y a d a t a i . A
szovjet k i m u t a t á s összesítése szeriint 1914—1917 k ö z ö t t 18126 orosz tiszt esett fogságba.
9 Brandstrőm,
Elza: U n t e r K r i e g s g e f a n g e n e n i n R u s s l a n d u n d S i b i r i e n 1914—1920, Berlin,
1922. 8. o.
10.

H.

îïîflaHOB.

PyccKHe

BoeHHonAeHHHe

B MHPOBOH

MHccHH. MocKBa, 1920. cTp. 70. A k i m u t a t á s b a n
8 Hadtörténelmi közlemények

BOÜBC

téves

1914—1918

r.

az összesítés,
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helyesen:

1503 359

A további vizsgálódásnál azonban kiderült, hogy a kartotékok az
egyes kategóriák esetében mintegy 30 százalékos arányban két pél
dányban készültek, ugyanakkor 110 000 nyilvántartott orosz hadifogoly
elhalálozásáról is érkezett értesítés az orosz szervekhez. 1 1
A hadifoglyok elosztása a németek és osztrák—magyarok között
a harcoló csapatok körletében történt. A németek igyekeztek a legmunkaképesëbbeket a maguk számára megszerezni, s e téren is meg
mutatkozott a Monarchia alárendelt szövetségesi szerepe.
Jelentős volt azoknak a hadifoglyoknak a száma — bár pontos ki
mutatással nem rendelkezünk —, akiket Németországnak adtak át.
Következésképp a Monarchia területén tartózkodó orosz hadifoglyok
összlétszáma a nagyarányú fluktuáció következtében soha sem ha
ladta meg lényegesen az 1 millió főt.
A hadifogoly probléma jelentőségét — mint m á r említettük — a
háború elején nem ismerte fel az osztrák—magyar hadvezetés. Ennek
tulajdonítható, hogy amikor az első hadműveletek alatt váratlanul
nagyszámú orosz katona került fogságba, elhelyezésük rendkívül
nagy gondot okozott. Bizonyára a várható szökés, a szláv nyelvű la
kossággal való érintkezés csökkentése érdekében Német-Ausztriában,
a Csallóközben, Esztergom és Debrecen környékén — sok esetben
nyílt terepen — helyezték el őket, s míg a német mintára épülő
barakktáborok el nem készültek — amit maguk a foglyok építettek
—, a szabad ég alatt, földbe vájt odúkban húzták meg magukat. 1 2 Az
alapvető higiéniai követelmények be nem tartása, a fertőzött folyó
víz fogyasztása súlyos járványokat okozott, ezrével pusztultak el a
foglyok. Nemcsak a humanitás szempontjai, hanem a saját lakosság
egészségének jól felfogott érdeke is azt diktálta, hogy az osztrák—
magyar katonai és polgári szervek hatékony intézkedéseket foganato
sítsanak a fertőző betegségek elfojtása és az orosz hadifoglyok élet
körülményeinek megjavítása érdekében. A pozitív intézkedéseknek
volt egy másik indítéka is. A polgári és katonai szervek vezetőiben
növekedett az aggodalom az orosz fogságba esett osztrák—magyar
tisztek és katonák sorsa iránt, s a nemzetközi tiltakozásokat komo
lyabban vették. Ezzel magyarázható, hogy az orosz hadifoglyok
ügyeivel foglalkozó N. Zsdanov, aki maga is több nemzetközi tanács
kozáson vett ilyen minőségben részt, a polgárháború végén kiadott
írásában külön kiemelte a német és az osztrák—magyar hatóságok
hadifogoly politikája közötti különbséget: „ . . . Az osztrák tartomá
nyok lakosságának több nemzetiségű összetétele, következésképpen
az ausztriai néptömegek kevésbé soviniszta viszonya a háborúhoz, va
lamint az osztrák állam egyes részei gazdasági életének különböző
feltételei következtében az orosz hadifoglyok helyzete a táborokban,
de különösen az ausztriai munkahelyeken távolról sem volt mindig
azonos az orosz hadifoglyok németországi helyzetével. Általában jobb
volt, mint Németországban." 1 3
11 U o . 71. O.
12 U o . 251. O.
13 U o . 250—251. O.
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Krobatin táborszernagy közös hadügyminiszter 1914. szeptember
29-én kelt 8598. sz. bizalmas parancsában utalt arra, hogy az Orosz
országból, Szerbiából és Montenegróból érkező hírek szerint a fog
ságba esett betegek és sebesültek humánus elbánásban részesülnek. 14
Szükségesnek tartotta az internáltak és hadifoglyok helyzetének oly
mérvű megjavítását, amit a saját állami érdekek megengedtek.
Hivatkozott a kölcsönösség elvére, arra, hogy az Osztrák—Magyar
Monarchia mindaddig be kívánja tartani a szárazföldi hadviselésről
szóló hágai egyezményt, s annak a hadifoglyokra vonatkozó rendelke
zését, míg azokat az ellenfél is tiszteletben tartja. 1 5
Utasítást adott a hadifoglyok egészségügyi ellátására, a szükséges
mértékben takarók, fehérnemű és felsőruha kiosztására, valamint
a speciális élelmezési igények kielégítésére. Külön kitért az orosz
hadifoglyokra, akiknek sajátos táplálkozási hagyományuk szerint vi
szonylag nagyobb kenyéradagokra és főzelékporciókra van szükségük.
Utasította az illetékeseket ennek az igénynek a kielégítésére is.
Már ebben a parancsban találkozunk a munkára kirendelt foglyok
díjazásának elvével, amit a cári kormány csak később, 1915 márciusá
ban kezdett bevezetni, azt is csak pénzjutalom és nem bérezés formá
jában. 1 6 Krobatin táborszernagy a dolgozó hadifoglyok részére 24 fil
léres napi munkapótlékot engedélyezett. A cenzúra ellenőrzés mellett
hozzájárult az anyanyelven folytatott levelezéshez, valamint a vallá
sok gyakorlásához.
A hadifogoly politika leglényegesebb elemeit magában foglaló első
összefoglaló rendeletet 1914. október 19-én adták ki. Tartalmazza a
hadifogoly táborok szolgálati rendjére, a foglyokkal való bánásmódra
vonatkozó alapvető elveket — utalva az osztrák—magyar hadsereg
megfelelő szabályzataira. A szárazföldi háború törvényeiről és szoká
sairól szóló egyezmény ugyanis kimondta, hogy a hadifoglyokra a fö
löttük hatalmat gyakorló állam hadseregében hatályban levő szabály
zatok és rendeletek érvényesek. 1 7 Jellemző, hogy már ebben az össze
foglalóban is szerepel bizonyos vonatkozásban a foglyok nemzeti és
vallási megoszlásának nyilvántartási igénye. Ezúttal az osztrák—
magyar hadvezetés arra volt kíváncsi, hogy a cári hadsereg fogságába
esett tisztjei és katonái közül hány vallja magát lengyelnek, s m e n y 
nyi a mohamedánok száma (lásd az 5. sz. dokumentumot).
A háború második hónapjában a Monarchia vezetői már elvesz
tették a gyors győzelembe vetett illúzióikat. Kelet-Galícia egy részét
elfoglalták az orosz csapatok, bekerítették Przemysl várát, s a m a 
gyar Alföldre vezető hágók irányába törtek előre. Tisza István a kö
zös Minisztertanács 1914. szeptember 20-án tartott ülésén elismerte,
hogy mind az osztrák—magyar, mind a német hadvezetőség számítál'i H a d t ö r t é n e l m i L e v é l t á r ( t o v á b b i a k b a n HL.) Első v i l á g h á b o r ú s i r a t a i . Hadifelügyelő Bi
zottság ( t o v á b b i a k b a n 1. vh. i. H F B ) . 1914. 982. sz. 3450. CS. 643—647. fol.
15 Uo. L á s d m é g : M a g y a r T ö r v é n y t á r . 1913. évi t ö r v é n y c i k k e k . B u d a p e s t , 1914. 471—475. o.
16.

ApxHB

BHeimievi

IIOAHTHKH

POCCHH.

MocKBa,

$OHÄ

^HiiAOMaTHieCKOH

Ä. 83. AA. 3940.
17 M a g y a r T ö r v é n y t á r . 1913. évi t ö r v é n y c i k k e k . . . 472. o.
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saiban „igen leértékelte az orosz haderőt". 1 8 E felismerésnek a követ
kezménye volt, hogy az osztrák—magyar politikai és katonai vezetés
fokozottabb mértékben kísérletezett a cári csapatok személyi állomá
nya erkölcsi-politikai szilárdságának fellazításával. Kellő katonai erő
hiányának tudatában indult meg ia fogságba esett oroszországi kato
nák és tisztek nemzeti alapon történő izolálása, a foglyok különböző
rétegeinek a cári kormány és az orosz hadvezetés politikájával való
szembeállítása. E folyamat kibontakozásáról tanúskodik gróf Berchtold
külügyminiszter és Tisza István m a g y a r miniszterelnök e tárgyban
folytatott, eddig kevésbé ismert levelezése.
1914. október 2-án Berchtold utasította a svájci osztrák—magyar
katonai attasét, hogy kapcsolatai útján orosz és ukrán nyelvű forra
dalmi irodalmat szerezzen be az orosz hadifoglyok részére, amit an
nak futárpostával kellett eljuttatnia államköltségen Bécsbe (lásd a 3.
sz. dokumentumot). Tisza e lépéstől függetlenül, ezzel párhuzamosan
tanulmányozta annak a lehetőségét, hogy miként lehetne az orosz
részről a Monarchia szláy_ hadifoglyai között folytatott politikai agitációt orosz hadifoglyok között szervezendő forradalmi propagandával
ellensúlyozni, vagy legalábbis az utóbbiakat a cári kormány szem
pontjából kellemetlen irányban befolyásolni. Elképzelését 1914. de
cember 18-án közölte Berchtolddal (lásd 4. sz. dokumentumot). Erre
válaszolt a Külügyminisztérium — Urbas konzul révén — még ugyan
azon hónap 24-én.
A válasz utalásokat tartalmazott azokra az intézkedésekre, amelye
ket az előző hónapokban ez ügyben a közös Külügy- és Hadügyminisz
térium foganatosított. A főszerepet a foglyok politikai megdolgozását
illetően nemcsak az ukránok, hanem a nagyoroszok között is az
„Ukrajna Felszabadítása Bizottság"-ának szánták, de ez a szervezet a
propaganda irányítását már az év végén visszaadta a katonai szer
veknek (lásd a 7. sz. dokumentumot).
Az ukrán hadifoglyok szembeállítása Oroszországgal, a központi
hatalmak számára előnyöket ígérő burzsoá-nacionalista nézetek pro
pagálása a táborokban csak a nagyoroszok és az elnyomott nemzeti
ségek soraiból kikerülő foglyok izolálása után számíthatott sikerre. Ez
az elkülönítés már 1914 novemberében megkezdődött, 19 de a táborok
vegyes nemzetiségű összetétele az esetek többségében a háború végéig
sem szűnt meg. Az ukrán és grúz hadifoglyokat a felső-ausztriai Freistadtba, a lengyeleket Olmützbe, a mohamedán vallásúakat a cseh
országi Egerbe összpontosították. E táborok lettek a nacionalista pro
paganda fő bázisai.
Az eredmények azonban messze elmaradtak a várakozástól. Az uk
rán önkéntesek toborzását akadályozták a Monarchia lengyelországi
tervei, az az elképzelés, hogy az osztrák—magyar dualizmust lengyel
—osztrák—magyar trializmussá alakítsák át. Idővel a Monarchia
18 Protokolle des Gemeinsamen Ministerrates der österreichisch—Ungarischen Monar
chie (1914—1918). Eingeleitet und zusammengestellt von Miklós Komjáthy. Budapest, Akadé
miai Kiadó, 1966. 188. o.
19 HL. 1. vh. i. H F B . 1914. 1192. sz. 3450. cs. 870. fol. ; 1922. sz. 3449. CS. 564—565. fol.
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lengyel hívei is megritkultak, s a lengyel kérdés ún. osztrák-megoldása
m á r 1916-ban kútba esett.
Oroszország munkásosztályának internacionalizmusán nem tudott
oly mértékben erőt venni a szociálsovinizmus, mint ahogy ez NyugatEurópában történt. Még a parasztság soraiban is nem egy esetben a
különböző nemzetiségű dolgozók szolidaritásának érzése kerekedett
felül. Az ukrán nacionalista propaganda sikere csak egy szűknek
mondható rétegre korlátozódott. „Maga az ukrán nemzetiségű fog
lyok között végzett propaganda nem volt képes eredményt felmutatni.
Inkább a szocialista, de semmi esetre sem a nemzeti ideálok érdekel
ték őket. Gyakorlatilag az Általános Ukrán Nemzeti Tanács számára
mint elérendő cél Kelet-Galícia kiválása és Bukovinával való egyesü
lése maradt. Cholm környékének elszakítása Oroszországtól tulajdon
képpen — magától értetődően — a lengyelekkel szemben a legnagyobb
ellentmondássá nőtte ki magát, s ennek folytán a foglyok hazájuk újabb
felosztásától tartottak" 2 0 — állapította meg Max Ronge, aki 1917-től v e 
zette a Hadsereg-főparancsnokság felderítő osztályát.
Lenin figyelemmel kísérte a központi hatalmak hadifogoly politiká
ját, s e politikán belül Oroszország elnyomott nemzetiségeinek soraiból
kikerülő foglyok megnyerése érdekében folytatott propagandát és an
nak eredményét. Nem annyira a szervezett szociáldemokraták vélemé
nyét és hangulatát tartotta elsődlegesen lényegesnek, hanem a párton
kívüli munkásokét, az orosz és nemzetiségi parasztokét. Erről tanús
kodik az Inessza Armandhoz 1917. január 30-án írt levele is, amely
ben két Svájcba szökött hadifogollyal folytatott eszmecseréjéről szá
molt be:
„Nemrégiben két szökött hadifogoly járt nálunk. Érdekes volt »ele
ven« emberekkel találkozni, akiket még nem kezdett ki az emigráns
élet. Mindkettő tipikus figura; az egyik sokat tapasztalt, szociáldemok
rata, vagy majdnem szociáldemokrata besszarábiai zsidó, a fivére
bundista stb. Minden hájjal megkent fickó, de személy szerint nem
érdekes, mert az ilyenből tizenkettő van egy tucatban. A másik egy
voronyezsi paraszt, az eke szarva mellől, óhitű családból. A termőföld
ereje árad belőle. Rendkívül érdekes volt il ven embert látni és hal
lani." 2 1
Az utóbbi voronyezsi paraszt olyan németországi táborból szökött
meg, amelyben 27 000 ukrán nemzetiségű hadifoglyot összpontosítot
tak. Ennek kapcsán a német hadifogoly politika legjellegzetesebb voná
sára tapintott rá Lenin, amikor megállapította: ,,A németek nemzetek
szerint szerveztek táborokat, és erőnek erejével igyekeznek elszakíta
ni a nem oroszokat Oroszországtól; az ukránokhoz ügyes galíciai elő
adókat küldtek. Az eredmény? Azt mondja a mi emberünk, hogy az
agitátorok több hónapi erőfeszítései után csak kétezren szavaztak az
„önállóságra" (nem ia különválás, hanem inkább az autonómia értel
mében felfogott önállóságra!). A többieket, mint mondja, felbőszítet20 Ronge, Max: Kriegs- und Industriespionage. Zwölf Jahre Kundschaftsdienst. Wien, 1930.
179. o.
21 v. I. Lenin Művel. 35. köt. Budapest, Szikra, 1956. 261. o.
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te az Oroszországtól való elválás és a németekhez vagy az osztrákok
hoz való csatlakozás gondolata.
Figyelemre méltó tény! Nem kételkedhetünk benne. 27 000 nagy
szám. Egy év nagy idő. A galíciai propaganda számára kitűnőek a
feltételek. És mégis felülkerekedett a nagyoroszokhoz való közelállás
erzese. 1Z
A hadifogság meggyorsította az orosz és nemzetiségi katonatöme
gek eszmei-politikai és világnézeti fejlődését. Az említett voronyezsi
hadifogoly Lenin tanúsága szerint kijelentette: „A cárral, meg az úr
istennel, mondja mind a 27 000, egyszer s mindenkorra végzett, a nagy
birtokosokkal szintén. Felbőszültén és felvilágosultan térnek vissza
Oroszországba." 23
Az osztályellentétek primátusa világlik ki az osztrák—magyar cen
zúra jelentéseiből, amelyeket az ellenőrzött hadifogoly-levelek alapján
állítottak össze. F. Pavluk ukrán nemzetiségű hadifogoly • 1915 júliu
sában többek között az alábbiakat írta Zürichbe: ,, . . . néha eljutnak
hozzánk Ukrajnából származó hírek: úgy látszik, egyre rosszabb ott
a helyzet, és igen valószínű, hogy a háború végén mennydörögve
hangzik majd: »Adjanak nekünk szántóföldet!-« Így mesélik azok az
emberek, akik nemrég kerültek hadifogságba." 2 ' 1
A hadifoglyok mesterséges nemzeti megosztása mellett — amit az
osztrák—magyar hadvezetőség a nemzetiségi táborok felállításával
is elősegített — egy másik tendencia is egyre határozottabban érvényre
jutott: a foglyok szociális polarizálódása. Ezt a folyamatot elősegítette
a foglyok tömeges bevonása a mezőgazdasági és ipari termelésbe. A.
munkahelyeken eltűnt a különbség a legénységi állományú paraszt,
kispolgár és a munkás között, a munkára kötelezetteknél a hazai szo
ciális helyzet a műveltségben és az otthonról kapott támogatás mér
tékében fejeződött ki. A különböző nemzetiségű hadifogoly tömeg két
nagy csoportra oszlott: dolgozókra és nem dolgozókra. A tiszteket s
az értelmiségiekhez sorolt (érettségizett) ' legénységi állományú foglyo
kat felmentették a táboron kívül folyó munkák alól. Ök maradtak a
táborok állandó lakói.
Éles konkurrencia folyt az osztrák és a magyar kormány, s a két
kormányon belül pedig az egyes tárcák, alsóbb fokon a megyék, járá
sok, községek, a földbirtokosok, tőkések, a gazdag- és középparasztok,
valamint a kisiparosok között az olcsó hadifogoly munkaerő megszer
zéséért.
A polgári hatóságok közvetlenül képviselték a tőkés és földbirto
kos igényeket, a hadvezetés, amely végig irányító és meghatározó
szerepet töltött be a hadifogoly munkaerő elosztásában, a foglyok őr
zésének, munkafegyelmének, ellátásának a biztosításában általános
katonai szempontokat érvényesített.
A hadvezetés fő gondja az volt, hogy megakadályozza a foglyok
szökését, valamint az ellátásuk oly mérvű romlását, amely retorziót
22 U o . 261—263. O.
23 UO. 262. O.
24 K r i e g s a r c h i v Wien. A O K GZNB Z Abt. „ D " . R e s . 2115.
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válthatott ki az ellenséges országokban levő osztrák—magyar hadi
foglyokkal szemben. A foglyok kizsákmányolásának korlátozása a
katonai szervek egyik funkciója volt, de a visszaélések megakadályo
zására kevés eszköz állt rendelkezésre.
A katonai parancsnokságok — a közös Hadügyminisztérium 10.
osztálya 12 000/1915. sz. alatt jóváhagyott formulája szerint — 8 n a 
pos határidővel felmondható szerződést kötöttek azzal a községgel
vagy hatósággal, amelynek a foglyokat m u n k á r a kiadták.
A szerződés szabályozta a számukra kiadott foglyok élelmezését,
őrzését, egészségügyi ellátását, elszállásolását, szállítását. Lényeges
pontja volt a szerződésnek, hogy a község a foglyok és az őrszemélyzet
részére ugyanolyan ellátást kellett biztosítson, mint amilyenben a h e 
lyi mezőgazdasági munkások részesültek. 23
A háború második évében a magyarországi mezőgazdaságban j e 
lentkező munkaerőhiány volt a legélesebb. Alapvető oka az volt,
hogy 1914 végén—1915 elején a legnagyobb arányban a magyar m e 
zőgazdasági lakosságot vonultatták be. A küszöbön álló aratás tette
indokolttá, hogy Harkányi János báró magyar kereskedelemügyi m i 
niszter a közös Minisztertanács 1915. június 18-án tartott értekezletén
a magyar földművelésügyi miniszter nevében előterjessze az égető
munkaerő igényeket. Panaszt tett, hogy a kért 30 000 fogolyból a m i 
nisztérium csak 7400 főt kapott. Hangsúlyozta — célozva az osztrák
partnerek feltehető tájékozatlanságára —, hogy a magyarországi a r a 
tás ügye az egész Monarchia élelmezése szempontjából fontos. 26
Az orosz hadifoglyok munkaereje iránti igény kérdése a magyar
Minisztertanács 1915. szeptember 24-i ülésén szintén az érdeklődés
homlokterébe került.
Az említett ülésen Tisza István kifejtette, hogy csak azzal a felté
tellel egyezett bele a magasabb véradóba — vagyis abba, hogy a m a 
gyar (mezőgazdasági) férfi lakosságot fokozottabb mértékben vegyék
katonai célra igénybe —, hogy h a Magyarország gazdasági célokra
annyival több hadifoglyot k a p Ausztriánál, amennyivel több egyént
vontak el a termelőmunkából. 2 7 A különbséget, amellyel Ausztria ed
dig adós maradt, 384 598 hadköteles férfiban jelölte meg.
Tisza szerint az osztrák tartományoknak mintegy félmillió embert
kellett pótlólag ^bevonultatniuk a hadseregbe, hogy helyreálljon a kvóta
szerinti arány. 2 8
Annak, hogy 1914 végén és 1915-ben Magyarországon aránytalanul
több hadköteles férfit vonultattak be a hadseregbe, több objektív
oka volt. "1914 őszén a cári csapatok megszállták Kelet-Galíciát. Auszt
ria mozgósítható embertartalékai így jelentősen csökkentek. A M o 
narchia hadiipari bázisa Ausztriában volt, ezért itt a hadigazdasági
érdekekből felmentettek aránya jóval magasabb lett, mint az agrár
25 HL. 1. v h . i. H F B . 1914/1915. 666. sz. 3454. CS. 1259., 1266., 1261., 1262. fol.
26 Protokolle des Gemeinsamen Ministerrates der österreichisch—Ungarischen Monarchie
(1914—1918.) . . . 264—265. o.
27 Magyar Minisztertanácsi jegyzőkönyvek az első világháború korából. Szerk. Iványi Em
ma. Budapest, Akadémiai Kiadó, i960. 181—182. o.
28 Uo. 180. O.
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jellegű magyar vidékeken. Miután a veszteségek elsősorban a gyalog
ságot érintették, a pótlást nem az osztrák ipari körzetekből, hanem
a magyar mezőgazdasági körzetekből biztosították.
A magas magyar véradó ténye lényegesen befolyásolta a hadifogoly
munkaerő elosztásának rendjét Magyarország és Ausztria között. Mi
vel Magyarország volt a dualista Monarchia éléstára, az ellátás ér
dekei is azt diktálták, hogy a fogoly munkások elosztása alkalmával
előnyt élvezzen. A Tisza-kormány mindent elkövetett, hogy az ara
táshoz és más mezőgazdasági munkákhoz a magyar nagybirtok elő
ny ösebb feltételek között jusson olcsó hadifogoly kényszermunkások
hoz.
A honvédelmi miniszter a közös hadügyminiszterrel egyetértésben
1915. június 11-én a vármegyékhez és a városi törvényhatóságokhoz
intézett körlevélben szabályozta a hadifoglyok munkába állítását, őr
zését és felhasználását.
Az egy munkaadó részére kiadandó foglyok minimális számát a
miniszter 200 főről 30 főre szállította le, feltéve, ha a munkaadó gon
doskodik azok őrzéséről s hajlandó a szökött foglyok előállítása körül
felmerülő költségeket megtéríteni. 2 9 Az őrszemélyzetet, amennyiben
200 főnél kisebb fogoly csoportról van szó, a közigazgatási hatóság
által felesketett polgári őrök (erdőőrök, mezőőrök stb.) jelentették.
Létszámukat a miniszter az őrzendők 15 százalékban jelölte meg. A
fogolytáborok parancsnoksága a foglyoknak a munkahelyre és on
nan vissza történő szállításához kísérő őrséget biztosított.
A 200-nál kisebb hadifogoly munkacsapat kiutalásáról a hadifogoly
tábor parancsnoksága, a 200-nál nagyobb csapat kirendelését illetően
már a közös hadügyminiszter döntött. A foglyok munkába állítását
nemcsak gazdasági, hanem politikai, szociális és egészségügyi szem
pontok is befolyásolták.
Politikai okokból a miniszter általában nem engedélyezte a hadi
foglyok munkára történő kiadását szláv nemzetiségűek által lakott
területekre, s csak kivételes esetben járult hozzá ilyen kérés teljesí
téséhez.
Az osztrák—magyar hadvezetőség szigorúan ügyelt arra, hogy szláv
többségű vidékeken ne állítsanak fel hadifogolytáborokat. A táborok
elhelyezését ismertető vázlatból (lásd a vázlatmellékletet) kitűnik, hogy
a hadifoglyok zömét magyar és német etnikumúnak minősíthető terü
leten őrizték.
A honvédelmi miniszter kötelezte a hadifogoly munkaerőt igénylő
közigazgatási hatóságokat annak elbírálására, hogy a hadifoglyok ki
adása következtében nem áll-e konkurrencia elő a helyi munkapiacon.
Hasonló utasítást adott 1915. október 3-án a német birodalmi Had
ügyminisztérium — amelynek szövegét az osztrák—magyar katonai
szervek is irányelvként kezelték — a hadifoglyoknak az iparban és
bányászatban való alkalmazására vonatkozó szabályzatban is. Néhány
kivételtől eltekintve, mint a magasépítés, a földmunka, a vasútépítés
29 Országos Levéltár, Budapest. (Továbbiakban OL.) FM Ált. K—184. 1915—62—97384 (99212)
,2. fol.
— 728 —

és karbantartás, csak a birodalmi munkaközvetítő hivatal jóváhagyá
sával engedélyezték a hadifoglyok alkalmazását, nehogy megsértsék
a hazai munkanélküliek érdekeit. 30 Kétségtelen, hogy ez a kikötés
a szakszervezetek várható támadásának a kivédését szolgálta, viszont
ilyen adminisztratív rendelkezés aligha gátolta meg a visszaéléseket,
még kevésbé a fogoly munkaerő bérletörő szerepének érvényesülését.
Az osztrák—magyar és a német hadvezetőség egyaránt törekedett
a helyi ipari és mezőgazdasági munkásság, valamint az alkalmazásra
kerülő hadifoglyok elkülönítésére. 3 1
Talajjavításon, mocsárlevezetésen, útépítésen, útjavításon s más
hasonló közmunkákon, amelyekre hazai munkaerőt háborús körülmé
nyek között alig alkalmazhattak, a foglyok nagyobb tömegben, a tá
borokból kirendelt őrség felügyelete mellett dolgoztak s kevésbé érint
keztek a lakossággal. Bonyolultabb volt a helyzet az ipari és mező
gazdasági nagyüzemekben, ahol alig lehetett a közvetlen kapcsolatot
elkerülni.
A hadifoglyok munkateljesítményük arányában munkapótlékban
részesültek. Ez kiterjedt a hadi-, az állami- és magán célra munkát
végző foglyokra egyaránt. A munkát a munkaadó becsülte fel s ál
lapította meg, hogy a munkapótlék melyik fokozatát kívánja a fog
lyoknak készpénz formájában kiosztani. A honvédelmi miniszter 1915
júniusában a munkapótlék első fokozatát 20, a második fokozatot p e 
dig 30 fillérben állapította meg. A nem katonai munkára alkalmazott
hadifoglyok munkaadójuktól e mértéken felüli díjazásban is részesül
hettek. 3 2
A hadifogoly munkások kiadásáról 1916 elején nyomtatásban meg
jelent szabályzat módosította az addig érvényes rendelkezéseket. Ez
úttal csak a munkapótlék minimumát és a kifizethető pótlék maximu
mát állapították meg. A legalacsonyabb napi munkapótlék 15 fillér
volt, ipari üzemekben a 12 órán túli m u n k á é r t óránként 6 fillér járt.
A munkaadó a rendes munka mértékét meghaladó teljesítményért
magasabb pótlékot adhatott, megállapíthatott darabbért, szakmánybért, alkalmazhatott jutalomrendszert, de a napi teljesítményért csak
50 fillér fizethetett ki készpénz formájában. A fennmaradó összeget
a hadifogoly javára írták, s azon többnyire a munkaadó útján na
gyobb bevásárlást eszközölhetett. A munka befejezése után a fenn
maradt összeget a törzstábornak utalták át. 33
Idővel a hadifogoly munkások felhasználását szabályozó rendeletek,
irányelvek módosultak. A lényeges változásokat tárcaközi értekezle
teken vitatták meg és hagyták jóvá. Az 1916. január 17-én Buda
pesten rendezett tárcaközi értekezleten, amelyen Ghillany báró ma
gyar földművelésügyi miniszter elnökölt, s a honvédelmi miniszter
személyesen is jelen volt, a tavaszi mezőgazdasági munkaerő-szük
séglet kérdéseit tárgyalták meg.
30 H L . H M . M G

B . o s z t . 1916. 3602. a l a p s z . (373. CS. 4—10. f o l . )

31 Uo.
32 O L . F M Á l t . K—184. 1915—62—97384 (99212).
33 H L . H M . M g . B . o s z t . 1916. M g . t é t e l 4330. a l a p s z . 23—24. O.

— 729 —

A magyar földművelésügyi miniszter bevezetőjében hangsúlyozta,
hogy a magyarországi mezőgazdaságtól katonai célokból nagymérték
ben vontak el munkaerőt, s ezek pótlása csak kétszer olyan számú
hadifogoly munkába állításával volt lehetséges. 34 Az értekezlet a fő fi
gyelmet a f o g o l y munkaerő iránti igény nyilvántartására s az igé
nyek alapján történő újrafelosztására fordította, körvonalazta a vár
megyei és más törvényhatósági hadifogoly-bizottságok hatáskörét. Ezek
a bizottságok a helyi szükségleteket mérlegelve, a kevésbé fontos
munkákról a hadifoglyokat bevonták és átcsoportosították, hogy a m a 
gyar mezőgazdaság égető munkaerő-szükségletét enyhítsék.
1916 elején a hadifogoly munkások kiadásáról új szabályzatot bo
csátottak ki. Ennek értelmében kétféle hadifogoly munkásosztagot
szerveztek.
A mobil, nem állandó fogoly munkásosztagok a megyei, illetőleg tör
vényhatósági hadifogoly-bizottságok irányítása alá tartoztak, Ezek
osztották el a rendelkezésre álló tartalékot, vonták vissza, irányítot
ták más területre stb.
A mobil osztagokba tartozó foglyokat felmondási kötelezettség nél
kül alkalmazhatták a mező- és erdőgazdaságokban, valamint az egyes
közmunkáknál.
A stabil osztagokhoz tartoztak a közmunkára kirendelt hadifogoly
munkásosztagok, amelyeket a fölöttes hatóság szabad rendelkezésre
nem engedett át. Ide sorolták az iparban, bányászatban foglalkoztatott
hadifogoly munkásosztagokat addig az időpontig, ameddig az illetékes
katonai hatóság alkalmazásukat illetően szerződést kötött.
A vármegyei hadifogoly-bizottságok mellett a katonai hatóságok
érdekeit a hadifogoly felügyeleti tiszt képviselte.
A megnövekedett munkaerő iránti igény, a visszaélések és szöké
sek korlátozásának szándéka szülte az óvadék bevezetését. A munkál
tató minden hadifogoly után az alispáni, illetőleg a polgármesteri
hivatalban 30 korona óvadékot volt köteles elhelyezni. Az óvadék az
elhelyező számára elveszhetett és bírság címén a hadügyi igazgatás
birtokába került, ha a munkaadó rosszul bánt a fogoly munkásokkal,
rosszul szállásolta el és elégtelenül élelmezte Őket, s az előírt egészség
ügyi szabályokat nem tartotta be. Az óvadék a munkáltató részére akkor
is elveszett, ha a hadifogoly munkahelyéről megszökött. 35
Az idézett szabályzat, hasonlóan az előző, e tárgyban kiadott ren
deletek szelleméhez, kihangsúlyozta: ,,A hadifogoly munkásokra nézve
a munkaidő, munkaszünet, rétegcsere, a rendes munkaidőn túl terjedő
munkaidő, vasárnapi munkaszünet és a munkásvédelem tekintetében
megfelelő alkalmazással általában ugyanazok a törvények és szabá
lyok érvényesek, amelyek ugyanazon a helyen, ugyanazon munkára
és ugyanazon körülmények között a szabad polgári munkásokra fenn
állnak. A hadifoglyoknak ebben az értelemben vett védelmét azok a
közegek látják el, amelyek hasonló vonatkozásban a szabad polgári
34 K r i e g s a r c h i v . Wien. K M 10. Kgf. Abt. 1916. 10—11/86.
35 HL. HM. MG. B . oszt. 1916. Mg. tétel 4330. alapsz. ( N y o m t a t v á n y ) 3—4., 7—8. o.
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munkások érdekében eljárni hivatottak és ezek a rendelkezések
ugyanolyan módon betartandók." 3 6 A baleset- és betegbiztosítás n e m
vonatkozott automatikusan sem a hadifoglyokra, sem az őrlegénységre.
1916-ban a hadifogoly munkaerő az egyik legkomolyabb; tartalékot
jelentette a katonai és a polgári vezetés kezében. Elosztásuk és újra
elosztásuk tárcaközi tanácskozásokon történt. A közös Minisztertanács
ülésein többnyire a hadsereget terhelő élelmezésük kérdései szerepel
tek. Miután a m u n k á r a kirendeltek nagy részéről a helyi hatóságok és
a mägánmunlkaadók gondoskodtak, a hadsereg által beterjesztett élel
mezési létszámadatokat n e m lehet minden esetben a tényleges lét
számnak felfogni. Az 1915. december 12-i közös minisztertanácsi é r 
tekezleten Tisza István említést tett arról, hogy 1915 júliusában a had
sereg élelmezési létszámában 600 000 hadifogoly szerepelt, akiknek a
felét az év végén magánmunkáltatók élelmezték. 37
Az 1916. október 16-án tartott közös minisztertanácsi ülésen a
közös hadügyminiszter előterjesztésében 1916 szeptemberére v o 
natkozóan 1 147 000 hadifogoly szerepelt, akik közül 495 000 fő része
sült a táborokban a hadsereg élelmezésében. 3 8 Következésképpen
652 000 hadifoglyot adtak ki a helyi törvényhatóságok útján állami
intézményekhez, ipari vállalatokhoz, nagy- és középbirtokosokhoz (né
mely vidéken gazdag- és középparaszto'khoz is) munkára. Á hadrakelt
élelmezési létszámban szereplő foglyokat részben a hadrakelt sere
gek hadtápterületén, vagy a hátországiban közvetett vagy közvetlen
katonai célú munkahelyeken alkalmazták. A tavaszi, nyári és őszi
mezőgazdasági munkák alkalmával csak a m u n k á r a n e m kötelezhető
tisztek és legénység, valamint a betegek és rokkantak maradtak
a táborokban (lásd a 2. számú táblázatot).
A hadifoglyoknak közvetlen katonai célú m u n k á r a való felhasználá
sát a szárazföldi háború törvényeiről és szokásairól szóló nemzetközi
egyezmény — melyet 1913-ban emelt törvényerőre az Osztrák—Ma
gyar Monarchia — megtiltotta. A tilalom megfogalmazása azonban
alkalmat adott annak kijátszására. Az egyezmény mellékletének ide
vonatkozó paragrafusában az alábbiakat olvashatjuk: ,,Az Állam
a hadifoglyokat a tisztek kivételével rendfokozatukhoz és képessé
geikhez mérten mint munkásokat alkalmazhatja. Az ilyen munkák
nem lehetnek túlságosak és n e m állhatnak összefüggésben a h a d m ű 
veletekkel." 3 9 Sok esetben nehezen volt megállapítható, mi állott szo
ros összefüggésben a hadműveletekkel, s m á r a háború első évében
mindkét fél kimondottan katonai célokra is felhasználta a hadifoglyok
munkaerejét. Erről tanúskodik a közös hadügyminiszter, Krobatin t á 
borszernagy 1915. július 24-én kelt utasítása, mely a hadifoglyoknak
36 Uo. Szabályzat a hadifogoly munkások kiadásáról (Nyomtatvány), 8. o. A „rétegcsere"
alatt a szabályzat szerzői műszakváltást értettek.
37 P r o t o k o l l e d e s G e m e i n s a m e n M i n i s t e r r a t e s d e r ö s t e r r e i c h i s c h — U n g a r i s c h e n M o n a r c h i e
(1914—1918.) . . . 323. o.
38 u o . 419. o. — Az i t t k ö z ö l t élelmezési l é t s z á m b a n f e l t e h e t ő e n m i n t e g y 35 000 p o l g á r i f o 
goly is s z e r e p e l h e t e t t . 1916 őszén jelentős s z á m ú hadifogoly t é r t h a z a a k ö z p o n t i h a t a l m a k
által 1915-ben m e g s z á l l t l e n g y e l t e r ü l e t e k r e . S z á m o s r o k k a n t a t a V ö r ö s k e r e s z t c s e r e a k c i ó j a
r é v é n szállítottak vjissza O r o s z o r s z á g b a .
39 M a g y a r T ö r v é n y t á r . 1913. é v i t ö r v é n y c i k k e k . XLIU. t. ez. 6. §. B u d a p e s t , 1914. 472. o.

— 731 —

2. sz. táblázat
KIMUTATÁS
a hadrakelt seregnél munkára kiadott hadifoglyok létszámáról 1917. január 1-én.1
Hadifog! yok létszáma
a hadrakelt seregnél
Megnevezés
Orosz

1

1

Összesen
Szerb és
montenegrói

Olasz

Megjegyzés

Román

1. H d s . pság
2. H d s . pság

16 503

3. H d s . pság

11286

4. H d s . pság

15 558

3 604

7. H d s . pság

18 351

2 359

20 710

X I I . h d t . psí

1158

1354

2 61S

9. Szálláscsor

.

766

17 236

Lemberg, Lesiemice

11286

Tuchla

19 928
M, Sziget. Sz. Németi

15 029

1 565

1 665

18 259

14. Szálláscsc P-

15 128

224

122

15 474

Belgec jTarnoszyk

16. Szálláscsc P-

3 792

1 900

8 466

Brassó, X szol jen,
Orsova

Krakkói v á r

4 533

276

5 658

Dabie t ü . laktanya

Przemysl Líd fő

5 299

320

Lublin-i M. ( i. G.

21 977

1200

261

23 438

Krakkó-i F . T. L .

1021

38

1 015

2 074

összesen:

129 635

1:1.373

4 678

Jenő fhg. h d m . p .

51196

2 099

211

2 774
849

2 774

-

150 660

53 506

Gun loin, Bozen,
Bruneck

38 000

Laibach, Assliiig

22 370

Klagenfurt

6. H d s . pság.

35 696

2 304 .

20 400

1970

összesen :

107 292

2 099

4 485

Főpság. B . N-ben

17 247

1994

1 700

20 941

Cetinje-i M. G. G.

1588

420

33

2 041

223

234

198

-

655

19 058

2 648

1931

-

23 637

255 985

18 320

11094

Összesen:

Mindösszesen :

Ozaple, Clebska

S 619

10. H d s . pság.

Käcke őrgy.
(had táp köz vetlei i )

1

733

-

2 774

113 876

Doboj

288 173

Kriegsarchiv. W en. AOK. Op. Abt. 1917—1918. Fase. 666; Kgf. 3/2. „1/1.1917." fol. 1. Iratcsomó 9. sz. fsz. IS
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hadi célra történő felhasználását szabályozta (lásd a 12. sz. dokumen
tumot).
Az iratból világosan kitűnik, hogy a hadifoglyok több esetben meg
tagadták a katonai célú munkát. Ezért a miniszter elrendelte, ha
ilyen feladatok elvégzésére elegendő önkéntes n e m jelentkezik, a szük
séges létszámú hadifoglyot paranccsal kötelezik a hadimunka elvég
zésére. Amennyiben munkamegtagadás fordulna elő, a szembeszegü
lök letörésére fegyveres erőt is igénybe lehet venni. 4 0 A fogoly m u n 
kásokat emellett a m u n k a jellegét illetően megpróbálták félrevezet
ni, s amennyiben ez a kísérletük n e m vezetett eredményre, azzal
nyugtatták meg őket, hogy hazatérésük esetén nem fogják jelenteni
a katonai célokból végzett munkát.
A cenzúrának azonban csak részben sikerült az információk kül
földre kerülését megakadályozni.
A hadifoglyok nemzeti és szociális megosztása nemcsak előnyöket
biztosított a Monarchia hadvezetőségének, hanem egyre több hátrányt
és gondot is. Mint említettük, a lengyel—ukrán ellentét m á r a háború
elején keresztezte a számításokat. A szociális demagógia, mely Orosz
ország uralkodó köreinek hatalmi helyzetét gyengítette, a Monarchiá
ban a m u n k á r a alkalmazott hadifoglyok tömegeinek körében egyre
kellemetlenebb következményekkel járt.
Theresienstadtban (Terezin) 1915. július 5-én 500 orosz hadifogoly
tagadta meg a munkát. E tényről egy sztrájkra felhívó orosz nyelvű,
kézzel írt röplap számolt be, melyet a Dunajec egyik vasúti hídján
talált a járőr. 4 1
A hadifogoly munkások tömeges, egész körzetekre kiterjedő sztrájk
jának összehangolására tett kísérletek 1916-ban megszaporodtak. J ú 
nius 18-án munkamegtagadást és hadifogoly lázadást jelentettek egy
vecsési uradalomból. 4 2
Június végén némely helyen a gazdag parasztok portái váltak a tűz
martalékává, a gyújtogatással orosz hadifoglyokat gyanúsítottak, akik
a helyi szegénységet a gazdagok ellen hangolták. 4 3
Jelentések érkeztek arról is, hogy az orosz hadifogoly munkások a
katonai szolgálat teljesítésének megtagadására szólítják fel a férfi la
kosságot és intenzív antimilitarista propagandát folytatnak. 4 4
1916 nyarán a központi feladat, amelyre a hadvezetőség a nélkü
lözhető hadifoglyok zömét összpontosította, a termés betakarítása volt.
Az előjelekből ítélve a közös hadügyminiszter komolyan tartott attól,
hogy a hadifoglyok lázadásokkal, gyújtogatásokkal és munkamegtaga
dásokkal megnehezítik az aratási munkák zavartalan lefolyását, sú
lyos veszteségeket okozhatnak a hadászati jelentőségű gabonatermés
betakarításánál.
A várható hadifogoly megmozdulások elfojtása céljából Magyar40 H L . I. Vh. i. H F B . 1915. 2323. SZ. 5454. SZ. 3454. CS. 1079. fol.

41 HL. I. vh. i. 117. cs. 2. Armee Etappenkommando. Keserv. Verlautbarung Nr. 27. vom
13. IX. 1915.
42 v o j e n s k y H i s t o r i c k y A r c h i v . P r a h a . k . u . k . Divisionsgericht in P o z s o n y . Dšt. 964/1916.
43 U o . Dšt. 992/1916.
44 U o . Dšt. 1015/1916.
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országon minden megyeszékhelyen, Ausztriában minden kiegészítő
parancsnokságon egy tiszt parancsnoksága alatt külön karhatalmi
alegységet állítottak fel, amelynek feladatát a közös hadügyminiszter
1916. június 21-én kelt bizalmas parancsában körvonalazta. 4 5
A miniszter el kívánta kerülni az általános, egész ország területére
kiterjedő statárium kihirdetését, s csak rendkívüli esetekben, egy
bizonyos katonai parancsnokság körzetére tartotta célszerűnek ennek
kiterjesztését.
A Hadsereg-főparancsnokság június 23-án kelt titkos parancsában
utal arra, hogy egyre több jelentés érkezik a katonai parancsnoksá
goktól, hogy a mezőgazdasági munkára kivezényelt hadifoglyok paszszív ellenállást tanúsítanak, sőt egyenesen megtagadják a munkát. 4 0
A Hadsereg-főparancsnokság a hadifoglyok szervezett szabotázsa,
munkamegtagadása és munkalassítása mögött az ellenséges hadveze
tőség olyan irányú diverzióját kereste, mely a termés betakarításának
meghiúsítására irányult. Ez azonban az esetek nagy többségénél nem
volt kimutatható. A munkabeszüntetések többnyire a fogoly m u n 
kás bérköveteléseivel, a munkaidő csökkentésének, az ellátás javí
tásának stb. igényével voltak kapcsolatosak, vagyis a hadifoglyok
és a helyi munkásság sztrájkjainak okai az esetek nagy részében azo
nosak vagy hasonlóak voltak.
Abban az esetben, ha a nyomozás során kiderült, hogy a hadifo
goly nem munkakörülményeinek megjavítása érdekében tagadta meg
a munkát, hanem az aratást akarta meghiúsítani — s a sztrájkszer
vezőket sok esetben ebbe a kategóriába sorolták —, őrizetbe vették
és mint zendülővel a nemzetközi szokás szerint az osztrák—magyar
törvények alapján jártak el. A Katonai Büntető Törvénykönyv,
amelyre az idézett parancs hivatkozott, háborúban lázító nyilatko
zatért 3 évig terjedő börtönbüntetés kiszabását tette lehetővé. Statá
rium bevezetése esetén a rögtönítélő bíróság a zendülőt agyonlövetésre is ítélhette/' 7
Statáriális eljárásra, melyet többnyire helyben folytattak le, vi
szonylag ritkán került sor. Célja az elrettentés volt. Például a Buda
pest Székesfőváros Gázműveinél dolgozó közel 700 hadifogoly előtt
június 24-én kihirdették azoknak a nevét, akiket az előző napokon
zendülésért kivégeztek.
A hirdetményben a zendülésért elítéltek között Vszjevolod Kurocskin, Arsak Gabrijanec, Nyikolaj Iszakov. Bernszon Szélig közle
gény és Száva Nyikolajevics Kolokol szakaszvezető neve szerepelt.
Nyilvános rendzavarásért Anton Guzek gyalogost lőtték agyon, a
többi név szerint feltüntetett kivégzett köztörvényes bűnöző volt. 48
A statáriális eljárások kétélűeknek bizonyultak. A sztrájkoló hadi
foglyok a munkaidő csökkentése, a bér felemelése mellett a statáriális
46 HL. HM. Mg. B . oszt. 1916. 11886. a l a p s z . 373. cs. 76'—79. fol.
46 H L . I. Vh. i. H F B . 1916. 1223. SZ. 3453. cs. 560. fol.
47 K a t o n a i B ü n t e t ő T ö r v é n y k ö n y v (fordítás n é m e t b ő l ) . B u d a p e s t , 1888. 94—100. o.
48 F ő v á r o s i L e v é l t á r . B u d a p e s t , F ő v á r o s i G á z m ű v e k i r a t a i , l g . 37. d. 1916. 11. 102. cs. 954/
1816. 4. fol.
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eljárás bevezetése ellen is tiltakoztak. Nagybodakon például Ivacsics
Vaszilij orosz fogoly szervezte 1916 júniusában a sztrájkot. A foglyok
követelése: 12 órás munkaidő (eddig hajnali 3 órától naplementéig
dolgoztak) és 1 koronát kitevő napszám. Ugyanekkor határozottan til
takoztak 14 orosz hadifogoly kivégzése miatt.
A pozsonyi hadosztálybíróság a sztrájk miatt letartóztatott hadi
foglyokat később felmentette, mert a tárgyaláson kiderült, hogy a
helyi hatóságok visszaéltek a foglyok helyzetével és túlzottan ki
akarták őket használni. 49
1916 második felében Ausztriában és Magyarországon fokozódott
az ipari és mezőgazdasági munkásság sztrájkmozgalma, ehhez szer
vesen kapcsolódott a mozgásszabadságban, jogaiban korlátozott hadifo
goly munkások gazdasági és nem egy esetben kimutathatóan politikai
követelésekért folyó sztrájkharca. Bármennyire törekedtek a katonai
szervek és a helyi hatóságok a hadifoglyok izolálására, az osztályharc
ban a helyi munkásság és a munkára kötelezett foglyok — felis
merve közös érdekeiket — közeledtek egymáshoz.
Olyan objektív jelenség volt ez, amellyel a hadvezetőségnek egyre
fokozottabb mértékben kellett számot vetnie. A háború első két évé
ben az Osztrák—Magyar Monarchia hatalmába került foglyok zömét
a cári Oroszország katonái és tisztjei tették ki, a hadifogoly politika
kialakítását ezért főleg az orosz foglyokkal való bánásmód fejlődésén
keresztül kíséreltük meg érzékeltetni.
1916 közepén a Bruszilov-offenzíva alkalmával elszenvedett súlyos
vereség és Románia háborúba lépése a központi hatalmak ellen, a
Monarchia akkori vezető politikusainak tekintélyes részét a meg
egyezéses béke elérésének híveivé változtatta. Az említettek késznek
mutatkoztak a status quo alapján valamennyi antanthatalommal egyez
kedni, a német hadvezetés viszont ekkor még nem adta fel a győze
lem reményét. Tekintettel a cári udvar képviselőivel folyó tárgyalá
sokra, abban bízott, hogý Oroszországgal sikerül különbékét kötni s a
keleti arcvonalon így felszabaduló erőit is a nyugati hadszíntérre
csoportosíthatja át. A németek bizakodása az osztrák—magyar had
vezetésre is hatott, s az Oroszországgal kötendő különbéke eshetősé
gére való felkészülés meg is indult. Ennek kapcsán — többek között
— kidolgozásra került a hadifog] y ok kölcsönös kicserélésének első
terve is.
A hadviselő imperialista hatalmak közötti megegyezéses béke ú t 
jainak keresése, a Monarchia hadifogoly politikájának egy új fejeze
tét nyitotta meg. Űj tényező jelent meg a színen, az oroszországi for
radalom, amellyel ugyan már a háború kezdetén számolt az osztrák
—magyar hadvezetés, de jellegéről, méreteiről, célkitűzéseiről alig
voltak elképzelései. A hadifogoly politika részben az oroszországi
forradalom, részben az Ausztriában és Magyarországon megélénkült
munkásmegmozdulások, parasztmozgalmak és katonai zendülések ha
tására módosult.
49 Vojensky H i s t o r i c k y A r c h i v . P r a h a . K. u. k. Divisionsgericht in P o z s o n y . Dst. 1025/1916.
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1.
URBAS KONZULNAK A KÜLÜGYMINISZTER RÉSZÉRE KÉSZÜLT
TÁJÉKOZTATÓJA AZ UKRÁN KÉRDÉSRŐL, AZ AGRÁR- ÉS NEMZETISÉGI
ELLENTÉTEK KÖLCSÖNÖS VISZONYÁRÓL, EGY UKRAJNAI
PARASZTFELKELÉS ESÉLYÉRŐL
Bécs

1914. szeptember 1.

A jelenleg Oroszország területén kívül tartózkodó orosz állampolgárságú ukrá
nok körében egy „Ukrajna Felszabadításának Szövetsége" elnevezésű szervezet
alakult. Kiterjedt ukrajnai kapcsolataik révén ezen orosz államterület politikai
körei képviselőinek lehet őket tekinteni.
E szövetség vezetői önkéntes elhatározásból kijelentették előttem, hogy hadsere
günknek Ukrajnába történő bevonulása esetén közreműködnek abban, hogy honfi
társaik felkeljenek Oroszország ellen és mellénk álljanak, feltéve, ha az ukrán
parasztság (a parasztság 85%-a) számára a régtől áhított földreformot hozzuk,
vagy legalábbis nem akadályozzuk meg őket ennek önálló végrehajtásában.
Ismeretes, hogy ez az agrárkérdés ismételten vitatott témája volt az első és a
második Dumának, és maga Sztolipin is úgy nyilatkozott annak idején, hogy
az
agrárreformot Ukrajnában valamilyen módon végül is meg kell valósítani. 1 Nincs
kizárva, hogy Oroszország, ha a további események folytán szorult helyzetbe
kerül, egy Ukrajnában kirobbanó felkelés megakadályozása céljából maga prok
lamálja az agrárreformot. A mai Oroszország ukrán lakosságánál, vagy legalábbis
annak nagy részénél, a nemzeti okok teljesen a gazdaságiak 'mögé szorulnak. Igen
nagyjelentőségűnek tartam, hogy az ukrán kérdés e pillanatban számunkra elő
nyösen és ne hátrányosan alakuljon. Legjobb meggyőződésem szerint azonban ez
teljesen attól az elhatározásunktól függ, hogy hogyan lépünk fel az agrárkérdés
ben. Bizonyára van a megvalósításnak egy olyan módja, amelyik nincs ellentét
ben jogszemléletünkkel, és kíméli a lengyel nagybirtokosok érzékenységét is. A
legközelebbi
alkalommal bátorkodom egy ilyen kompromisszumos tervet előter
jeszteni. 2
„Ukrajna Felszabadításának Szövetsége" a következő mellékelt felhívásokat bo
csátotta ki. (Európa közvéleményéhez.
A svéd néphez. A románokhoz. A bulgár
néphez. A török néphez.) 3 Az utóbbi három kiáltvánnyal kapcsolatban a szöveti Sztolipin, P. A. (1862—1911) — 1906-tól a cári kormány belügyminisztere, majd miniszter
elnöke. Nevéhez fűződik az 1910 júniusában elfogadott agrártörvény. Ennek értelmében a
faluközösségek földjét felosztották a parasztok között. A kormány célja az volt, hogy széles
kulákréteg kialakításával megteremtse az önkényuralom politikai támaszát. Sztolipin a for
radalom ellensége s az oroszországi rekació egyik fő képviselője volt. Életét Kijevben egy
eszer merénylő oltotta ki. Az általa kidolgozott agrárreform reakciós célkitűzései mellett a
kapitalizmus fejlődését gyorsította meg a mezőgazdaságban. Az obscsinák (faluközösségek)
földjeinek felosztása illúziókat szült a parasztok és kispolgárok között, akik nem egy esetben
jótevőjüket látták benne s nem ismerték fel ellenforradalmi célkitűzéseinek lényegét.
2 A földreformra vonatkozó felhívásoknak sok ellenzője akadt nemcsak a lengyel föld
birtokosok, hanem az osztrák és magyar arisztokrácia körében is. Az ellenzék táborába tar
tozott József főherceg, aki naplójában ezt írta: „ . . . a z utasításoknak azon részével, amely
csak a lazításon dolgozik és az orosz tulajdont osztogatja, melyhez nekünk igazán nincs kö
zünk, nem értek egyet és elítélem, de el lévén felsőbb helyről rendelve, nem tehettem ellene
semmit sem." (József főherceg: A világháború, amilyennek én láttam, összeáll. Rubinthy
Dezső. IV. köt. Budapest, 1930. 555. o.)
3 A kiáltványok részletes ismertetésére nem térünk ki, csak ezek néhány jellegzetes vo
nására kívánjuk felhívni a figyelmet. Az Európa közvéleményéhez szóló kiáltvány megemlíti
azt a tényt, hogy az ukrán nép két részre van szakítva. Egyik része a cári Oroszország, a
másik Ausztria fennhatósága alatt él. Történelmi példákat hoz fel, hogy az ukránok függet
lenségükért harcolva már fordultak segítségért a németekhez. Ukrajna függetlenségét köve
teli, ami a német expanziós törekvéseknek jobban megfelel. Ukrajnának Ausztriához való
csatolásáról a kiáltvány szerzői hallgatnak, az osztrákokról mint szövetségesekről csak egy
szer tesznek említést.
A románokhoz, bolgárokhoz és törökökhöz intézett felhívásában az említett népeket a szö
vetség központi hatalmakhoz való csatlakozásra szólította fel a cárizmus ellen vívandó közös
harc érdekében. (Haus- Hof- und Staatsarchiv. Min. des Äussern. Pol. Arch. I. Liasse Krieg
8/b. Ukraina 1914. Karton rot 902. 3—8. fol.)
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ség azzal a kérdéssel fordult hozzám, hogy nem lehetne-e a bukaresti, szófiai és
konstantinápolyi diplomáciai képviseleteinknek közreműködniük abban — ter
mészetesen teljesen bizalmas módon —, hogy az illetékes sajtó nyomtatásban
közölje őket?
Haus- Hof- und Staatsarchiv. Wien. Min. des Äussern. Pol. Arch. I. Liasse. Krieg 8/b. Uk
rajna. 1914. Karton rot 902. 17—18/a. foly. Német nyelvű géppel írt fogalmazvány.
2.

AZ OSZTRÁK—MAGYAR HADSEREG-FŐPARANCSNOKSÁG
FELDERÍTŐ OSZTÁLYA VEZETŐJÉNEK, OSKAR HRANILOVIC-CZVETASSIN
EZREDESNEK TÁJÉKOZTATÓJA EGY ÖNKÉNTES UKRÁN ALAKULAT
FELÁLLÍTÁSA ÉRDEKÉBEN FOGANATOSÍTOTT KATONAI
INTÉZKEDÉSEKRŐL
Bécs

1914. szeptember 4.

Az ukrán felkelési mozgalom előmozdítása erdőkében katonai részről a követ
kező intézkedésekre került sor:
1. A lövészek megszervezésével megbízott Malik ezredes Lembergbe küldetik és
egyúttal^megbízatik, hogy az ottani katonai parancsnoksággal és a rutének veze
tőivel közösen ukrán önkéntes osztagokat szervezzen.
A lembergi katonai parancsnokság propaganda célokra 200 000 koronát kapott.
Továbbá 1700 Werndl-puskát szállítottunk Lembergbe a lövészek felfegyverzésére,
lőszerrel együtt. A Hadügyminisztériumnak ismétlő fegyverek, valamint felsze
relés elküldését indítványoztuk.
Az ukrán önkéntes alakulatba való belépés feltételéül a Hadsereg-főparancs
nokság a népfelkelő eskü (Landwehr-Eid) letételét szabta meg toldalék nélkül.
2. A z u k r á n néphez intézett felhívást az állami nyomdában ingyenesen nyom
ták (5000 példányt), futárpostával a Hadsereg-főparancsnokságra szállították,
majd onnan továbbítás céljából Osernovicba, a tartományi csendőrparancsnok
sághoz kerültek. Ezt az eljárást Zalisniak kérte. Innen nem állapítható meg, hogy
a felhívások elérték-e céljukat? A felhívások oroszországi terjesztése Zalisniak
dolga volt, aki erre a feladatra jelentkezett.
3. Prylowski képviselő propagandacélokra 15 000 koronát kapott a Nyilvántartó
Hivataltól. 4

*

Szeptember l-ig 'mintegy 2000 ukrán lövész gyűlt össze Lembergben, akik
fegyvert kaptak és kiképzésben részesültek. További gondoskodás nem történt
róluk, mivel az esküt még nem tették le és csak ennek megtörténte után lehetett
őket a cs. és kir. hadsereghez tartozónak tekinteni. Az oroszok kelet-galíciai előre
nyomulása miatt a lembergi katonai parancsnokság Stryjbe irányította ezeket a
lövészeket, ahonnan a Hadsereg-főparancsnoksághoz IX. 3-án távirat érkezett,
hogy az esküt letették, mire elrendelték, hogy a katonai hatóságok elszállásolá
sukról és ellátásukról gondoskodjanak. A mai naptól (IX. 4.) a lövészek a cs. és
kir. csapatokhoz kapcsolódva biztonsági szolgálatot láttak el.

*
Ami pedig az orosz területeken egy ukrán mozgalom lángra lobbantását illeti,
a Hadsereg-főparancsnokság addig képtelen érdemleges gyakorlati intézkedések
megtételére, amíg saját csapataink nem léptek a kérdéses területre. Már csak
4 Békében a Nyilvántartó Hivatal (Evidenz-Büro) az osztrák—magyar hadsereg vezérkará
nak a szerve volt, háborúban a Hadsereg-főparancsnokság állományába került.
9 Hadtörténelmi közlemények
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azért sem áll módunkban egy ilyen mozgalom megindítása, mivel — miként azt
Lewicky, Trylowsky és Zalesniak urak maguk is kijelentették — a titkos küldöt
tek csak akkor juthatnak el Ukrajnába, ha a hermetikusan elzárt orosz határt
csapataink már szabaddá tették.
A Hadsereg-főparancsnokság szívesen fogadta az ukránok által felajánlott tá
mogatást — úgyszintén a lengyelekét is —, és semmilyen befolyásnak nem enge
dett teret az ügyben. Ha a támogatás ennek ellenére mégsem jutott tovább a
kezdeti stádiumnál, akkor ennek oka inkább a Kelet-Galíciában időközben be
állott eseményekben keresendő, mintsem a katonai tényezőkben. 5
Végül szabadjon annak a véleményemnek kifejezést adnom, hogy a lövészala
kulatba való további toborzás pillanatnyilag lehetetlen és hogy a teljesen iskolá
zatlan ukrán önkéntesek további odatódulása csak zavart jelentene a hadsereg
számára, ezért tanácsos volna az ügy folytatását egyelőre abbahagyni.
Habár egy oroszországi akció Zaiisniak részéről — például a Fekete-tengeri
Flotta legénységének fellazítása 6 — most igen hasznos volna, mégis az odavezető
utakat magának kell megtalálnia, katonai részről azokat nem tudjuk egyengetni.
Szintúgy kifejezett szándéka a Hadsereg-főparancsnokságnak az ukrán vezetők
támogatása. Hogy mekkora összeget kell erre a célra fordítani, azt döntse el a
Külügyminisztérium.
Hranilovič ezredes
Haus- Hof- und Staatarchiv. Wien. Min. des Äussern. Pol. Arch. I. Liasse Krieg 8/b. Uk
rajna. 1914. Karton rot 902. 38—39. fol. Német nyelvű, géppel írt hitelesített másolat.

5 A hadműveletek megindulása után a katonai hatóságok számos ukrán politikust és ér
telmiségit tartóztattak le, köztük olyanokat, akik a Habsburgok híveinek számítottak. 1914.
augusztus 28-án Stürgh osztrák miniszterelnök táviratot intézett a Hadsereg-főparancsnok
sághoz, amelyben felhívta a figyelmet, hogy a válogatás nélküli letartóztatások Kelet-Galí
ciában elkeseredést okoznak. Követelte a lojális elemek azonnali szabadon bocsátását, mivel
az egész ukrán propaganda ezek fogvatartása mellett nem éri el a katonai szempontból is
fontos hatását. Egy-két nappal később kelt feljegyzés megállapítja, hogy az ukrán osztrák
barát irányzatnak nincs talaja. Az ukrán néptömegek körében, az utóbbiak is már több
nyire a russzofil elemek befolyása alatt állnak. (Haus- Hof- und Staatsarchiv. Wien. Min.
des Äussern. Pol. Arch. I. Liasse Krieg 8/b. Karton rot 902. 9—11. fol.)
6 Az orosz Fekete-tengeri Flotta fellazításának feladatából jelentős részt vállalt a Mo
narchia konstantinápolyi és bukaresti követsége. A tengerészek fellazítását az ogyesszai
szociál-forradalmárok segítségével tervezték, akikkel ügynökök útján vették fel a kapcsolatot.
A konstantinápolyi osztrák—magyar követ arról folytatott tárgyalásokat, hogy a fellázított
orosz flotta hajóparkját miként lehetne eladni Törökországnak.
A Fekete-tengeri Flotta fellazítása sem 1914-ben, sem 1915-ben nem sikerült. (Haus- Hofund Staatsarchiv. Min. des Äussern. Pol. Arch. I. Liasse Krieg 8/b. Ukraina, 1914. Karton rot
902. 130., 193., 194. fol.)
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3.
GRÓF BERCHTOLD7 KÖZÖS KÜLÜGYMINISZTER REJTJELZETT TÁVIRATA
A SVÁJCI OSZTRÁK—MAGYAR KÖVETSÉGNEK,
AMELYBEN KÖZLIK A HADÜGYMINISZTÉRIUMNAK A KATONAI ATTASÉ
RÉSZÉRE SZÓLÓ UTASÍTÁSÁT, HOGY A HADIFOGLYOK KÖZÖTTI
S Z É T O S Z T Á S C É L J Á B Ó L S Z E R E Z Z E N B E O R O S Z ÉS U K R Á N N Y E L V Ű
FORRADALMI IRODALMAT.8
Bécs

1914. o k t ó b e r 2.

Günther udvari tanácsos úrnak
[cenzúráit.]

[Titkos.]

Báró Gagern
Bern
66.

*

Bécs, 1914. o k t ó b e r 2.
Rejtjelzett

távirat.

Titkos. A k a t o n a i a t t a s é a N y i l v á n t a r t ó H i v a t a l t ó l azt az u t a s í t á s t k a p t a , hogy
sürgősen szerezzen b e S v á j c b a n , f ő k é p p e n Genfben, L j u b a r s z k i n és e n n e k i s m e r ő 
sén, P e t e r B e n s i á n k e r e s z t ü l u k r á n és orosz f o r r a d a l m i i r o d a l m a t az orosz h a d i 
foglyok közötti szétosztás céljából. A c s o m a g o t B u c h s i g i r o d a i tisztviselők t o v á b 
b í t s á k , o n n a n p e d i g a p o s t a ú t j á n j u t t a s s á k el a K ü l ü g y m i n i s z t é r i u m fedőcímzésével a N y i l v á n t a r t ó H i v a t a l h o z . A f u t á r - és szállítási k i a d á s o k a t k é r e m a szol
gálati k ö l t s é g e k t e r h é r e írni. Az e l k ü l d é s t i d e j e l e n t s é k .
Kérem

a következő távirat

továbbítását

dr.

Ljubarszkinak:

„ U k r a j n a F e l s z a b a d í t á s a Szövetségének e l n ö k s é g e a r r a k é r i L j u b a r s z k i és B e n sia u r a k a t , l e g y e n e k segítségére a b e r n i o s z t r á k — m a g y a r k ö v e t s é g é n e k orosz és
u k r á n irodalom beszerzésében."
Aláírás:
Skoropiss
Berchtold
Haus- Hof- und Staatsarchiv. Wien. Min. des Äussern. Pol. Arch. Liasse Krieg 8/b. Ukraina. 1914. Karton rot 902. 106—107. fol. Német nyelvű kézírásos fogalmazvány.
7 Berchtold, Leopold gróf (1863—1942) — osztrák diplomata 1906 és 1911 között pétervári
nagykövet, 1912-től 1915-ig osztrák—magyar külügyminiszter.
8 A Hadsereg-főparancsnokság felderítő osztálya — bár tudatában volt annak, hogy egy
oroszországi forradalom előfeltételei érlelődnek — félt közvetlen kapcsolatba lépni a Svájc
ban élő orosz emigráns forradalmárokkal, annak ellenére, hogy ilyen irányú lehetőségekkel
1915. február elején rendelkezett. Közvetítőnek Karl Renner szociáldemokrata képviselőt, a
későbbi osztrák köztársasági elnököt szemelték ki. (Ronge, Max: Kriegs- und Industriespio
nage. Zwölf Jahre Kundschaftsdienst. Wien, 1930. 176—177. o.)
A német és osztrák—magyar diplomaták Svájcban felvették a kapcsolatot a baloldali és
centrista eszerekkel, akik politikai célkitűzéseik megvalósításához a cárizmus katonai vere
ségét tartották alkalmasabbnak. Ezek közé tartozott a centrista Csernov, a baloldai Natanson
és Kamkov. Lausannéban Intellektuális Segélybizottságot alakítottak az osztrák—magyar és
német táborokban sínylődő orosz hadifoglyok politikai, tudományos és szépirodalommal való
ellátása érdekében. Na csuzsoinje (Idegen Földön) c. alatt 1915-től lapot adtak ki a központi
hatalmak táboraiban élő foglyok részére, melyet nagy példányszámban terjesztettek.
Az eszerek és az osztrák—magyar, valamint német külképviseleti szervek közötti kap
csolat nem volt szilárd, elsősorban a sajtótermékek terjesztésére szorítkozott. A szociálforradalmár kiadványok terjesztését a közös Hadügyminisztérium 1917. július 4-én tiltotta be
végérvényesen, (öster. Kriegsarchiv. Wien. AOK GZNB Z. Abt. ,,E" Res 8299/2356.)
9*
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4.

A KÖZÖS HADÜGYMINISZTÉRIUMNAK A HADIFOGOLYTÁBOROK
SZOLGÁLATI RENDJÉHEZ FŰZÖTT ÖSSZEFOGLALÓ BIZALMAS
PÖTUTAS1TÁSA
Bécs

1914. október 19.

A hadifogolytáborok (hadifogoly tiszti állomások), felállítására, továbbá azok
szolgálati működésére és a hadifoglyokkal való bánásmódra vonatkozó, eddig
csak néhány katonai parancsnokságnak megküldött rendeleteket összefoglalva az
alábbiakat közöljük:
1. Parancsnoklási

viszonyok

A hadifogolytábor (hadifogoly tiszti állomás) parancsnokának vannak alá
rendelve a katonai parancsnokság által vezényelt állandó segédszemélyzeten kívül
a hadifoglyok őrizetével megbízott osztagok is minden vonatkozásban, éspedig
a fenyítői jogkör gyakorlása, az őrszolgálat szabályozása és a hadifoglyokkal való
bánásmód szempontjából.
A hadifogolytábor (hadifogoly tiszti állomány) parancsnoka minden alárendelt
tiszt és legénységi állományú személy felett, beleértve a hadifoglyokat is (Szol
(Szolgálati
gálati könyv „Zu E—53" 8. cikkely, 9. oldal), egy csapatparancsnok
Szabályzat 1. rész, 668. pont) büntetőjogával rendelkezik. 9
A hadifogolytábor (hadifogoly tiszti állomás) parancsnoka közvetlenül a katonai
parancsnokság alá tartozik.
A jelentősebb eseményeket azonnal és közvetlenül (távíró vagy távbeszélő út
ján) tartozik jelenteni a katonai parancsnokságnak és a Hadügyminisztériumnak.
2. A hadifoglyok

nyilvántartása

Egyes 'hadifogoly-szállítmányok beérkezése után a hadifoglyokat a magukkal
hozott élelmezési okmányok (nyilvántartási jegyzékek stb.) alapján a táborpa
rancsnokság azonnal tartozik nyilvántartásba venni.
A hadifoglyokról névjegyzéket kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell mind
azokat az adatokat, amelyek valamennyi személy azonosságának a megállapí
tásához szükségesek.
Ezenkívül „Utasítások a hír- és nyilvántartó szolgálatra vonatkozóan a Közös
Központi Nyilvántartóhivatal, Bécs (VII. Stiftskaserne) számára" szellemében
szerkesztendő névjegyzékeket
és előjegyzési lapokat minél előbb és lehetőleg va
lamennyi rovatot kitöltve haladéktalanul és közvetlenül meg kell küldeni a Közös
Központi Nyilvántartóhivatalnak.
E névjegyzékbe csak azokat a 'hadifoglyokat kell felvenni, akik tartósan ma
radnak egy hadifogolytábor (hadifogoly tiszti állomás) állományában.
Azokról a hadifoglyokról azonban, akik átmeneti tartózkodásra a hadifogoly
elosztó állomásokra érkeznek, semmiféle jegyzéket nem kell küldeni.
A jegyzékek elkészítésének meggyorsítása érdekében a lehetőség szerint írás
tudó hadifoglyokat is fel kell használni. Eközben fel kell hívni a hadifoglyok fi!1
A csapattestparancsnok a fegyelmi fenyítő hatalmat minden alárendeltje felett a leg
szélesebb körben, békében pedig a legmagasabb kiméretben gyakorolhatja.
A csapattestparancsnok (ugyanúgy, mint a hasonló fegyelmi fenyítő hatalommal felru
házott parancsnokok) jogosultak arra, hogy az alárendelt parancsnokok fegyelmi fenyítő
hatalmába beavatkozzanak oly formában, hogy minden tudomásukra jutott eset felett min
den időben maguk ítélkezhessenek. Az alárendelt parancsnokok által kiszabott fenyítések
mértékét jogosultak felemelni vagy leszállítani. Ezt azonban mindenkor írásban kell elren- '
delni. (1909. évben német nyelven kiadott A—10. a. jelzésű Szolgálati Szabályzat I. rész 663.
pont.)
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gyeimét arra, hogy ezáltal a Közös Központi Nyilvántartóhivatal számára lehetővé
válik, hogy róluk és fogoly társaikról értesítést küldjenek 'hozzátartozóiknak.
E jegyzékek megszerkesztéséhez szükséges segédleteket, éspedig a Közös Köz
ponti Nyilvántartóhivatal (Bécs) kiszolgálására vonatkozó utasítások néhány pél
dányát (ezen utasítások még esetleg szükséges példányait a Hadügyminisztérium
10. osztályától kell kérni), valamint a nyomtatványokból megfelelő készletet (az
Überreuter katonai nyomtatványkiadó készíti ezeket) a katonai parancsnokságok
adják ki az alájuk rendelt hadifogolytáborok (hadifogoly tiszti állomások) pa
rancsnokságainak.
Azonkívül minden katonai parancsnokság, amelynek körletében hadifogoly
táborok vagy hadifogoly tiszti állomások találhatók, távirati jelentést köteles be
küldeni a Hadügyminisztériumhoz (10. oszt.) az egyes táborok hadifogoly-állomá
nyáról az alábbi minta szerint:
Minta:
Oroszok:

tiszt,
és

Szerbek:

legénység, ebből
fő imohemedán.

tiszt,
dóniai, bulgár.

Montenegróiák:

fő lengyel*
.»

legénység, ebből
tiszt

fő mace

legénység.

Egyéb
Közülük:
Beteg:
Sebesült:
Gyengélkedő:
E jelentéseknek délelőtt 8 órára kell beérkezniük a Hadügyminisztériumhoz.
3. A hadifoglyokkal

való

bánásmód
a)

Általában

A hadifoglyokkal való bánásmódra a Szabályzat II. fejezetének azok a részei
a mérvadók, amelyek a törvényekre és szokásokra vonatkoznak háború esetén
(Db. „Žu E—53", 4—7. oldal), valamint a hadtápelőírások határozatai. (Db. „E—
57", 48. §. A szakasz.)
Az említett szolgálati könyveknek három-három példányát kapják a bécsi,
innsbrucki, leitmeritzi és a grazi katonai parancsnokságok a felállítandó tábor
parancsnokságok közötti szétosztás céljából.
Az E—57-es szolgálati könyv átvételének igazolását közvetlenül a Hadügy
minisztériumnak (5. oszt.) kell megküldeni.
A Hadügyminisztérium a „Zu E—53" 10. cikkelyben foglalt, a becsületszó
alapján történő hadifogoly-elbocsátásra vonatkozó határozatok alkalmazásának
a jogát magának tartja fenn.
A hadifoglyokat fiatal hadifogoly tisztek bevonásával taktikai egységekbe
kell besorolni. A többi hadifogoly tiszt a Hadügyminisztérium rendelkezése sze
rint elkülönített állomásokon nyer elhelyezést.
A kezünkbe került egészségügyi személyzetet (orvosokat és ápoló személy
zetet) Tiem szabad hadifogolyként kezelni, hanem csupán felügyelet alá kell
helyezni őket. Elsősorban a hadifoglyok orvosi ellátására kell felhasználni őket.
Az orvosi szolgálat ellátásáért e személyek a K—4, 2. rész, 93. §-ban meg
határozott ellátáson kívül azonos nagyságú pótlékot kapnak. Különösen köte* Csak azoknál, akiknél az hiteltérdemlően megállapítható. (Az iratban található meg
jegyzés — A szerk.)
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lességtudó orvosoknak és egészségügyi személyzetnek a készültségi pótlék mér
tékének megfelelő pótlékot lehet még engedélyezni.
Az esetleges visszaminősítéseket a Hadügyminisztérium magának tartja fenn.
Ha a hadifoglyok között vannak még más személyek is, akik a „Žu E—53"-as
szolgálati könyv C), III. fejezet, 9. cikkely értelmében nem hadifogolyként keze
lendők, akkor ezt jelenteni kell — esetleg táviratilag — a Hadügyminisztérium
nak, amely meghozza a további intézkedéseket e személyekkel való bánásmódot
illetően.
Szökési kísérleteket minden szigorral meg kell akadályozni. Szükség esetén
meg kell egyezni a polgári biztonsági hatóságokkal az azonnali igénybevételük
kérdésében (lásd a 10. oszt. 11 736 titk./14. számú rendeletét is).
A rendet és fegyelmet minden rendelkezésre álló eszközzel fenn kell tartani.
(10. oszt. 11 962. titk./14. számú rendelete).
Büntetőjogi

vonatkozásban

a hadifoglyok a folyó évi július 28-d 4/II. oszt. 3201. számú körrendelet III. be
kezdésének értelmében (Általános Rendeleti Közlöny — Normal Verordnungs
blatt, 38. sz.) a következőknek vannak alávetve:
a) Ä linzi, freistadti és mauthauseni hadifogolytáborokban található hadifog
lyok a hadosztály illetékességű bűnügyekben az innsbrucki hadosztálybíróság
illetékes parancsnokának, dandár illetékességű bűnügyekben pedig az inns
brucki dandárbíróság illetékes parancsnokának;
b) Theresienstadt, Josefstadt és Alt Benatek táborainak hadifoglyai a theresienstadti hadosztály-, illetve dandárbíróságnak;
c) a grazi katonai parancsnokság körletében található hadifoglyok a grazi
hadosztály-, illetve dandárbíróságnak;
d) a bécsi katonai parancsnakság körletében a tiszti állomások hadifogoly
tisztjei a bécsi hadosztály-, illetve dandárbíróságnak.
b) Egészségügyi

rendszabályok

Minden beérkező szállítmányt 5 napig el kell különíteni és minél előbb be
kell oltani kolera elleni védőoltással. A szükséges oltóanyagot a Hadügyminisz
tériumtól (14. oszt.) kell igényelni. Járványok kitörésének megelőzése céljából
a szükséges higiéniai rendszabályokat minden szigorral biztosítani kell.
A sebesült és beteg hadifoglyokat a katonai parancsnokság körzetének egy
gyógyintézetében, lehetőleg a katonai parancsnokság székhelyén kell összegyűj
teni.
Kezelésüket a 10. oszt. 1914. évi 6978. és 8226. számú rendeletei szabályozzák.
E két rendelet határozatainak módosítása szerint az ilyen hadifoglyokat fel
épülésük után a katonai parancsnokság utasítása szerint a legközelebbi hadi
fogoly tábornak (hadifogoly tiszti állomásnak) kell átadni. Az ehhez szükséges
megállapodást biztosítani kell.
c) Munkásként

való alkalmazásuk

és

felhasználásuk

A hadifogoly legénységet, amennyiben az őrzési Viszonyok azt lehetővé teszik,
a táborban és a tábor közelében a legintenzívebben kell foglalkoztatni.
Mindenkor a tábor területén végrehajtandó hasznos munkákra, így az állás
helyek készítésére, a tábor területén levő utak építésére és minden egyéb, a
tábor javítását szolgáló munkák elvégzésére kell felhasználni őket. Eközben
figyelembe kell venni katonai rendfokozatukat (társadalmi állásukat), továbbá
szakképzettségüket és alkalmasságukat.
Ezenkívül a hadifoglyokat a „Zu E—53" 6. cikkelye (8. old.) alapján a tábor
ban előforduló minden egyéb -munkához (takarítás, favágás, konyhai munka stb.)
feltétlenül fel kell használni.
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Hadifoglyoknak táboron kívüli felhasználására (mezőgazdasági munkásként
vagy ipari vállalatoknál) külön rendelkezések kerülnek kiadásra.
A hadifogolytáborokban, illetőleg a hadiigazgatás számára végzett munkák
díjazása vonatkozásában a 10. oszt. 8598. titk/14. számú rendelete a mérvadó,
amely szerint minden hadifogoly után, akit valamilyen munkához felhasznál
nak, napi 24 fillér munkapótdíjat kell felszámolni.
d) Gazdasági-adminisztrációs

határozatok

Valamennyi katonai parancsnokság megkapta a 11. oszt. 1914. 9/12-i 4734.
számú
rendeletét.
Az élelem adagjára és elkészítésére a 10. osztálynak a katonai parancsnoksá
gokhoz megküldött 1914. 9/29-i 8598. számú rendelete tartalmazza az idevágó
rendelkezéseket.
A hadifogolytáborok gazdasági-adminisztrációs szolgálatát az elöljáró katonai
parancsnokságok szabályozzák. (Szolgálati könyv, 0—1 és .0—2.)
A hiányos ruházatú hadifoglyok számára a katonai parancsnokság rendel
kezése szerint fehérneműt, ruházati cikkeket, cipőt, vagy csizmát, valamint a
hideg ellen védő eszközöket megfelelő mennyiségben kell vásárolni.
Sürgős esetekben, vagy ha a szükséges cikkek nehezen szerezhetők be, a
hiányzó mennyiséget a Hadügyminisztériumtól kell kérni, amely sapkából, evő
csajkából, evőeszközből biztonsági tartalékokkal rendelkezik. Szalmazsákok, fej
párnák és takarók kiutalása a Hadügyminisztérium által történik.
A munkadíjnak az élelmezés feljavítása céljából való felhasználására, tea szol
gáltatására, valamint a 10
kenyéradag felemelésére a 10. oszt. 8598. titk./14. számú
határozatai a mérvadók. Ez a rendelkezés tartalmaz támpontokat az egészség
ügyi pótlék engedélyezés felől is.
e) A

hadifoglyoknak

anyanyelvükön való levelezése elé semmilyen egyéb akadályt nem kell állítani,
mint csak azt, hogy katonailag cenzúrázva legyen.
Nyelvértő személyek hiánya miatt a Hadügyminisztérium szükségesnek tar
totta, hogy a hadifoglyok levelezésének cenzúráját a Központi Nyilvántartó Hi
vatal Hadifogoly Tudakozó Irodáján, Bécs, I., Jasomirgott utca 6., kell koncent
rálni, azonkívül a levelek továbbítását és kézbesítését a címzettekhez a központi
iroda útján szükséges észközölni.
A hadifoglyok levelezését a hadifogolytábor parancsnoka naponta összegyűjti
és becsomagolva közvetlenül a jelzett tudakozó irodára küldi. Ajánlott leveleket
nem lehet elfogadni.
Hadifoglyoknak és a hadifoglyoktól menő küldeménynek portómentességével
kapcsolatban az 5/TB. oszt. 1914. augusztus 6-i 2406. számú rendeletére (41. sz.
melléklet) utalunk.
Hadifogolytáborok (hadifogoly tiszti állomások) területére történő belépéssel
kapcsolatban a 10. oszt. 11 339 titk./14. számú rendelete tartalmazza a szükséges
határozatokat. Eszerint katonai személyek belépése az elöljáró katonai parancs
nokság, polgári személyeké pedig a Hadügyminisztérium engedélyéhez van kötve.
A Vöröskereszt hadifogolygondozó irodáinak tisztviselői esetenként kapnak be
lépési engedélyt.
A csapatok kirendelését a hadifoglyok őrzésére a Hadügyminisztérium intézi.
A további elosztás a körlet területén levő hadifogolytáborok és tiszti állomások
között az iletékes katonai parancsnokságokra tartozik.
10 Az egész háború alatt alapvető élelmezési problémát jelentett az orosz hadifoglyok sa
játos táplálkozási rendszere. Nem annyira a változatos étkezésre, mint a bő köleskására, a
magyarországi normát is meghaladó kenyéradagra tartottak igényt. Az élelmiszer-ellátás ne
hézségeinek növekedésével arányban csökkenő kenyéradagok az orosz hadifoglyok számára
súlyosabb megpróbáltatásokat jelentettek, mint más államok foglyai részére. E sajátos igényre
az osztrák—magyar hadvezetőség is tekintettel volt, de kielégíteni nem tudta.
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Idegen pénznemek beváltása koronára a 10. oszt. 11 004 titk/14. számú rendelete
szerint történik.
Istentiszteletek tartására a lehetőségekhez képest időt kell biztosítani.
Azokat a kéréseket és panaszokat, amelyeket a táborparancsnokságok (hadi
fogoly tiszti állomások parancsnokságai) nem tudnak elintézni, szolgálati úton
kell továbbítani.
A pozsonyi 1. 'katonai parancsnokságnak kiadott 10. oszt. 2971. titk. és 3860.
titk/14. számú rendeletek ezzel hatályukat vesztik.
A mellékelt példányok az alárendelt vagy felállításra kerülő hadifogolytáborok
parancsnokságai (hadifogoly tiszti állomások parancsnokságai) közötti szétosztásra
szolgálnak.
E rendeletet megkapja minden katonai parancsnokság, továbbá tudomásulvétel
végett a es. kir. Honvédelmi Minisztérium és a magy. kir. Honvédelmi Minisz
térium.
A miniszter nevében:
(olvashatatlan aláírás)
vezérőrnagy
österreichisches Kriegsarchiv. Wien. KM. Kriegsüberwachungsamt. 1914. Res 7454. Német
nyelvű, gépelt hitelesített másolat.

5.
A CS. ÉS KIR. HADÜGYMINISZTÉRIUMNAK A MAGYARORSZÁGI
TÁBOROKBAN LEVŐ UKRÁN HADIFOGLYOK ELKÜLÖNÍTÉSÉRE ÉS A
FELSŐ-AUSZTRIAI FREISTADTBA TÖRTÉNŐ ÁTSZÁLLÍTÁSÁRA
VONATKOZÓ ELSŐ PARANCSA 11
Bécs

1914. november 20.

10. oszt. 15 612. ü. sz.
Hivatkozva a 10. oszt. 14 227. titk./14. számú utasítására (kapták: a pozsonyi 1.
katonai parancsnokság, a kenyérmező-tábori és dunaszerdahelyi hadifogolytábor
parancsnokságai és a cs. és kir. Külügyminiszteriucm).
A freistadti (Felső-Ausztria) hadifogolytáborba kíséret mellett át kell szál
lítani a cs. és kir. Külügyminisztérium bizalmi férfiai által kijelölt orosz (ukrán)
hadifoglyok közül:
1. a kenyérmező-tábori hadifogolytáborból még 1000 orosz hadifoglyot és
2. a dunaszerdahelyi hadifogolytáborból 900-at.
Az elszállításra 'kijelölt hadifoglyokat azonnal el kell különíteni és három hétig
a legszigorúbb orvosi .megfigyelés alatt kell őket tartani (vesztegzár tífuszjárvány
miatt). Az elszállítást csak akkor szabad megkezdeni, ha a három hét alatt nem
mutatkozik tífuszos megbetegedés az elkülönítettek között.
A transzportokat azután az illetékes táborparancsnokságok távbeszélőn jelentik
a központi szállításvezetőségnek irányítás céljából. (A hadifoglyok állománya, a
kíséret ereje és a .menetkészültség.) Az irányítást a központi szállításvezetőség
foganatosítja. A beérkezési adatokat a freistadti (Felső-Ausztria) hadifogolytábor
közvetlenül kapja meg. A kíséretnek a hadifoglyok átadása után még az nap
indulási helyére kell mennie. Visszairányításukat szintén a központi szállítás
vezetőség intézi.
A hadifoglyoknak az ágyneműt (takarókat, üres szalmazsákokat és fejpárná
jukat) magukkal kell vinniük.
11 Az ukrán és lengyel hadifoglyok kiválaszt4sa és elkülönítése az orosz nemzetiségűektől
már 1914. szeptember elejétől folyt. Az ukránokat Freistadtba, a lengyeleket Olmützbe irá
nyították. Freistadtba kérték magukat a grúzok, ahol az orosz sovinizmus kevésbé zavarta
őket. (Ost. Kriegsarchiv KM. 10. Kgf. Abt. 1914. 2/59., 2/84—7.)
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Kapják: az 1. pozsonyi és az innsbrucki katonai parancsnokságok, továbbá a
dunaszerdahelyi, freistadti (Felső-Ausztria) és kenyérmező-tábori hadifogoly
táborok közvetlenül, valamint tudomásulvétel végett a központi szállításvezetőség
és a cs. és kir. Külügyminisztérium.
Haus- Hof- und Staatsarchiv. Wien. Min. des Äussern. Pol. Arch. I. Liasse Krieg 8/b. Ukraina. 1914. Karton rot 902., 404. fol. Német nyelvű gépelt másolat.
6.

TISZA ISTVÁN MINISZTERELNÖK 12 LEVELE A MONARCHIA
KÜLÜGYMINISZTERÉHEZ, BERCHTOLD GRÓFHOZ, AMELYBEN
JAVASOLJA, HOGY A TÁBOROKBAN AZ OROSZ HADIFOGLYOKAT
A CÁRI KORMÁNY SZÁMÁRA KELLEMETLEN IRÁNYBA BEFOLYÁSOLJÁK
Budapest

1914. december 18.

Kedves Barátom!
Mellékelten küldök Neked egy emlékeztető feljegyzést,13 amely érdekes híreket
tartalmaz a Monarchia szláv hadifoglyai közötti kifejtett orosz agitációról. A
dolognak már önmagában véve is sok valószínűsége van, s mindenesetre megérné
a fáradtságot, hogy közelebbről utána járjunk és azon elmélkedjünk, mi módon
viszonozhatnánk az oroszoknak ezt a szívességét.
Bizonnyal nehéz az itteni orosz hadifoglyok között forradalmi propagandát
kezdeményezni, azonban mégis befolyásolni lehetne őket egy Oroszország számára
kellemetlen irányban.
Őszinte nagyrabecsüléssel
Híved Tisza
Haus-, Hof- und Staatsarchiv. Wien. Min des Äussern. Pol. Arch. Liasse Krieg 8/b. Ukraina. 1914. Karton rot 902., 554. fol. Német nyelvű géppel írt eredeti.
7.

URBAS KONZULNAK TISZA ISTVÁN MINISZTERELNÖK
DECEMBER 18-ÁN KELT LEVELÉRE A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM NEVÉBEN
ADOTT BIZALMAS TÁJÉKOZTATÓJA AZ OROSZ HADIFOGLYOK KÖRÉBEN
MEGINDULT PROPAGANDÁRÓL
Bécs

1914. december 24.

E. Urbas konzultól
1914. XII. 24-én
Titkos.
Az a gondolat adott alkalmat az orosz hadifoglyok politikai megdolgozására,
hogy az ukrán származású hadifoglyok között esetleg olyan személyeket találjunk,
akik azután titkos küldöttként felhasználhatók. Ennek megfelelően ezt az elő12 Gróf Tisza István (1861—1918) 1903 és 1905 között, majd 1913-tól 1917-ig magyar minisz
terelnök, 1910-től a Nemzeti Munkáspárt vezetője, a finánctőkével összefonódott magyar nagy
birtokos osztály jellegzetes képviselője.
13 Tisza leveléhez az indítékot Fried Pál budapesti orvos 1914. december 10-én kelt levele
szolgáltatta, melyben egy lap szerkesztőségének az orosz fogságba esett osztrák—magyar ille
tőségű szláv hadifoglyok politikai szervezkedéséről számol be. A lap szerkesztősége a levelet
eljuttatta a magyar miniszterelnökhöz.

— 745 —

vigyazatossagot és taktikát, valamint az idegen psziché pontos ismeretét igénylő
munkát az „Ukrajna Felszabadítása Szövetségének" szervezetére bíztuk. Ez azok
nak az ukrán emigránsoknak az egyesülete, akik a háború kitörésekor Angliából,
Svájcból és Lembergből Bécsbe érkeztek, hogy felajánlják szolgálataikat a Kül
ügyminisztériumnak.
A tulajdonképpeni propagandamunka megkezdése elősorban azért húzódott el,
mert előbb sikerének két előfeltételét kellett 'biztosítani: 1. A hadifoglyok anyagi
, helyzetének a javítását. Kezdetben ugyanis — mivel a hadvezetőség nem számí
tott a hadifoglyok ilyen magas számára — igen nyomorúságos volt az elszállá
solásuk. 2. A hadifoglyok nemzetiség szerinti szétválasztását. Külön hadifogoly
tábort kaptak a lengyelek, az ukránok és a grúzok (Freistadtban, Felső-Ausztriá
ban). Á mohamedánokat is elkülönítik.
„Ukrajna Felszabadításának Szövetsége" elsősorban természetesen az ukrán
hadifoglyok körében tevékenykedett. A kompetens katonai hatóságok hozzájáru
lásával' a szövetség bizalmi férfiai napokon, sőt heteken keresztül az ukrán hadi
foglyok között tartózkodtak, honfitársakként érintkeztek velük és a mi szelle
münkben világosítják fel őket. A szövetség kiad egy kifejezetten hadifoglyok
számára szerkesztett ukrán nyelvű újságot „Vistnik" címmel, amely haditudó
sításokat is tartalmaz. Röviddel ezelőtt az ukrán hadifogolytáborokban hozzá
fogtak egy rendszeres oktatás, valamint egy görögkatolikus lelkészet megszer
vezéséhez.
Az utóbbi időben megkezdte a szövetség propagandájának kiterjesztését a nagy
orosz hadifoglyokra is. A bécsi egyetem Kelet-Európai Intézetéből kiválasztásra
kerültek az erre a célra különösen alkalmas, előadásmódjukban igen hatásos
cárellenes tendenciájú politikai írások, amelyek utánnyomása több ezer példány
ban megtörtént, és rövidesen szétosztásra kerülnek.
Pro domo
E munka folytatása pillanatnyilag bizonyos mértékig kérdésessé vált, mivel az
„Ukrajna Felszabadításának Szövetsége" szervezetének osztrák belpolitikai okok
miatt el kellett hagynia a Monarchiát. E munkának az irányítását a hadifogoly
táborokban, ami eddig a Külügyminisztérium kezében volt, a jövőben a Nyilván
tartó Hivatal (Evidenzbüro — A ford.) veszi át.
(az aláírás hiányzik.)
H a u s - , Hof- u n d S t a a t s a r c h i v . Wien. Min. des Ä u s s e r n . Pol. A r c h . L i a s s e Krieg 8/b. U k r a i n a . 1914. K a r t o n rot 902. 558—560. fol. N é m e t n y e l v ű k é z í r á s o s f o g a l m a z v á n y .

8.

A CS. ÉS KIR. KÜLÜGYMINISZTÉRIUMNAK A CS. ÉS KIR. HADSEREGFŐPARANCSNOKSÁGHOZ RENDELT KÉPVISELŐJE FELTERJESZTI
BÜRIÄN ISTVÁN KÜLÜGYMINISZTERNEK A MONARCHIÁBAN INTERNÁLT
OROSZ HADIFOGLYOK POLITIKÁI BEFOLYÁSOLÁSÁNAK LEHETŐSÉGEIT
KÖRVONALAZÓ ELŐADÁS KIVONATÁT
Teschen

1915. január 25.

1744. sz.
Tárgy: A Monarchia területén internált orosz hadifoglyok politikai befolyásolása.
Melléklet: 1.
Báró Burián őexcellenciájának, a cs. és kir. ház, valamint a külügyek minisz
terének!
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A es. és kir. 32. gyaloghadosztály parancsnoksága felterjesztette a cs. és kir.
HadseregKEőparancsnoksághoz „esetleges felhasználásra" dr. Polyák István tar
talékállományú főhadnagy expozéját, amely egy sor jelentéktelen, vagy kifeje
zetten számításba sem vehető politikai és adminisztratív jellegű javaslat mellett
tartalmaz néhány gondolatot a Monarchia területén internált orosz hadifoglyok
korében kifejtendő propaganda-tevékenységet illetően is.
Eltekintve attól, hogy Polyák főhadnagynak ezek az utóbbi javaslatai némi
érdeklődést keltettek bennem, tisztelettel megküldöm excellenciádnak a kérdéses
expozé vonatkozó részeinek egy másolatát, mivel a Hadsereg-főparancsnokság
értesíti a nevezett tartalékos tiszt fejtegetéseiről a cs. és kir. Hadügyminisztériu
mot, a 10. osztályt és a Hadifelügyelő Hivatalt is.
(olvashatatlan aláírás)
Melléklet az 1744-es számhoz.
Másolat!
Kivonat
a tartalékállományban levő Polyák főhadnagy expozéjából.
A Monarchia területén ez idő szerint már közel 170 000 legénységi állományú
orosz hadifogoly található valamennyi kormányzóságból. Ezeknek megfelelő módon
történő felvilágosítása a háború valódi okairól és az orosz nép sanyarú állapo
táról, alátámasztva a hadifoglyok jelenlegi jó bánásmódjával és ellátásával, hoz
zájárulhatna ahhoz, hogy a háború utáni időkben tartósan gyengítse az orosz
bürokrácia és a pánszláv körök hatalmát, valamint befolyását s felrázza a népet
ájultságából.
À hadifoglyok nagy része bizonyára nem tud se írni, se olvasni, és ezért a
megfelelő elbeszélések, újságok, röplapok terjesztése csupán a hadifoglyok egy
részénél vezetne célhoz, ezért annál inkább célszerű lenne az analfabétákhoz
tanítói hivatású, nyelvismerettel rendelkező altiszteket vagy közkatonákat vezé
nyelni, akik az olvasás és írás megtanítása mellett minden lehetőséget felhasznál
hatnának arra is, hogy egy, a néplélektan figyelembe vételével megszerkesztett
instrukció alapján a 'hadifoglyokat ügyesen felvilágosítanák, hogy ezek lehetőleg
meggyőződéses leleplezőivé váljanak az orosz uralkodó körök belső és külső
törekvéseinek.
Eközben a következőket kellene figyelembe venni : a hadifoglyokat ügyes módon
Monarchiánk távolabbi politikai céljai eszközévé kellene kiképezni, anélkül, hogy
ennek tudatában lennének.
Nemcsak az ukránoknál, lengyeleknél és a zsidóknál, hanem a livonóknál,
a kurlandiaknál 1 ' 1 és észteknél, kozákoknál, cserkeszeknél, grúzoknál, tatároknál,
kalmüköknél és az Orosz Birodalom többi mohamedán 15 és ázsiai* népeinél tulaj
don nemzeti sajátosságaik, valamint erényeik felismertetésén, és ebből követ
kezően nemzeti önérzetük, kultúrájuk és függetlenségi törekvéseik megteremtésén
kell munkálkodnunk, párosulva annak tudatosításával, hogy az általános véd
kötelezettség időszakában csak az érdekelt népek egyöntetű lelkesedésével lehet
háborút viselni, és hogy ez alól egyedül Oroszország jelentett kivételt, ahol a
bürokrácia mindenhatósága valamennyi kulturális intézményt, mint az iskolát,
14 Kurland a Rigai-öböltől nyugatra és délnyugatra fekvő lett és litván fennsík a Balti
tenger partvidékén.
15 A forrásban itt Finnországra, Litvániára és Lettországra történik hivatkozás. Egyik nép
sem kimondottan ázsiai, a finnek elődei is több ezer éve éltek az urálontúli őshazájukban.
Nyilvánvaló, hogy az expozé szerzője felületesen ismerte a cári birodalom népeinek törté
netét, azoknak eredetét.
* Finnország, Litvánia, Lettország (Polyák főhadnagy megjegyzése — A szerk.)
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a sajtót, az irodalmat tendenciózus, hazug, a 'hatalmon levők érdekeinek meg
felelő irányba kényszerített, és ezáltal az Orosz Birodalom népeinek millióit
saját, igazi érdekeiket illetően tudatlanságra nevelve a legkíméletlenebb és a
legirgalmatlanabb módon áldozta fel a hatalmon levők bírás- és uralomvágyá
nak, érdekeikkel szöges ellentétben a felszabadítás hamis szólamával kényszerí
tette a szabad kultúrnépek elleni harcra.
Megbízható jellemű galíciai és bukovinai illetőségű, nyelvtudással rendelkező
népszónokokat és népi írókat kellene e célra felhasználni. Megfelelő tartalmú
rövid népi elbeszélésekkel, versekkel vagy dalokkal könnyen lehet eredményt
elérni s azt tartóssá tenni.
Egy ilyen akció hatását természetesen nem szabad túlbecsülni, az anyagi rá
fordítás értékét azonban messze meghaladhatja, ha a hadifoglyok visszatérésük
után a Monarchiában szerzett benyomásaikat az Orosz Birodalomban széles kör
ben elterjesztik.
A másolat hiteléül:
Olvashatatlan aláírás
Haus-, Hoi- und Staatsarchiv. Wien. Min. des Äussern. Pol. Arch. I. Liasse Krieg 19/a.
Karton rot 937. 16/a. 17., 18. fol. Német nyelvű gépelt eredeti, az expozé német nyelvű,
gépelt hitelesített másolat.

9.
A KÖZÖS HADÜGYMINISZTÉRIUM ÁTIRATA
A KÜLÜGYMINISZTÉRIUMNAK A MOHAMEDÁN
OROSZ HADIFOGLYOKNAK A TÖRÖK HADSEREGBE TÖRTÉNŐ
TOBORZÁSÁRÓL
Bécs

1915. február 8.

A folyó évi I/27-i 654. számú becses jegyzékre a Hadügyminisztérium tisztelettel
közli, hogy hozzájárul a mohamedán vallású orosz hadifoglyok közötti propagandaakcíohoz, amit a cs. és kir. konstantinápolyi nagykövet javasolt.
Egyidejűleg utasítást kapnak a hadifogolytáborok parancsnokai arra, hogy a
mohamedán hadifoglyok nemzetiségéről statisztikai adatokat küldjenek be a Had
ügyminisztériumba. Az összegyűjtött anyagot azután a cs. és kir. minisztérium
rendelkezésére bocsátjuk.
A legtöbb hadifogolytáborunkban pillanatnyilag fellépő fertőző betegségek kö
vetkeztében jelenleg sajnos, lehetetlennek látszik a közvetlen kapcsolat meg
teremtése az orosz hadifoglyokkal. A Hadügyminisztérium mindenesetre megálla
pítja majd az időpontot, amikor a hadifogolytáborok meglátogatása az ifjú török
bizottság által kiküldött bizalmi emberek számára a legalkalmasabb.
Kellő tájékoztatás céljából közlöm, hogy a Hadügyminisztérium annak idején
(1914 december elején) jelentést kért az 1. pozsonyi katonai parancsnokság kör
letében található mohamedán vallású orosz hadifoglyok hangulatáról. Míg az e
katonai parancsnokság körzetében levő mohamedán vallású hadifoglyok részéről
a „szent háború" meghirdetése egyáltalán nem váltott ki érdeklődést, addig a
Hadügyminisztérium más hadifogolytáborokból — többek között a leitmeritzi
katonai parancsnokság körletéből — olyan jelentést kapott, hogy a mohamedán
vallású orosz hadifoglyok közül több százan a Törökországba távozás kérésével
álltak elő, hogy Oroszország ellen harcolhassanak.
Krobatin táborszernagy
Haus-, Hof- und Staatsarchiv. Wien. Min. des Äussern. Pol. Arch. I. Liasse Krieg 19/a.
Karton rot. 937. 24. fol. Német nyelvű gépelt eredeti.
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10.
TISZA ISTVÁN MINISZTERELNÖK LEVELE BURIÁN ISTVÁN
KÖZÖS KÜLÜGYMINISZTERHEZ A BUDAPESTI MOHAMEDÁN HITKÖZSÉG
LELKÉSZÉNEK, ABDUL LATIVNAK AZ OROSZORSZÁGI MUZULMÁN
KATONÁK ÉS TISZTEK KÖZÖTT VÉGZENDŐ PROPAGANDA
TEVÉKENYSÉGE TÁRGYÁBAN
Budapest

1915. április 27-én

Nagyságos báró, miniszter úr!
Abdul Lativ, a budapesti muzulmán hitközség papja, aki egyszersmind lektor
a helybeli egyetemen, abbéli készségét fejezte ki hivatalom előtt, hogy szívesen
ellátogatna a magyarországi fogolytáborokba, hogy az ott őrzött muzulmán val
lású tatár, cserkesz és türkmén foglyokat maga mögé gyűjtvén, tudomásukra
hozza a szultán kalifa által Oroszország ellen kihirdetett szent háborút, a dsihadot, de egyszersmind fölvilágosítsa s kitanítsa a muzulmán vallású foglyokat a
szent háború jelentőségéről, hogy az ekként kitanítottak azután szabadon bocsát
ván Konstantinápolyon keresztül szülőföldjükre, a Kaukázusba és Krímbe küldes
senek, hogy ott földieiknek a szent háború kihirdetését tudomásukra hozzák, a
szent kötelességek teljesítésére bírják, amelyet a dsidah minden igazhivő muzul
mánnak előír.
Midőn Abdul Lativnak a készségét és tervét Nagyiméltóságod tudomására ho
zom, amennyiben az Nagyméltóságod helyeslésével találkoznék, méltóztassék a
hadügyminiszter úrral e kérdésben érintkezésibe lépni és a vele folytatott tár
gyalás eredményéről engem értesíteni. 18
Megjegyzem, hogy Abdul Lativ útiköltségének megtérítése mellett, megbíza
tásáért csak mérsékelt napidíjra tartana igényt
Tisza
Haus-, Hof- und Staatsarchiv. Wien. Min. des Äussern. Pol. Arch. Liasse Krieg 19/a
Karton rot. 937. 168. fol. Magyar nyelvű gépelt eredeti.

16 Abdul Lativ Tisza István miniszterelnöknek az 1915. július 28-án kelt utasítása szerint,
a közös Külügyminisztérium hozzájárulásával, a Hadügyminisztérium engedélyével végzett
propagandatevékenységet a cári hadsereg mohamedán vallású fogsába esett katonái között.
[Haus-, Hof- und Staatsarchiv. Wien. Min. d. Äussern. Pol. Arch. Liasse Krieg. 19/a. Karton
rot 937.. 192 fol.]
Lativ a későbbiekben részletesen beszámolt a magyar miniszterelnöknek és az illetékes
szerveknek a magyarországi és ausztriai propagandakörútjainak eredményéről.
Az osztrák—magyar szervek 1914 őszétől rendszeres kapcsolatban álltak a török hatósá
gokkal, a Külügyminisztérium és a Hadügyminisztérium megbízottai a hadifogolytáborokban
verbuválták a mohamedán vallású hadifoglyokat, akik a cári csapatok katonáiként estek fog
ságba, s közülük az önként jelentkezőket átadták a török kormánynak. A volt foglyokat pol
gári ruhával látták el, névsorba vették, többnyire kollektív útlevéllel irányították őket Bulgá
rián keresztül a török fővárosba. Ezek között voltak olyanok, akiket a cári seregek hátor
szágának felbomlasztására, vagy az orosz csapatok elleni harcra használtak fel. [Az érintett
kérdésre vonatkozó iratok: Haus- Hof- und Staatsarchiv. Wien. Min. d. Äussern. Pol. Arch.
I. Liasse Krieg 19/a.]
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11.
RÉSZLETEK A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUMNAK A MEGYEI ÉS VÁROSI
TÖRVÉNYHATÓSÁGOKHOZ INTÉZETT KÖRLEVELÉBŐL A HADIFOGOLY
MUNKAERŐ FELHASZNÁLÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL ÉS FELTÉTELEIRŐL
Budapest

1915. június 11.

Hogy a hadifoglyok munkaereje intenzívebben kihasználható legyen, a hadi
foglyok kiadása körüli eljárás, illetőleg a hadifoglyok munkába adása a cs. és kir.
hadügyminister úrral egyetértőiig ezennel a következőleg szabályoztatok:
Az egy munkaadó részére kiadandó hadifoglyok legkisebb száma 200-ról 30-ra
szállíttatik le abban az esetben, ha: a munkaadó megfelelő őrzésről gondoskodik,
továbbá ha a megfelelő őrzés iránt felelősséget vállal és ha kinyilatkoztatja, hogy
a szökésben levő hadifoglyok előállítása körül felmerülő költségeket megtéríti.
A hadifoglyok őrzésére népfölkelő esküre kötelezett polgári és hadastyán egy
leteken kívül — melyek egyéb szolgálatra kirendelve nincsenek — igénybe vehe
tők, Magyarországra nézve a magyar királyi belügyminiszter úr 1914. évi 4220/biz.
szám alatt kiadott rendelete alapján, Horvát-Szlavón országokra nézve pedig a
kormánybiztosok rendeletei alapján alakult polgárőrségek, továbbá az erdőőr
személyzet felesketett tagjai, valamint felesketett mező-, erdő-, vagy szőllőőrök.
Amennyiben az őrszemélyzet ilyen módon ki nem állítható, erre a célokra olyan
egyéb alkalmas férfi személyek is felhasználhatók, akik a munkaadó által ré
szükre kiszolgáltatott lőfegyverekkel bánni tudnak, akiknek politikai és egyéb
megbízhatóságát a közigazgatási hatóság írásbelileg igazolja, továbbá akik a fegy
verhasználatról és annak az érvényben levő törvények szerinti jogkövetkezmé
nyeiről az illetékes közigazgatási hatóság részéről kioktattatnak és akik az „őrszemély"-! minőségben teljesítendő szolgálatuk szempontjából a közigazgatási
hatóság részéről megeskettetnek.
Az ilyen őrszemélyek szolgálatuk tartama alatt Magyarországon: vörös-fehér
zöld, Horvát-Szlavón országokban pedig: vörös-fehér-kék karszalagot tartoznak
bal karjukon viselni.
Hogy ezen karszalag a népfölkelők kar szalagjától megkülönböztessék, az őrszemélyek kar szalag j a közepén körülbelül 2 cm nagyságú fém vagy szarugombbal
látandó el.
Az őrszemélyzet létszáma a helyi körülményektől függ, általában azonban a
hadifoglyok számának 15%-ában állapíttatik meg.
Olyan kérvényekhez, melyekben 200-nál kevesebb hadifogoly kiadását kérik, az
első fokú közigazgatási hatóság az iránti igazolása csatolandó, hogy a kellő őri
zetről a jelen alapelvek értelmében gondoskodás történt.
20Ó-on aluli munkáscsoportokhoz a katonai rendfenntartás végett egy altiszt
és 1—2 katona fog vezényeltetni, ezek azonban a tulajdonképpeni őrzési szolgá
latra föl nem használhatók.
A hadifoglyok mellé a fogolytáborból a munkáltatási helyre és a befejezett
munka után az onnét való visszaszállításhoz azok a hadifogolytáborok, ahonnét
a hadifoglyok kiadatnak — illetőleg ahová azok bevonulnak —, körülbelül a hadi
foglyok 5%-ának megfelelő kísérő őrséget adnak.
II. A katonai parancsnokságok és hadifogoly parancsnokságok
hatáskörének
a hadifoglyok gyorsabb kiadhatása céljából való
kiterjesztése:
1. Hogy a hadifoglyokat kérő folyamodványok gyorsabban legyenek elintézhetők, a katonai parancsnokságok, illetőleg a hadifogolytábor parancsnokságok
felhatalmaztatnak arra, hogy 30-tól 200-ig terjedő munkáscsoportok kiadása iránt
saját hatáskörükben intézkedjenek.
200-nál több hadifogoly kiadása iránti kérvények felett azonban a cs. és kir.
Hadügyminisztérium dönt.
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•
200-nál kevesebb hadifogoly kiadásánál a hadifelügyeleti bizottság vélemé
nyének kikérése elmarad, ellenben a hadifoglyok kiadása minden ilyen esetben,
a katonai parancsnokságok részéről az illetékes főispánnal, a hadifogolytábor pa
rancsnokságok részéről pedig a járási tisztviselővel egyetértőleg szóbelileg (telefon
útján) tárgyalandó s a tárgyalás eredménye a vonatkozó ügydarabra rávezetendő.
Amennyiben a hadifoglyok munkáltatási helye a hadtápkörletbe esik, az északi
hadszínteret illetőleg még a hadtápfőparancsnok (E. O. K.), a délnyugati had
színteret illetőleg a délnyugati harctér parancsnokság (Kommando der Südwest
front), a déli hadtápkörletben pedig a zágrábi cs. és kir. katonai parancsnokság
véleménye is esetenként kikérendő.
A közigazgatási hatóságoknak a hadifoglyok kiadása körüli befolyása a politikai,
szociálpolitikai és egészségügyi tekintetek elbírálására terjed ki.
Politikai tekintetben elbírálandó, hogy a hadifoglyok kiadása által nem kell-e
nem kívánatos következmények beálltától tartani. Hadifoglyok kiadása szláv
nemzetiségek által lakott vidékekre elvből nem engedélyeztetik, azokban a kivé
teles esetekben azonban, ha hadifoglyoknak ily területekre való kiadása a katonai
és polgári hatóságok előtt aggályosnak nem mutatkozik, a hadügyminiszter dön
tése kérendő ki.
A szociálpolitikai tekintetben a közigazgatási hatóságok bírálják el, hogy a
hadifoglyok kiadása következtében nem áll-e a munkapiacon konkurrencia elő.
Hadifoglyokat kiadni elvileg akkor kell, ha hazai munkaerők (menekültek, ki
telepítettek) rendelkezésre nem állanak, vagy ha oly állami és közmunkákról
van szó, amelyek a vele járó nagy kiadások miatt egyébként egyáltalában nem
volnának megvalósíthatók. (Kars [z] t javítás, újraművelés, mocsárelvezetés stb.)
Hadifoglyoknak ipari üzemek részére való kiadása körül ezen felül figyelembe
veendő, hogy
a) a munkábaállítás helye forgalmas városokon kívül essék,
b) a hadifoglyok a hazai munkásságtól elkülönítve használtassanak munkára,
c) a lakossággal való mindennemű érintkezés, úgy az elszállásolás, mint a mun
kahelyre való ibe- és kivonulás alkalmával megbízhatóan elkerültessék.
Hadifoglyoknak a 21000/Abt. 10. számú hadügyminiszteri rendelettel kiadott
1. számú minta szerinti szerződés alapján köz- (nem állami) munkára való igény
bevételénél a közigazgatási hatóságok elbírálni tartoznak, hogy a kérdéses munka
tényleg a köz érdekében van-e, vagy pedig magán munkáról van-e szó, amelynél
a III. mintájú szerződésforma alkalmazandó.
Egészségügyi tekintetben a közigazgatási hatóság részéről megállapítandó, hogy
a munka színhelyén nincsenëk-e oly ragályos betegségek, amelyek miatt a hadi
foglyok odaszállítása nem foganatosítható.
A közigazgatása hatóság állapítja meg továbbá, hogy a hadifoglyok elszállásolása,
valamint a szenny eltávolítás és az ivóvízzel való ellátás körül kellő gondoskodás
történt-e?
Az is megállapítandó, hogy az élelmezési cikkeknek a munkáltatási helyre való
odaszállítása eléggé biztosítva van-e? és hogy a hadifoglyok élelmezése nem be
folyásolja-e mértéken felül károsan a polgári lakosság élelmezését.
2. A hadifogoly tábor parancsnokságok csak abban az esetben intézkednek a
kiadás iránt és kötik meg a szerződéseket — -melyeket a katonai parancsnokságok
hagynak j ó v á —, ha a munkáltatás helye annyira közel fekszik a fogolytáborhoz,
hogy a hadifoglyok továbbra is a hadifogolytáborban maradnak elszállásolva.
Minden más esetben azok a katonai parancsnokságok intézkednek és kötik meg
a szerződéseket, amelyeknek a területi körletében a munkáltatás helye fekszik.
Hadifoglyoknak községek részére mezőgazdasági munkára való kiadása válto
zatlanul és továbbra is az eddigi módozatok szerint történik.
a) A hadifoglyok kiadása iránti kérvények közvetlenül azon parancsnoksághoz
intézendők, amelyik a 2-ik pont értelmében intézkedni hivatott. A katonai pa
rancsnokságoknak (hadifogolytábor parancsnokságoknak) különös kötelességévé
tétetik, hogy a hadifoglyok kiadásával kapcsolatos kérdéseket azonnal intézzék el.
4. Azoknak a katonai parancsnokságoknak, amelyeknek területi körletében ha
difogolytáborok nincsenek, a hadifoglyok kiadása iránt a következő parancsnok
ságokhoz kell fordulniuk:
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A mährostraui ikatonai parancsnokságnak a leitmeritzi katonai parancsnok
sághoz;
a grazi I. katonai parancsnokságnak az innsbrucki katonai parancsnoksághoz;
a budapesti katonai parancsnokságnak a pozsonyi I. katonai parancsnoksághoz;
a kassai katonai parancsnokságnak a bécsi katonai parancsnoksághoz;
a temesvári katonai parancsnokságnak a pozsonyi I. katonai parancsnoksághoz;
a nagyszebeni katonai parancsnokságnak a pozsonyi I. katonai parancsnokság
hoz;
a zágrábi katonai parancsnokságnak a pozsonyi I. katonai parancsnoksághoz.
A prágai parancsnokságnak a körletének területéről kért hadifoglyokat nem a
plani és égeri 17 hadifogoly táborból adja ki, hanem ezeket a leitmeritzi katonai
parancsnokságtól igényli.
5. A hadifoglyok kiválasztásánál azok polgári hivatására s egyéb képzettségére
a legnagyobb tekintettel kell lenni. A helyes kiválasztásban rejlik ugyanis a meg
felelő munkateljesítmény alapfeltétele.
Ennél a kiválasztásnál nem csak a 'hivatást (mesterséget) és fizikai munka
képességet, hanem az erkölcsi tulajdonságokat is figyelembe kell venni.
Tekintettel a hadifoglyoknak a fogolytáboron kívüli nehezebb őrzési viszonyaira
és azokra az előnyökre, melyek a hadifoglyokra nézve azon lehetőség által álla
nak elő, hogy életviszonyaikat munkapótlék által megjavíthatják — a kiválasztás
csak a munkára vállalkozó csöndes és megbízható elemekre korlátozandó.
A hadifoglyok mesterségét illető adatok, a különböző tábori munkálatok alkal
mával a tábor építésvezetőségével egyetértőleg a lehetőséghez képest felülbírálandók.
Az őrszemélyzet is a lehetőséghez mérten hasonló mesterséget űző emberekből
választandó ki, hogy e munkát vezethessék és felülvizsgálhassák.
Előnnyel használhatók majd fel munkafelügyeletre a szakismeretekkel bíró hadi
fogoly altisztek is, minélfogva ilyenek beosztására is tekintettel kell lenni. Gon
doskodás tárgyává teendő, hogy a szükséges szakácsok, valamint szabók, czipészek es esetleg tolmácsok is rendeltessenek ki. A munkás csoportokhoz beosztott
czipészek és szabók részére a szükséges kézi szerszámok, továbbá a javításokhoz
kellő anyag készlet^ kiutalandó.
6. A 'hadifoglyok kiválasztása és kiadása előtt a legszigorúbban betartandók
és foganatosítandók azok az egészségügyi intézkedések, amelyek a hadügyminisz
ternek valamennyi katonai parancsnoksághoz és fogolytáborhoz 462/Abt. 14./1915.
szám alatt kiadott rendeletében foglaltatnak.
A hadifogolytábor parancsnokok és a tábori orvosfőnökök e tekintetben sze
mély szerint felelősek.
7. 36 embernél nagyobb számú fogolyszállítmányok a központi szállításvezető
ségnek (Z. T. L.) útbaindítás végett bejelentendők.
8. A szerződés megkötéséhez a 21 000/Abt. 10. szám alatt kelt hadügyminiszteri
rendelettel kiadott I., II. és IV. szerződési 'minták, továbbá a II. minta szerinti
Határozmányok érvényben maradnak.
9. A kérvények kétes esetekben, vagy pedig 200-nál nagyobb számú fogoly igény
lésénél a Hadügyminisztériumhoz
térj esztendők elő.
10. A községek és a közigazgatási hatóságok a hadifoglyokat kiadó táborpa
rancsnokság által idején (lehetőleg pár nappal előbb) értesítendők arról, hogy
a hadifoglyok a 'munkáltatás helyére mely időpontban érkeznek meg.
III.

Munkapótlékok

A kiadott hadifoglyok buzdítására és a munkaeljesítménynek a munkaadó javára
való fokozására leghathatósabb eszköz gyanánt ezentúl úgy a katonai, mint az
állami, köz- és miagán munkáknál a következő elvek szerinti
munkapótlékok
állapíttatnak meg:
1. A munkaadó feladata, hogy a hadifoglyok által teljesített inunkat felbecsülje.
17 A csehországi Egerről van szó.
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2. Ebből a szempontból célirányos, hogy a munkapótlékok tekintetében a mun
kateljesítéshez mért fokozatok állapíttassanak meg.
3. A munkapótlékok függetlenül a kiadott hadifoglyok számától, tehát akkor is,
ha 200-nál több hadifogoly nyer egy rnunkáltatási helyen alkalmazást, 2 foko
zatban, éspedig fejenként és naponként
az 1. fokozatban 20 fillérben,
a 2. fokozatban 30 fillérben állapíttatik meg.
4. Ezenfelül nem katonai munkáknál a munkaadóknak szabadságában áll a
hadifoglyok részére ezt a mértéket felülhaladó pótlékot vagy bizonyos többletet
is juttatni, ha a rendes mértéket túllépő munkatelj esi tményeknél (például a ter
més behordásánál stb.) ezt indokoltnak tartja.
5. Ahol az a munka természeténél összeegyeztethető (földmunkáknál, kaszálás
nál stb.), ott ajánlatos a 'munkateljesítményt a darabonkénti díjazásnál szokásos
módon értékelni.
6. Hogy a munkapótlékok fokozatai által a kívánt cél (a munkateljesítmény
fokozása) eléressék, szükséges, hogy a 2-ik fokozatba való beosztás a rendkívüli,
az l-ső fokozatba való beosztás pedig a kielégítő munkateljesítménynek feleljen
meg.
A dolog természetében rejlik, hogy azoktól, akik a munkához kellő kedvet nem
mutatnak, a muhkapótlék azonnal elvonassék és az ily hadifoglyok a hadifogoly
táborba való visszavezénylésre hozassanak javaslatba.
7. Munkapótlékok egyelőre csak azoknak a hadifoglyoknak utalhatók ki, akik
már ezen pótlékok engedélyezése előtti időben is kiváló munkakedvet mutattak.
A pótlékoknak más hadifoglyokra való kiterjesztése csak megfelelő (körülbelül
6—8 napi) időtartam eltelte és fokozott munkateljesítmény után nyerhet alkal
mazást.
8. A hadifogoly altisztek (Lásd II. 5.), akik mint munkafelügyelők és csoport
vezetők alkalmaztatnak — amennyiben az előbbi értelemben megfelelnek —, a 2.
fokozat szerinti pótlék élvezetébe sorolandók és jobb ellátásban részesítendők.
9. A munkapótlékokra vonatkozó határozatok a hadifoglyoknak megfelelően
tudomására hozandók.
A munkáscsoportok a fogolytáborból való eltávozásuk előtt kioktatandók, hogy
a pótlék azoktól, akik kellő munkakedvet nem tanúsítanak, el fog vonatni és
megfelelő megbüntetésük mellett ismét a hadifogolytáborba fognak visszaren
deltetni.
IV. Szállítási költségek —

könnyítések

A hadügyi igazgatás viseli a hadifoglyoknak és az őrszemélyzetnek oda- és
visszaszállítási költségeit abban az esetben, ha a hadifoglyok a munka teljesítése
után az egész időtartam alatt amíg a hadügyi igazgatás őrizete alatt állanak a
munkahelyen létesített vagy átalakított építményekben maradnak.
V. Baleset

biztosítás

A munkaadó nem köteles a hadifoglyokat baleset ellen biztosítani, azonban
köteles balesetek alkalmával a hadifoglyoknak orvosi bizonyítványokat kiszol
gáltatni, hogy az ilyen hadifoglyok hazájukba való visszatérésük után saját had
ügyi igazgatásuknál ellátási igényeiket érvényesíthessék.
Azok a katonai parancsnokságok, melyek a munkaszerződéseket kötik, a mun
kaadó részéről minden balesetről értesítendők és erről nyilvántartást vezetnek.
Azon hadifoglyok részére, akiket a munkánál már eddig ért baleset az orvosi
bizonyítványok utólag kiszolgáltatandók.
VI. A hadifoglyok

bevonása ellenséges veszély

esetén

Ha a munkahelyet habár nem közvetlenül is ellenség fenyegeti, a hadifoglyok
idejekorán bevonandók. A szükséges intézkedéseket a katonai parancsnokságok
teszik meg.
10 Hadtörténelmi közlemények
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VIL

Internáltak

A fentiekben ismertetett rendelkezések a katonai felügyelet alatt álló internál
takra is megfelelően alkalmazandók.
VIII. Csendőrség

közreműködése

A csendőrség közreműködése a 200 hadifogolynál kisebb munkáscsoportok fel
ügyeletében akként történik, amint az a községek részére mezőgazdasági munkára
kiadott hadifoglyok tekintetében szabályozva van.
Mindezeket a törvényhatósággal tudomás és miheztartás, valamint a járási tiszt
viselők megfelelő értesítése és utasítása végett azzal közlöm, hogy a hadifoglyok
kiadása iránti tudakozódások alkalmával az érdeklődőknek a szükséges fölvilágosítások jelen rendelet értelmében adandók meg.
A minister helyett:
Karátson s. k. államtitkár
Országos Levéltár. Budapest. FM Alt. K—184. 1915—62—97384/99212. Magyar nyelvű gép
írásos sokszorosított példány.

12.
A. KROBATIN TÁBORSZERNAGY KÖZÖS HADÜGYMINISZTER RENDELETE
A HADIFOGLYOKNAK KATONAI CÉLÜ MUNKÁKON TÖRTÉNŐ
FELHASZNÁLÁSÁRÓL 18
Bécs

1915. július 24.

Hadicélokra felhasznált hadifoglyok különböző esetekben előforduló munka
megtagadásai miatt a Hadügyminisztérium a következőket rendeli el:
Amennyiben ilyen célokra nem áll elegendő önkéntes hadifogoly rendelkezésre,
vagy nem lehet őket kellő gyorsasággal előteremteni, akkor kényszert kell alkal
mazni.
Tanácsos a hadifogolytáborban ilyen munkák kihirdetésekor az alkalmazás
módját csak egészen általánosságban megadni (például „földmunkálatok egy gép
gyárban, vagy vasöntödében" stb.). Eközben a hadifoglyokkal közölni kell, külö
nösen, ha magánvállalatoknál alkalmazzák őket, a kilátásba helyezett kedvez
ményeket (pótlékokat, munkaprémiumokat stb.).
A munkahelyen történő ésszerű felvilágosító munka központi gondolata a hadi
foglyok olyan irányú befolyásolása, hogy felhasználásuk módja miatt hazatérésük
után semmiféle büntetéstől nem kell félniük, hiszen a hadviselő államok kor
mányai nem küldenek jegyzékeket a hadifoglyok felhasználásának módjáról.
Védelmet nyernek a hadifoglyok a táborban maradt társaik besúgásaitól is,
mivel ezek nem értesülnek az előbbiek számára kötelezővé tett munka módjáról.
Az ellenséges országokban levő hadifoglyainkat egyébként ugyanolyan módon
használják fel.
Ha ennek ellenére mégis sor kerül munkamegtagadásokra, akkor kíméletlenül,
esetleg fegyver alkalmazásával is biztosítani kell azt a fegyelmet, amit a hadi
foglyoknak tisztán katonai célokra való felhasználása és katonai parancsnokság
alá rendelése megkíván.
18 A szárazföldi háború törvényeiről és szokásairól szóló nemzetközi egyezmény, amelyet
a Monarchia 1913-ban emelt törvényerőre, előírta, hogy a hadviselő állam a „hadifoglyokat
a tisztek kivételével rendfokozatukhoz és képességeikhez mérten mint munkásokat alkalmaz
hatja". Kikötötte azonban, hogy a munkák, amelyeknek elvégzésére hadifoglyokat használ
nak fel, „nem lehetnek túlságosak és nem állhatnak összefüggésben a hadműveletekkel".
(Magyar Törvénytár. 1913. évi törvénycikkek. Budapest, 1914. 472. o.) — A háború alatt mind
két szembenálló fél megszegte az egyezménynek ezt a pontját, tömegesen alkalmazott hadi
foglyokat a hadiiparban és az arcvonal mögötti műszaki munkáknál.
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A hadicélokra termelő magánüzemekben előforduló munkamegtagadások ese
ten ki kell nyomozni a főkolomposokat és megfelelő fegyelmi- eljárás alá kell
őket vonni abban az esetben, ha a munkamegtakadás nem kapcsolódik olyan bűn
tetthez, amelynek a megtorlása az igazságszolgáltatásra tartozik.
Azokat, akik megtagadják a munkát, vissza kell szállítani a hadifogolytáborba
és ki kell cserélni őket.
Kapják: a bécsi katonai parancsnokság 10, a grazi 5, a pozsonyi 15, a prágai 8,
a leitmeritzi 12, minden egyéb katonai parancsnokság pedig 4 példányban.
Krobatin
táborszernagy
Hadtörténelmi Levéltár. Budapest. 1. vh—i HFB. 1915. 2323. sz. 3454. cs. 1079. fol. Német
nyelvű géppel írott eredeti kézjeggyel ellátott másolat.

13.
VIKÁR BÉLA PROFESSZORNAK A KÖZÖS HADÜGYMINISZTÉRIUM
RÉSZÉRE KÉSZÜLT TANULMÁNYA A GRÜZ, A DAGESZTÁNI (AVAR)
ÉS OROSZ NEMZETISÉGŰ HADIFOGLYOK KÖZÖTT VÉGZETT
KUTATÁSAINAK POLITIKAI JELLEGŰ TAPASZTALATAIRÓL 19
Bécs

1915. július 27.

Miközben a magas minisztérium nagyrabecsült engedélyével az Esztergom mel
letti kenyérmezői hadifogolytáborban nyelvészeti tanulmányokat folytattam, fel
használtam az alkalmat értesülések szerzésére is, amelyek a minisztériumot eset
leg érdekelhetik.
A grúzoknál, közöttük Giorgo Cereteli önkéntesnél, aki egy fejedelmi család
sarja, őszinte, sőt kitörő örömet tapasztaltam, valahányszor csak a dicsőséges
hadseregünk és a szövetséges német hadsereg győzelméről tájékoztattam őket.
Grúziát Oroszország körülbelül 100 évvel ezelőtt szerezte meg csalárd módon,
-mikor a perzsákkal szemben segítette, és a győzelem után a két példányban k é 
szített katonai szerződést, amely Grúzia további önállóságát szavatolta, eltüntette
Szentpétervárott, ő pedig az országra maradandóan rátelepedett. 20 Ez a régi kul
túrnép, amely már a Krisztus születése utáni 70-es években részben felvette a
kereszténységet és rövid megszakításokkal 1600 éven keresztül önálló volt, Orosz
ország vereségében isten büntetését látja a hazája ellen elkövetett szörnyű rab
lásért, és a vereségétől Grúzia újbóli feltámadását reméli. Minden grúznak, aki
vel csak dolgom akadt, felhívtam a figyelmét arra, hogy a nyelvük és fajtájuk közel
áll a törökhöz és magyarhoz, amit számukra meggyőzően bizonyítottam is és
felvilágosítottam őket nemzetük jövőjéről Oroszország veresége esetén.
Egy avar nemzetiségű dagesztáni születésű orosz tiszt — százados vagy őrnagy
19 A Magyar Tudományos Akadémia elnöke, Berzeviczy Albert 1915. június 23-án fordult
levélben a közös hadügyminiszter személyes szárnysegédjéhez, Dőry László alezredeshez,
hogy a Tudományos Akadémia tagjiai részére nyelvészeti és néprajzi kutatások céljából en
gedélyezze a hadifogoly táborok meglátogatását.
Vikár Béla (1859—1945) etnográfus, műfordító és néprajzkutató, a Magyar Tudományos
Akadémia tagja. A népdalgyűjtés úttörője, a Kalevala magyar fordítója.
20 A Vikár által idézett Cereteli önkéntes nyilvánvalóan nacionalista szemszögből értékeli
az Oroszország és Kelet-Grúzia között 1783-ban kötött egyezményt, tagadja Grúzia Oroszor
szággal történtő egyesülésének kétségtelenül pozitív oldalait, a törökök és irániak felől fe
nyegető veszély komolyságát a cárizmus gyarmatosító módszereit állítja a figyelem köz
pontjába.

10*
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—, Dzsamal Emin Samil (egyeneségi leszármazottja a híres hősnek, Samunak, 21
aki eredményesen és sokáig harcolt az oroszok ellen), kivel sajnos, csak néhány
napig tudtam foglalkozni, igen értékes felvilágosításokat nyújtott a népe és Orosz
ország viszonyáról. Az avarok nem tekintik magukat meghódított népnek, hanem
szövetséges viszonyban állnak Oroszországgal. Az avarok — harcias népként —
a jelenlegi háború előtt szerződésben Oroszország mellett kötelezték el magukat,
azonban azzal a kikötéssel, hogy h a Törökország Oroszország ellen lép fel, akkor
teljes szabadságukban áll, hogy az oroszok ellen és Törökország mellett harcol
janak. Mivel a szent háborút elhallgatták előlük, úgy érzik most, hogy Orosz
ország becsapja őket és kötelességüknek tartják, hogy a törökök pártjára kelje
nek. Dzsamal E. Samil közlése szerint Oroszország azt is eltitkolta előlük, hogy
orosz Galícián kívül a Monarchiával és Németországgal szemben is hódítási törek
véseik vannak. Az avarok sosem támogatták volna ezt a szándékot, mivel tudják,
hogy egykori hazájukban — Magyarországon — jelenleg ősrokon testvéreik lak
nak, s ő most őshazájában van. Oroszország a mai új hazájukért — legjobb tudo
másuk szerint ugyanis Indiából származnak — elrabolta az avaroktól Dagesztáni,
most pedig el akarja foglalni Magyarországot is, az avarok másik régi hazáját.
Ez a telhetetlenség megbocsáthatatlan és az oroszok igazi természetét mutatja
meg: a rablóösztönt. Az avar Dzs. E. S. számára nagy örömet jelent Oroszország
vereségéről hallani. Kívánatos lenne, hogy az avarok megismerjék a valóságot,
mivel valamennyien tudják, hogy csak Törökország semlegessége esetén tartoz
nak Oroszország mellett harcolni, ha azonban az orosz Baku városához nyúl,
nem kötik az avarokat az Oroszországgal szembeni kötelezettségek, és azonnal
Törökországhoz csatlakoznak.
Az oroszok között is folytattam tanulmányokat, miközben Kubesch Ottó fő
hadnagy úr hathatós támogatásával óorosz hőskölteményeket és gyermekrigmusokat gyűjtöttem sikeresen az egyszerű katonák körében. Eközben azt tapasz
taltam, hogy az orosz katonák is becsapottnak érzik magukat és ezen igen fel
háborodtak. Azt mondták nekik, hogy Ausztria—Magyarországon a paraszt nem
mozoghat szabadon, nincs földje, csupán az urak birtokát műveli meg, miközben
egy őr serkentésül korbáccsal áll állandóan a háta mögött. Most látják, hogy
mindez hazugság volt. Ezért számosan vissza sem akarnak többé a hazájukba térni,
sőt az olaszok és mások ellen kívánnak harcolni a Monarchiáért. Most tudták
csak meg azt is, hogy miért lobbant fel a háború lángja, és hogy Oroszország
védelmébe veszi a gyilkosokat. Emiatt szégyellik magukat.
Ezeket tudom a magyar minisztériumnak eddigi tanulmányaim alapján jelen
teni. Az egri hadifogolytáborból 22 , amit szintén szándékozom meglátogatni,
ugyancsak elküldöm a magas minisztériumnak — hasonlóan összefoglalva — a
megfigyeléseimet, h a azok említésre méltóak lesznek. Észrevételeim legyenek cse
kély jelei annak a köszönetnek, amellyel mi, tudósok, tartozunk dicsőséges had
seregünk felbecsülhetetlen szolgálatáért, amely hadsereg győzelmei által ily nagy
szerű anyagot volt képes megszerezni és részünkre lehetővé tette, hogy azt a
tudomány számára kiaknázzuk.
Alázatos tisztelettel
Vikár Béla profeszor
A Magyar Tudományos Akadémia tagja
österreichisches Kriegsarchiv. Wien. KM 10. Kgf. Abt. 1915. 10—9/26—5. Német nyelvű
kézírásos eredeti.
21 Samil (kb. 1798—1871) a kaukázusi hegyi népeknek egyik jelentős vezetője az orosz
cárizmus gyarmatosító politikája és az azt támogató helyi feudális rétegek ellen vívott har
cokban. 1834-től Dagesztán imámja (teljhatalmú ura és a mohamedánok vallási vezetője).
A hegyilakók harcában 1920-tól vett részt, a 40-es években katonai sikereket ért el. Az imamatus belső társadalmi ellentmondásai az 50-es években kiéleződtek, sorozatos vereségeket
szenvedett. 1859-ben adta meg magát a cári csapatoknak. 1870-ben halt meg Mekkában.
22 A kenyérmezői táboron kívül a csehországi Egerben elhelyezett tábort például meglá
togatta Giesswien Sándor, Kunos Ignác, Lenhossek Mihály, Munkácsi Bernát, Sebestyén
Gyula és Vikár Béla. [Ost. Kriegsarchiv. Wien. KM 10. Kgf. Abt. 1915. 10—9/26—4.]
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14.
SÁNDOR JÁNOS BELÜGYMINISZTERNEK
A CS. ÉS KIR. HADÜGYMINISZTERHEZ, BÁRÓ A. KROBATIN
TÁBORSZERNAGYHOZ A HADIFOGLYOKNAK A NÉPTŐL VALÓ
ELSZIGETELÉSE TÁRGYÁBAN INTÉZETT ÁTIRATA
Budapest

1915. december 30-án

Tárgy: Hadifogoly munkásoknak a néppel való érintkezése.
Nagyméltóságú Báró Minister Ür!
Nagyméltóságod másolatban közölni méltóztatott velem a munkára kiadott
hadifoglyok és a nép közötti érintkezésben előfordult egyes visszásságok miatt a
katonai parancsnokságokihoz intézett 109171/1915. Abt. 10. számú rendeletét, mely
szerint a munkára kiadott hadifoglyok valamennyien közös helyiségben, vagy leg
alábbis tízes csoportokban helyezendők el a minden napi munka után, és hogy
földbirtokosoknál hadifoglyoknak egyenkénti elhelyezése meg van tiltva.
A földmívelésügyi m. kir. minister úr, akinek a rendeletet Nagyméltóságod
szintén megküldte, közölte velem Nagyméltóságodhoz intézett 93 687/1915. ein.
számú átiratát, amelyben a szóban forgó intézkedéseknek közgazdasági szem
pontból sürgős hatályon kívül helyezését kérte.
A kérdésnek hatáskörömet érintő részét illetőleg van szerencsém Nagyméltó
ságodat tisztelettel értesíteni, hogy olyan tapasztalatok, amelyek a délnyugati
harctér parancsnokságának 34 399/1915. szám alatt tett intézkedését erkölcsi avagy
közbiztonsági szempontokból szükségessé tették, mindezideig tudomásomra nem
jutottak. Nem valószínű tehát, hogy Magyarországon ily körülmények fennforog
nának oly mértékben, hogy ebben az irányban a közgazdasági viszonyok szem
pontjából legsúlyosabb intézkedést t. i. a hadifogoly munkások bevonását kellene
elrendelni.
Amint a {földművelésügyi m. kir. minister úr is megjegyezte, úgy a magam
részéről is megnyugtathatom Nagyméltóságodat, hogy a hatóságok a hadifog
lyoknak a néppel való érintkezését figyelemmel kísérik, oly helyeken pedig, ahol
hazafias érdekből aggály merülhetne fel, ott hadifoglyok kiadását a hatóságok
nem hozták, illetve nem hozzák javaslatba.
Ily körülmények között teljesen osztom a földművelésügyi -minister aggályait
és ennélfogva én is kérem Nagyméltóságodat, hogy előlhivatkozott rendelkezését
módosítani szíveskedjék.
Készséggel teljesítem azonban Nagyméltóságodnak azon kívánságát, hogy a
hadifoglyok és a nép között való érintkezés amennyire csak lehet a kijelölt munka
keretei közé szoríttassék és a csendőrparancsnokságofcat 44 549/1915. ein. szám
alatt kiadott rendeletemmel egyidejűleg felhívtam, hogy a hadifoglyok elkülö
nített elhelyezése és a lakossággal való érintkezésük korlátozása iránt intézked
jenek. Minden olyan esetben pedig, amikor államérdekből valamint közbizton
sági vagy erkölcsrendészeti szempontból intézkedést igénylő túlkapásokról veszek
tudomást, nem fogok késni, hogy a megfelelő megtorló lépések megtétessenek.
Sándor
österreichisches Kriegsarchiv. Wien. K. M. 10 Kgt. Abt. 1916. 110—11/87. Magyar nyelvű
gépírásos eredeti.
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15.
ALEXANDER KROBATIN VEZÉREZREDES, KÖZÖS HADÜGYMINISZTER
BIZALMAS PARANCSA AZ ARATÁS ALKALMÁVAL KIROBBANHATÓ
HADIFOGOLYSZTRÁJKOK ELFOJTÁSÁNAK MÓDJÁRÓL
ÉS ESZKÖZEIRŐL (Kivonat)
Bécs

1916. június 21.

A Hadügyminisztériumnak olyan aggodalmak jutottak tudomására, hogy a me
zőgazdasági munkákra kivezényelt 'hadifoglyok a termés 'betakarítását munka
megtagadással (lázadással, pártütéssel), gyújtogatással, rosszindulatú kártevéssel
veszélyeztethetik vagy megakadályozhatják.
Emiatt a következőket rendeljük el:
1. Az aratási munkáknál alkalmazott hadifoglyok őrzésére Ausztriában minden
kiegészítő parancsnokság, Magyarországon minden megye részére egy alkalmas,
energikus tisztet jelöljenek ki az aratási munkák tartamára.
Ennek a tisztnek, aid. mellé karhatalmi és járőri feladatokra kb. 10 főnyi meg
felelően felfegyverzett legénységet kell adni, hogy a kiegészítő parancsnokság
körzetében, illetve a megye területén fellépő incidenseknél a hadifoglyokkal szem
ben, a helyszínen a rend helyreállítása céljából beavatkozzon.
A tiszt (valamint a karhatalmi járőr) állomáshelye Ausztriában a kiegészítő
parancsnokság, Magyarországon a megyei bizottság székhelye.
A beavatkozáshoz az indítékot vagy saját észlelés, vagy katonai, illetve a poli
tikai hatóságok, Magyarországon mindenekelőtt a mezőgazdasági megyei bizott
ság közlései szolgáltathatják.
A felügyeletre kirendelt tiszt a helyszínen történő fellépése során a tényállás
rövid úton való felderítése után köteles az észlelt baj elhárítását elősegíteni, eset
leg megfelelő büntetéseket, ha szükséges, a legkeményebb eszközöket is alkal
mazni. (Szolgálati Szabályzat I. rész, 659. pont.) 23
A felügyeletre kirendelt tisztek mellé — szükség és lehetőség szerint — a ka
tonai parancsnokságokról tolmácsokat kell vezényelni.
A tiszteket rendfokozattól függő fegyelmi jogkör illeti meg, mégpedig a főtiszt
esetében egy önálló alegységparancsnoké, a vezérkari tisztnél pedig egy önálló
egységparancsnoké.
Ha ez a tiszt a rendelkezésére bocsátott eszközökkel a rendet nem tudná helyre
állítani, akkor köteles a legközelebbi katonai (állomás-) parancsnoksághoz for
dulni.
2. A katonai parancsnokságok kötelesek minden állomásparancsnokságot utasí
tani, hogy a pótcsapattestekből fegyvernemükre való tekintet nélkül (gyalogosított lovasság) a létszámviszo^roknak megfelelően az arcvonal- és őrszolgálatra
alkalmas legénységből osztagokat (szakaszokat, félszázadokat, századokat) alakít
son karhatalmi célokra és azokat oly módon tartsa készenlétben, hogy rövid ér
tesítés után indulhassanak.
Ezen karhatalmi egységek készenlétben tartása miatt a kiképzést korlátozni
nem szabad.
Ezen kívül a csendőrség kérésére azoknak a 'munkaterületeknek az ellenőrzése
céljából, amelyeken hadifoglyokat alkalmaznak, az őrszolgálatra szánt, karha
talmi célokra alkalmas legénységből alakított járőröket kell feltétlenül szükséges
időtartamra a csendőrség rendelkezésére bocsátani.
23 A Szolgálati Szabályzat 659. pontja szerint, ha a kivonult csapatnál ellenszegülés fordul
elő, az ellenszegülőt a parancsnoknak le kell tartóztatnia. Súlyos és sürgős esetben a tett
legesen ellenszegülő alárendelttel szemben az elöljáró tisztnek jogában áll fegyverét hasz
nálni. (Szolgálati Szabályzat a Magyar Királyi Honvédség számára. I. rész. Budapest, 1897.
323—324. o.)
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A karhatalmi alakulatok parancsnokaivá energikus tiszteket kell kijelölni, az
esetenként a csendőrség rendelkezésére bocsátandó járőrökhöz erre alkalmas őrvezetőket vagy tizedeseket kell beosztani.
3. Ä statarialis eljárás esetleges elrendelését illetően az egyes elbírálásra ke
rülő esetekben, valamint a statáriumnak a katonai parancsnokság által esetleg
elrendelendő kihirdetésére vonatkozóan utalunk a katonai bűnvádi p e r r e n d t a r 
tás 433. és 434. §-aira.24 A katonai bűnvádi perrendtartás 435. §-ában megnevezett
büntetendő cselekmények miatt csak a legnagyobb szükség esetén kell a Had
ügyminisztériumhoz fordulni — esetleg táviratilag vagy távbeszélőn, egyidejű je
lentéstétellel, az ezt szükségessé tevő eseményekről és annak a körzetnek a meg
jelölésével, amelyben a statarialis eljárást meg kell indítani.
A legsürgetőbben szükséges esetekre való szorítkozás abból az aggodalomból
fakad, hogy a statarialis eljárás általános kihirdetése felhívná a figyelmet annak
a lehetőségére, hogy a termés megsemmisítésével vagy betakarításának megaka
dályozásával (gyújtogatás, kártevés) nekünk ártsanak.
A harcoló seregek körzetében a statarialis eljárás elrendelésére vonatkozóan az
ott kibocsátott statáriumról szóló határozványok érvényesek.
4. Äz í. pontban megnevezett tisztek általi felügyeletet, illetve beavatkozást
csupán az aratási munkálatoknál alkalmazott hadifoglyokra kell kiterjeszteni.
A betakarítási munkák idején egyfelől a gazdák, másfelől a katonai munka
csapatok katonái között adódó súrlódások 'megszüntetésére a Hadügyminisztérium
10. osztálya 81 298. számú 1916. évi rendelete külön tiszteket nevezett ki, akiknek
a hatásköre ennek megfelelően a jelen rendelet 1. pontja értelmében kinevezendő
tisztekétol teljesen különböző...
Krobatin vezérezredes s. k.
H a d t ö r t é n e l m i L e v é l t á r . HM. Mg. B. oszt. 1916. 11.886. alapsz. 373. cs. 76—79. folg. N é m e t
n y e l v ű gépelt m á s o l a t .

16.
A HADSEREG-FŐPARANCSNOKSÁG TITKOS PARANCSA
A HADKERÜLETEK ÉS A HADIFOGOLYTÁBOROK PARANCSNOKSÁGAI
RÉSZÉRE A HADIFOGLYOK SZAPORODÓ MUNKAMEGTAGADASAI
ÉS LÁZADÁSAI ESETÉBEN FOGANATOSÍTANDÓ ELJÁRÁSRÓL
Bécs

1916. június 23.

Az utóbbi időben egyre inkább sokasodnak a katonai parancsnokságok hatás
körébe' tartozó különböző területekről származó olyan jelentések, amelyek szerint
a mezőgazdasági munkákra kivezényelt hadifoglyok a munkát csak nagyon ha
nyagul látják él, megkísérlik azt jelentéktelen ürügyekkel halogatni, vagyis paszszív ellenállást tanúsítanak, sőt egyenesen meg is tagadják a munkát.
Ezen esetek gyakorisága és pontosan az aratást közvetlenül megelőző fontos
időszakban való jellegzetes fellépése, valamint különböző más jelek gyanítani
engedik, hogy itt nem egyedi fegyelemsértésekről, hanem egyfajta titkos sztrájk
szervezésről van szó, amely Monarchiánk szükséges élelmiszerekkel való ellátása
ügyének, ellenségeink kiéheztetési politikája szellemében, lehetőleg ártani akar.
A jelentésekből azonban az is kitűnik, hogy a renitencia, a szándékos munka
halogatás, illetve munkamegtagadás ilyenfajta esetei az egyes felbujtók által
kifejtett rábeszélésre vezethetők vissza.
Vi L á s d a 16. sz. dok. j e g y z e t é t .
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Utóbbiak fegyelmi úton való megbüntetése nem elégséges.
Azok a hadifoglyok, akik olyan felbujtó vagy egyéb, mások együttműködésre
való megnyerését célzó kijelentésebre vagy cselekményekre vetemednek, amelyek
révén ilyen lázadás létrejöhet, é p p e n ú g y l á z a d á s b ű n t e t t é t k ö v e t i k
e l , m i n t a s a j á t k ö t e l é k ü n k b e tartozó katonai személyek, mivel nem
zetközi szokás szerint a hadifoglyokra az azon állam hadseregében érvényes tör
vények, előírások és parancsnok érvényesek, amelyben őket fogva tartják.
Ezen határozvány értelmében az itt levő hadifoglyokra a Katonai Büntető Tör
vénykönyv II. része előírásai közül Magyarországon a Magyar Királyi Honvédelmi
Minisztérium 1915. augusztus 11-én kelt 4272/15. Min. Präs számú rendelete sze
rint lázadásra és pártütésre vonatkozó harmadik fő fejezetét
is alkalmazni
kell. 25
Az o l y a n h a d i f o g l y o k ellen, akiknél pontos nyomozás és az indítékok
mérlegelése után megállapítható volt, vagy alapos gyanúja merül fel annak, hogy a
munkamegtagadást
célzó befolyásukat
nem helyi
okok
m i a t t , például esetleg kedvezőtlen munkakörülményeik megjavítása vagy ha
sonlók végett érvényesítik, h a n e m a z a r a t á s m e g h i ú s í t á s a c é l j á b ó l ,
haladéktalanul b ü n t e t ő f e l j e l e n t é s t k e l l t e n n i . A feljelentést a tett
elkövetésének színhelyén illetékes parancsnokhoz, illetve annak katonai ügyészé
hez kell eljuttatni és a hadifoglyokat a d ö n t é s i g b i z t o n s á g i ő r i z e t b e
kell venni, és ha alkalmas fogvatartó hely nem áll rendelkezésre, az illetékes pa
rancsnok állomáshelyéire kell továbbítani őket a büntető feljelentéssel egyidejű
leg.
Az illetékes hadifogolytáborba való előzetes irányítás elmarad a büntetőeljárás
ezen esetben bekövetkező elhúzódása miatt.
Az ilyen esetekben foganatosított büntetőeljárásról e g y i d e j ű l e g jelentést
kell tenni a k a t o n a i p a r a n c s n o k s á g o k n a k . Ha a beterjesztett bün
tetőfeljelentések és jelentések száma, valamint azok természete s z ü k s é g e s s é
t e s z i a s t a t á r i u m k i h i r d e t é s é t , akkor azt a Katonai Parancsnokság
a katonai bűnvádi perrendtartás 433., 434. és 435. §-a alapján idejében elrendeli. 20
Ezen e l ő k é s z í t ő é s i n s t r u k t i v r e n d e l k e z é s e k az eddigi fegyelmi
büntető szabályokat semmilyen módon nem érintik.
Azoknak a munkacsapatoknak a hadifoglyait, amelyeknél forrongás jelei ész
lelhetők, ezekről a k i l á t á s b a h e l y e z e t t s z i g o r ú i n t é z k e d é s e k r ő l
anyanyelvükön a legnyomatékosabban k i k e l l o k t a t n i és értésükre kell adni,
hogy a s t a t á r i u m e l r e n d e l é s é n e k c s a k k i e l é g í t ő m a g a t a r t á 
s ú k k k a 1 v e h e t i k el e j é t. A statárium kihirdetése esetén azonban arra,
kit bűnösnek találnak, halálbüntetés vár. Ezeknek a kilátásba helyezett intéz
kedéseknek érett megfontolás után végrehajtandó kihirdetéséről a Katonai Pa
rancsnokságnak minden esetben jelentést kell tenni, hivatkozással az NR 9665/JR
sz. rendeletre.
25 z e n d ü l é s alatt a f o r m á l i s k a t o n a i r e n d elleni szervezett ellenszegülést, v a g y m á s o k a t
ellenszegülésre k é s z t e t ő lázitő n y i l a t k o z a t o k tételét é r t e t t é k . Az i l y e n c s e l e k m é n y e k é r t , h a a
lázító n y i l a t k o z a t o k e r e d m é n y t e l e n e k , b é k é b e n 6 h é t t ő l 1 évig, h á b o r ú b a n 3 évig terjedő
b ö r t ö n b ü n t e t é s t s z a b t a k k i , h a viszont a n y i l a t k o z a t o k o l y a n h a n g u l a t o t k e l t e t t e k , a m e l y e k
ellenszegülést v á l t o t t a k k i , b é k é b e n 3—5 évig, h á b o r ú b a n 5—10 évig terjedő b ö r t ö n b ü n t e t é s t
v o n t a k m a g u k u t á n , a r ö g t ö n í t é l ő b í r ó s á g — s t a t á r i u m b e v e z e t é s e esetén — a g y o n l ö v e t é s
általi h a l á l t is k i s z a b h a t o t t . (Katonai B ü n t e t ő T ö r v é n y k ö n y v . F o r d í t á s . B u d a p e s t , 1888. 94—
100 o.)

26 A katonai bűnvádi perrendtartásnak a rögtönítélő (statáriális) eljárásra vonatkozó
utasításáról van szó a bizalmas parancsban. A rögtönítélő bíráskodás bevezetését súlyos
fegyelemsértés, zendülés, rendbontás, szökés, ellenséges alakulatokba történő toborzás,
kémkedés stb. esetén rendelhette el a Hadügyminisztérium, a magyar Honvédelmi Miniszté
rium vagy a hadosztályparancsnok. A statáriális eljárás 3 órától 3 napig terjedő idő alatt
zajlott le. (A m. kir. honvédség katonai bűnvádi perrendtartása — 1912. évi XXXIII. törvény
cikk. B u d a p e s t , 1917. 300—306. o.)
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A büntetőügyekben való illetékességgel kapcsolatban utalunk a Katonai Pa
rancsnokság 1915. október 18-i 90. számú parancsában megjelölt területi korláto
zásra, miszerint Pozsony,27 Trencsén, Sopron és Szombathely kiegészítő parancs
nokság területein a pozsonyi cs. és kir. katonai parancsnok mint illetékes pa
rancsnok hatáskörébe, Komárom^ Győr, Esztergom és Nagykanizsa kiegészítő pa
rancsnokságok a komáromi cs. és kir. erődparancsnok mint illetékes parancsnok
hatáskörébe t a r t o z n a k . . .
Gerstenberger von Gerstegg
und Reichsegg, br. altábornagy s. k.
Hadtörténelmi Levéltár. 1. vh. i. HFB. 1916. 1223 sz. 3453. cs. 560 fol. Német nyelvű nyomta
tott másolat.

27 A pozsonyi hadbírósághoz utalták az orosz hadifoglyok fegyelmi ügyeinek legnagyobb
részét. A hadbíróság iratanyaga fennmaradt, amelyet jelenleg a prágai Hadtörténelmi Levél
tár őriz. 1964-ben a jelen publikáció egyik összeállítója az ott található valamennyi ügyiratot
átnézte, de hadifogoly bolsevikok ellen, azok forradalmi tevékenysége miatt foganatosított
ügyészi vagy bírói eljárásra vonatkozó iratokat nem talált.
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SZEMLE

T. F. VORONCOV:
OT VOLZSSZKIH SZTEPEJ DO AVSZTRIJKIH ALP*
(Moszkva,

Voenizdat,

A 3. Ukrán Front kötelékében mű
ködő 4. gárdahadseregnek 1944 vé
gén—1945 elején fontos szerep jutott
a magyarországi felszabadító hadmű
veletekben. Ez a magasabbegység 1944
novemberének második felében indult
el Romániából Mohács—Zombor térsé
gébe, és Mohács felszabadításával kap
csolódott be a 3. Ukrán Front Dunán
túlon indított támadásába. Az volt a
feladata, hogy a Dunán átkelve észak
nak, Székesfehérvár irányába mérjen
csapást, a város elfoglalása után pedig
Neszmélynél érje el a Duna jobb part
ját, és nyugati irányban hozza létre
a bekerítés külső arcvonalát a Buda
pesten körülzárt ellenséges csoporto
sítással szemben. A 4. »gárdahadsereg
1944 december végére, súlyos harcok
árán teljesítette feladatát. Ezt köve
tően 1945 januárjában, rendkívül ked
vezőtlen körülmények között, szívós
védelemmel elhárította a német főpa
rancsnokság nagy páncélos túlerővel
mért három ellencsapását, amely Bu
dapesten körülzárt erőinek a felmen
tését célozta. A magyarországi felsza
badító hadműveletek befejező szaka
szában — 1945. március 16—1945. áp
rilis 4. között — a 4. gárdahadsereg
a 3. Ukrán Front csapásmérő csoporto
sításának jobbszárnyán támadt Székes
fehérvár—Sopron irányában. A hadse
reg csapatai töbn mint négyhónapos
harctevékenységük során számos hely
séget szabadítottak fel a Dunántúlon,
s hősi helytállásuknak nem kis része
volt abban, hogy kudarcba fulladtak a
3. Ukrán Front védelmének szétzúzá-

1971. 256 o.)

sára irányuló német kísérletek, ame
lyekhez Hitler oly nagy reményeket
fűzött.
A 4. gárdahadsereg dicsőséges harci
útjáról ad képet A volgai sztyeppétői
az osztrák Alpokig címen Moszkvá
ban, a Katonai Kiadó gondozásában
megjelent hadtörténeti összefoglaló át
tekintés. A könyv szerzői: N. I. Birjukov tartalékos altábornagy, T. F. Voroncov nyugalmazott vezérőrnagy, A.
F. Szmekalov
tartalékos ezredes és
í. I. Sinkarjov ezredes. A szerkesztési
munkálatokat Voroncov tábornok vé
gezte el. A szerzők közül Birjukov és
Voroncov tábornok, valamint Szme
kalov ezredes annak idején magas be
osztást töltöttek be a 4. gárdahadse
regben, Sinkarjov ezredes pedig neves
hadtörténész. A szerzői kollektíva a
4. gárdahadsereg történetét a korabeli
hadműveleti iratok alapján dolgozta
fel, e dokumentumok adatait jól egé
szítik ki a harcok egykori szervezői
nek és vezetőinek személyes benyomá
sai, tapasztalatai.
A hadsereg első egységeit 1942 má
jus végén—június elején kezdték szer
vezni a gorkiji, ivanovi és vlagyimi
rovi területen, abban az időben, ami
kor tetőfokára ért a Sztálingrádért fo
lyó csata. 1942 augusztusában a 9. tar
talék hadseregként szerveződött ma
gasabbegység, 24. hadsereg elnevezés
sel bekapcsolódott a harcokba. Sztálin
grád alatt oly eredményesen tevékeny
kedett, hogy 1943 májusában negyedik
ként kapta meg a megtisztelő „gárda"
címet. Még ugyanaz év augusztusában

* A volgai sztyeppétői az osztrák Alpokig.
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a 4. gárda'hadsereg a Voronyezsi Front
állományába került, és részt vett a
Nagy Honvédő Háború történetében
gyökeres fordulatot betetőző kurszki
csata végső szakaszában. Ez után
— 1943 október elején —• a hadsereg
csapatai átkeltek a Dnyepr folyón,
majd a korszuny—sevcsenkovszkiji had
művelet jelezte harci útjuk újabb ál
lomását. E nagy jelentőségű hadmű
veletben tanúsított kimagasló bátorsá
gáért és elért sikereiért a hadsereg sok
katonáját és tisztjét tüntették ki a
Szovjetunió Hőse címmel, több ma
gasabbegység pedig megkapta a „zvenyigorodi" és a „korszunyi" kitüntető
elnevezést. 1944 március közepén a 4.
gárda'hadsereg — már a 3. Ukrán Front
kötelékében — átkelt a déli Búgon,
majd részt vett az umany—botosán i
hadműveletben, amely kedvező felté
teleket teremtett a szovjet csapatok
számára Moldva felszabadítására. Az
1944. augusztus 20-án kezdődött iasi—
kisinyovi hadművelet sikeres megví
vása után a hadsereg Magyarországra
került. A budapesti hadműveletben be
töltött szerepét már érintettük. Csa
patai az 1945. március 16-án megin
dult bécsi hadművelet során eljutot
tak Kelet-Ausztria területére. Itt az
Enns és az Ybbs folyók partján érte
őket május 8-a, a fasiszta Németor
szág feltétel nélküli kapitulációja.
Mint e rövid ismertetésből is kitű
nik, a 4. gárdahadsereg nagy utat tett
meg a Nagy Honvédő Háború idején.

Több jelentős hadműveletben
vett
részt, amelyek számottevő tapasztala
tokkal gazdagították, fejlesztették a
szovjet hadművészetet. E tapasztala
tokhoz nem kis mértékben járult hoz
zá a 4. gárdahadsereg eredményes te
vékenysége az erőszakos folyóátkelé
sek, a mélyen kiépített, műszakilag
megerősített ellenséges védelmi rend
szerek áttörése és a tartós védelemre
berendezett lakott helységek ostroma
során.
A szerzők a harccselekmények leírá
sánál jól érzékeltetik a hadsereg he
lyét és szerepét a front hadműveletei
ben. Bemutatják a hadsereg és aláren
delt magasabbegységei parancsnoksá
gának, valamint törzsének szervező éš
irányító munkáját, a párt- és politikai
szervek tevékenységét, a hadsereg had
tápszerveinek működését. Számos pél
dával illusztrálják a katonák és tisz
tek hősiességét, a csapatok teljesítmé
nyeinek nagyságát és eredményeit.
Nem hallgatják el az esetenkénti ne
hézségeket, az elkövetett hibákat sem,
de fő figyelmüket a nehézségek 'és hi
bák leküzdésére fordítják; ennek esz
közeit és módozatait fejtik ki elem
zéseik és értékeléseik során.
A könyv sok hasznos adattal gaz
dagítja ismereteinket a Nagy Hon
védő Háború több hadműveletéről. Egy
úttal komoly segítséget nyújt hazánk
felszabadítása történetének jobb, ala
posabb megismeréséhez.
Tóth Sándor
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ALEXANDER WERTH:
OROSZORSZÁG NAGY HÄBORÜJA
1941—1945
(Budapest, Kossuth Könyvkiadó—Zrínyi

Alexander Werth könyve először
Angliában és az Egyesült Államokban
jelent meg 1964 végén. Ezt követően
csakhamar kiadták Franciaországban, a
Német Szövetségi Köztársaságban, Ja
pánban, Olaszországban, Hollandiában,
Mexikóban. Brazíliában és más orszá
gokban is. 1967-ben készült el a szer
ző közreműködésével a munka orosz
nyelvű kiadása, J. Boltyin professzor,

Katonai Kiadó, 1971. 526 o.)

a történettudományok doktorának be
vezető tanulmányával. A
Kossuth
Könyvkiadó és a Zrínyi Katonai Kiadó
közös vállalkozásának jóvoltából, dr.
Auer Kálmán kitűnő fordításában most
a magyar olvasóközönség is megismer
kedhet Werth könyvével, amely nagy
érdeklődést keltett és széles körű saj
tóvisszhangot váltott ki a kapitalista
világban.
A könyv iránti érdeklődés és a kö
rülötte támadt sajtóvisszhang oka a
szerző személyében és mondanivalójá
ban egyaránt megtalálható. Werth a
Sunday Times című lap és a BBC
rádiótársaság tudósítójaként 1941. jú
liusától 1946-ig a Szovjetunióban élt.
A Nagy Honvédő Háború éveiben több
ször járt a különböző arcvonalakon és
a szovjet 'hadsereg által felszabadított
területéken. „Orosz kommentárjai" va
sárnaponként sok millió emberrel is
mertették meg nyugaton a szovjet nép
katonai erőfeszítéseit. Tökéletes orosz
nyelvtudása lehetővé tette, hogy köz
vetlenül beszélgessen politikusokkal,
hadvezérekkel, katonákkal és a szov
jet társadalom minden rétegéből szár
mazó emberekkel. Az így szerzett él
ményei, ismeretei késztették rá sok
év után, hogy elmondja a véleményét
a Szovjetunió és fegyveres erőinek a
szerepéről az antifasiszta koalíció győ
zelmében. Könyvében azonban nem
csupán a saját benyomásait, az általa
látottakat örökíti meg jó írói eszkö
zökkel. Személyes tapasztalatai kiegé
szülnek s szerencsés módon ötvöződ
nek a Nagy Honvédő Háborúval fog-
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lalkozó szovjet történeti és memoár
irodalom adataival.
Werth nem kommunista és nem is
marxista, de mindaz, amit látott és
maga is átélt a háború időszakában,
szorosan elkötelezte őt az igazság mel
lett. Szemben a második világháborús
burzsoá történetírás ferdítéseivel és
mind szemérmetlenebb torzításaival,
melyeik között még a legenyhébbnek
tekinthető a Szovjetunió szerepének
elhallgatása, Werth >már könyve elő
szavában leszögezi: „A szovjet nép
volt az, amely a második világháború
legsúlyosabb terhét viselte, ez a nép
vesztett 20 millió embert. Nyugatot,
ahol sokak memóriája nagyon rossz,
emlékeztetni kell erre." Majd egy má
sik összefüggésre utalva ismételten
megállapítja: „Történelmi és földrajzi
okoknál fogva úgy adódott, hogy va
lóban a Szovjetunió viselte a náci Né
metország elleni háború legsúlyosabb
terhét, s éppen az ő harcának köszön
hető az, hogy sok millió angol és ame
rikai életben maradt."
E megállapítások igazát meggyőzően
bizonyítja a könyv egész mondani
valója, mely a tények erejével száll
szembe a burzsoá történetírás számos
ferdítésével, hamisításával, szerecsen
mosdató kísérletével.
A mű főszereplője a szovjet nép. A
szovjet emberek mérhetetlen háborús
erőfeszítéseit és áldozatait, hősiességét
és eredményeit ábrázolja a szerző, akit
„ . . . legfőképpen az érdekelt, milyen a
szovjet nép magatartása, hogyan rea
gál mind a szerencsétlenségre, mind
a győzelemre". S amit minderről meg
tudott és könyvében elmond, azt vé
gig áthatja a mélységes együttérzés,
tisztelet, és elismerés. Ez a szemlélet,
amely a nép szerepére koncentrálva al
kot képet a háború egészéről, sajáto
san befolyásolja a munka műfaját, jel
legét. Werth természetesen sokat fog
lalkozik a katonai eseményekkel, még
sem „a háború formális történetét,
még kevésbé hadtörténetét" írta meg.
Könyvét ő maga „»-emberi történeti
nek és részben a háború politikai tör
ténetének" nevezi.
Ez az „emberi történet" hűen áb
rázolja a szovjet nép nagyszerű helyt
állását, hősiességét a hátországban, az
arcvonalakon és a fasiszták által meg
szállt területeken.

Werth nagy elragadtatással és sok
oldalúan mutatja be azt a gigászi mun
kát, amelyet a munkások és kolhoz
parasztok végeztek a hátországban,
hogy megteremtsék a fasiszta megszál
lók fölötti győzelem anyagi és techni
kai feltételeit. Különösen meleg elis
meréssel méltatja a nők önfeláldozó
helytállását az élet, a termelés minden
területén. Csodálattal adózik annak az
emberfeletti hősiességnek, amellyel a
körülzárt Leningrád lakossága úrrá lett
a blokád és az ostrom okozta mérhe
tetlen szenvedéseken és kitartott az el
lenség szétzúzásáig. Az ipari üzemek
nek a megszállás elől keletre történt
áttelepítését ,.a Szovjetunió
háború
alatti iegbámulatosabb szervezési és
emberi hőstettei" közé sorolja. Elis
meri a szovjet szocialista gazdaságnak
a hitleri Németország kapitalista hadi
gazdaságával szembeni fölényét, s azt
is megállapítja, hogy „ . . . a szovjet
rendszer, a szovjet szervezés a meg
levő erőforrások jobb felhasználását
tette lehetővé, mint a németeké". Rész
letesen foglalkozik a Szovjetuniónak
nyújtott amerikai—angol gazdasági se
gítséggel is. Adatai meggyőzően bizo
nyítják, hogy ez a segítség a hazai
termelésnek „viszonylag kis százalé
kát" tette ki, s a Szovjetunió min
denekfölött saját gazdaságának, anya
gi erőinek és eszközeinek köszönheti
a győzelmet.
A szovjet hadsereg honvédő har
cainak ábrázolása nagy helyet kap a
könyvben, bár Werth nem törekszik
a hadműveletek teljes és rendszeres
bemutatására. Részletesen ismerteti a
szovjet csapatok kezdeti kudarcát és a
vezetésben tapasztalt hibákat kiváltó
okok kritikai értékelését és alapve
tően jól érzékelteti azt a folyamatot,
amely a hiányosságok felszámolásán
át ragyogó győzelmek sorozatát ered
ményezte. E folyamat első állomása
ként külön részben tárgyalja a moszk
vai csata eseményeit. Azokkal az egy
kori hitlerista tábornokokkal szem
ben, akik a Moszkva alatt elszenvedett
első nagy vereséget „Tél tábornok"
számlájára írják, a szerző egyértel
műen kijelenti: „Teljesen világos, hogy
a hírhedt »orosz tél« korántsem ját
szott döntő szerepet." Könyve további
részében Werth figyelemmel kíséri a
szovjet hadművészet fejlődését a sztá
lingrádi és a kurszki csatában, majd
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az 1944—1945. évi hadászati hadmiíveletekben.
Meg kell jegyezni, hogv a katonai
események ismertetése kapcsán Werth
több esetben a marxista hadtörténetÍrás értékeléseivel ellentétes álláspon
tot képvisel, ítéletei és véleménye ese
tenként vitatható, némely hadművelet
pedig nem kapja meg méltó helyét a
könyvben.
A háború kezdeti szakaszaiban b e 
következett 'balsikerek és elkövetett
hibák okainak elemzésében Werth túl
hangsúlyozza a szubjektív tényezők sze
repét. Rejtve marad előtte a párt és
a hadsereg közti viszony lényege, en
nek következtében lebecsüli azt a sze
repet, amelyet az SZKP a hadseregben
betöltött. A szovjet hadsereg 1942 nyá
ri rosztovi vereségét úgy állítja be,
mintha az idézett volna elő valamiféle
fordulatot a katonai vezetés megszilár
dítása és javulása, a csapatok helyt
állása terén. A sztálingrádi csata le
írásakor a szerző az egyoldalúság hi
bájába esett. A védelmi harcok be
mutatása során egyedül a 62. hadsereg
tevékenységét ismerteti, a nagyszabású
szovjet ellentámadás ábrázolása pedig
minőségileg alatta marad a moszkvai
csatával és Leningrád védelmével fog
lalkozó fejezetekben foglaltaknak. Nem
kap ihű képet az olvasó Ogyessza fel
szabadításáról sem. A szerző figyelmét
szinte teljesen elkerülték a védelmi
harcok. A lakosság és a csapatok hősi
küzdelméről szinte semmit sem mond.
B főbb hiányosságok ellenére a hadi
események tárgyalásakor Werth tisz
telettel és lelkesedéssel méltatja a szov
jet hadsereg világraszóló teljesítményét,
jól mutatja be a szovjet hadművészet
fejlődését és fölényét a hitleri had
sereg hadművészetével szemben.
Sokat foglalkozik a szerző a Szov
jetunió és nyugati szövetségesei közti
viszony alakulásával, a tárgyalásokon
felmerült legfontosabb kérdésekben el
foglalt álláspontok ismertetésével. Alap
jában véve helyesen értékeli a kap
csolatok lényegét, némelykor azonban
vitatható módon ábrázolja a helyzetet.
Kimutatja, hogy az európai második
front megnyitása nemcsak a Szovjet
uniónak, de a nyugati országok népei
nek is érdeke volt, mégsem ítéli el az

angolok halogató manővereit a tár
gyalásokon. Felveti, hogy a szovjet
sajtó nem népszerűsítette a nyugati
szövetségeseket, sőt esetenként kam
pányt folytatott ellenük. Ezzel szem
ben szinte szóra sem méltatja azokat
a nehézségeket, amelyeket a nyugati
partnerek állítottak a közös harc ered
ményességének útjába. Az 1944 augusz
tusi varsói felkelés értékelésében vi
lágos és helyes álláspontot foglal el,
Lengyelország háború utáni sorsával
kapcsolatban azonban nézetei nem
eléggé világosak. Elismeri a Szovjet
unió e kérdésben folytatott politiká
jának reális voltát, de ellentmondáso
san ábrázolja a londoni emigráns kor
mány és a lengyel hazafiak Szovjet
unióban működő, szövetségének szere
pét és tevékenységét.
Werth nagy figyelmet szentel a né
met fasiszták megszállt területeken el
követett gaztettei leírásának. Szemé
lyes benyomásai alapján, megrázó erő
vel ír a szörnyű bűntettekről, hang
súlyozva azokért a náci hadsereg és
vezetése felelősségét. Adatokat közöl
a megszállt területek gazdasági kifosz
tásáról is, de ezek nem teljes érté
kűek.
Sajátos álláspontot foglal el a szer
ző a háború jellegének megítélésében.
Már könyve előszavában elismeri a
Szovjetunió
háborújának
igazságos,
honvédő jellegét, megállapítva, hogy
„ez igazi népi háború volt", s „ebben
a nemzeti, népi háborúban a szovjet
emberek szovjethatalmukért is har
coltak". Ez a tényekre alapozott, el
méletileg helyes értékelés nem aka
dályozza meg abban, hogy elutasítsa
a marxista történetírásnak a második
világháború imperialista eredetére vo
natkozó álláspontját. Ez már csak azért
is különös, mert véleményét semmivel
nem indokolja meg.
Az ilyen és más hasonló ellentmon
dások azonban — amelyekre Boltyin
professzor mutat rá bevezető tanul
mányában — másodlagos helyre szo
rulnak a könyv vitathatatlan értékei
mellett. Werth műve teljesen megér
demelten foglal el számottevő helyet
a második világháborúval foglalkozó
történeti munkák sorában.
T. S.
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KATONASZOCIOLÖGIA
(Budapest,

Zrínyi

Nemes szándék, hozáértő szorgalmas
munka eredményeként született ez a
nem mindennapi témával foglalkozó
könyv. Márcsak azért is érdekes ez a
mű, mert a témakört illetően sem ha
zánkban, sem a szocialista országokban
nem jelent meg eddig ilyen gazdag
nemzetközi irodalomra
támaszkodó
gyűjtemény.
A mű szerkesztője gondosan ügyelt
rá, hogy mind tartalmi, mind minőségi
szempontból a legjobb írások kerülje
nek a kötetbe. A könyv tanúsága sze
rint a szándék valóra vált, a katonai
vonatkozású igények kielégítése mellett
ugyanis izgalmas témákról tájékoztat
ja az érdeklődő olvasóközönséget is.

i Kiadó, 1971. 306 o.)
A könyv szerkezeti felépítése követi
a marxista katonaszociológia nemzet
közileg kialakult összetevőit. Ennek
megfelelően két részre tagozódik. Az
első részben a marxista katonaszocioló
gia elméletéhez, a másodikban a kato
naszociológia főbb kutatási területeihez
kapcsolódó írások kaptak helyet.
A katonaszociológia elméleti kérdé
seit elemző dolgozatok meglehetősen
sokat foglalkoznak a tárgy-meghatáro
zással. Ezt a társadalmi gyakorlat te
szi szükségessé. Hiszen miként lehetne
értelmes szociológiai vizsgálatokat vé
gezni tárgyainak és általános elméleté
nek meghatározása, illetve kimunkálá
sa nélkül. A szociológiai elmélet és a
társadalmi gyakorlat ugyanis egysé
get alkotnak és tárgyuk meghatározá
sának gyakorlati és elméleti jelentősé
ge is van. Ha a tudományág művelői
nem dolgoznák ki mind gondosabban a
szociológia tárgyainak kérdéseit, kép
telenek volnának meghatározni saját
munkájuk valóságos helyét a társadal
mi gyakorlatban. Ebben van a jelentő
sége annak, hogy a kutatók igyekez
nek minél pontosabban körülhatárolni
a katonaszociológia tárgyát.
A téma iránt édeklődők tájékozódását
egy tartalmas bevezető könnyíti meg.
Ebben a szerző, Nagy Emil, vázolja a
marxista és a polgári katonaszociológia kialakulásának történelmi előzmé
nyeit, és e két ellentétes irányzat eddi
gi fejlődését. Részletesen bemutatja a
marxista katonaszociológia tárgyával és
jellemzőivel kapcsolatos hazai és nem
zetközi álláspontokat, majd ismerteti
a magyar katonaszociológusok e kér
désiben kialakított véleményét.

Ezt követően utal azokra a titoktar- 1
tás követelményeiből fakadó gondok
ra, amelyek alaposan megnehezítették
a kötet összeállítóinak munkáját.
A marxista katonaszociológia elméle
téhez kapcsolódó írások sorát Bocskajev, szovjet szerző tanulmánya nyitja
meg, aki jól megokolt és igen éles bí
rálattal illeti a harmadik világháború
abszolút lehetetlenségének, az úgyneve
zett atomptt eszméjének, a korszerű
háború „korszerűtlenségének" hangoztatóit. Az olvasók közül bizonyára so
kan emlékeznek rá, hogy nem is olyan
régen nálunk is akadtak hívei az effé
le nézeteknek. Sőt, mi több, még hir
detői is. Éppen ezért Bocskajev írása
új, megalapozott gondolatokkal járul
hat hozzá a hazai vitákhoz is.
Wiatr lengyel szociológus írásában
elmélyülten taglalja a katonaszocioló
gia továbbfejlesztésének emeleti és
módszertani feladatait.
Tudományos
elemzést ad a marxista katonaszocioló
giáról, a történelmi materializmushoz,
a háborúról és hadseregről
szóló
marxista—leninista tanításhoz való vi
szonyáról. Kimutatja, hogy a marxista
katonaszociológia kezdetei Marx és En
gels tevékenységéhez vezethetők viszsza. Meghatározza a katonaszociológia
tárgyát, mint a hadtudomány részét.
Kifejti a szociológia alkalmazhatóságát
a vezetésben és a hadászat gyakorla
tában. Behatóan taglalja a marxista
katonaszociológia módszertani problé
máit, a burzsoá szociológia módszer
tanával szembeni éber, kritikai maga
tartás szükségességét. Párhuzamot von
a marxista és a burzsoá katonaszocio
lógia között. Sürgeti a marxista kato
naszociológusok
közötti
nemzetközi
munkamegosztás valóraváltását.
Rychtonik írása eredeti és lényeges
gondolatokkal járul hozzá a katonaszo
ciológia tárgyának pontosabb megha
tározásához.
Alexander a bolgár kutatók körében
kialakult tárgymeghatározást ismerteti.
Sbobczak lengyel szociológus pedig a
hadsereg, főként a szocialista típusú
hadsereg, mint társadalmi intézmény,
általános jellemzését adja. Hrabé és
Podzemsky közös dolgozata — a múlt
évi várnai szociológiai világkongreszszuson került a nyilvánosság elé — új
szerűen világítja meg Engels úttörő ér

demeit a fegyveres erőszak szocioló
giai elméletének kidolgozásában.
Verner admirális interjúja sokolda
lúan méltatja a katonaszociológiai ku
tatások jelentőségét a hadsereg tudo
mányos vezetésében.
Vorobjov
adatokkal szemlélteti a
szovjet társadalom szociális struktúrá
jának változásai, valamint a fegyve
res erők összetétele és ütőképessége
közti összefüggéseket. Kimutatja a szo
ciális struktúra változásainak hatását a
hadseregre, a katonai szervezetre, az
erkölcsi-politikai állapotra és a kikép
zésre. Tárgyalja a társadalom iskolai
szakképzettségi struktúrájának alaku
lását és katonai konzekvenciáit.
Wiatr a lengyelországi katonai szol
gálat professzionalizálódásáról ad törté
nelmi áttekintést, különös tekintettel az
1945 utáni fejleményekre.
Konopjov és Cz. Stawica a szovjet
és a lengyel ifjúság társadalmi orien
tációiról, a katonai hivatással, illetve
a katonai szolgálattal szembeni be
állítottságáról ír.
Tabunov a kis katonai közösségek
struktúráját és a katonai személyiségek
formálásában betöltött szerepét vázol
ja.
Zlatinov a tiszti politikai oktatás
egyik bolgár formájának kísérleti mo
delljét festi meg.
Ladanov az amerikai fegyveres erők
nél folytatott szociológiai vizsgálatokat
elemzi. Tárgyalja az ún. „emberi té
nyező" tanulmányozásának jelentősé
gét az amerikai fegyveres erőknél. Ki
fejti, hogy az ilyen vizsgálatok két fő
kérdéssel foglalkoznak: 1. Milyen a tu
dományos-technikai és hadügyi forra
dalom hatása a fegyveres erőkre; 2.
Hogyan biztosítható a hadigépezet sta
bilitása és engedelmessége. Igen részle
tesen, adatokkal szemlélteti a káder ki
választásra és a tisztképzésre irányuló
amerikai katonaszociológiai vizsgálato
kat, illetve annak tanulságait. Bemu
tatja, milyen módszerekkel dolgoznak a
katonai kiscsoportok vizsgálata terén,
és miképpen szerepel a hadsereg és a
polgári élet kapcsolatainak elemzése
kutatási tematikájukban. Végezetül is
merteti a katonaszociológiai kutatások
felhasználásának módját az amerikai
katonai vezetésben, illetve kiképzésben.
A kötetet G. Rau, K. H. Schulze és
E. Stüber közös tanulmánya zárja. A
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szerzők tényekkel bizonyítják a Német
Nemzeti Néphadsereg valóban népi jel
legét, ugyanakkor tudományosan ellen
őrzött adatokra és tényekre támasz
kodva leplezife le a Bundeswehr tiszti
karának reakciós társadalmi és politi
kai természetét, megrögzötten militaris
ta beállítottságát. Ismertetik a katonák
ideológiai meggyúrásának célját és rá
mutatnak, hogy e tevékenység alapvető
tartalma az antikommunizmus meg
gyökereztetése a személyi állomány kö
rében. Tájékoztatást adnak az ún. in
formációs törzsek szervezetéről az ame
rikai magasabbegységek vezetésében,
e törzsek létszámadatairól, valamint a
hadsereg idológiai megdolgozását vég

l x Hadtörténelmi közlemények

ző apparátusáról. Felsorolják és jel
lemzik az ideológiai tömegmunka esz
közeit, formáit és módszereit, az élő
szavas információs rendszert, a rádió,
a televízió és a filmek felhasználását, a
csapatmozik, klubok hálózatát, a ka
tonai sajtó adatait.
A tanulmánykötet magas elméleti
színvonala szerencsésen párosul az ok
fejtés egyszerűségével és világosságá
val. A válogatás hasznosan segíti a hi
vatásos katonák, valamint a honvéde
lem és a honvédelmi nevelés kérdései
vel foglalkozó szélesebb polgári körök,
továbbá minden érdeklődő ismeretei
nek bővítését.
Sztana Béla
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WALTER WAGNER:
GESCHICHTE DES K. K. KRIEGSMINISTERIUMS 1866—1888*
II. KÖTET
(Wien—Köln—Graz,

Verlag

Az egyetemes történetkutatás az
utóbbi években mind nagyobb érdek
lődést tanúsít az egykori Osztrák—
Magyar Monarchia története iránt. A
Duna menti népek évszázados fejlődé
sét alapvetően meghatározó Habsburgállam vizsgálata — születésétől fel
bomlásáig — nemcsak az említett né
pek történettudományának, mindenek
előtt marxista történettudományának
egyik legfontosabb feladataként reali
zálódik, hanem a nyugati országok szá
mos, főleg polgári történeti iskolája
kutatótevékenységének is középpontjá
ban áll. Ez utóbbiak közül jelentősé
gében kiemelkedik a szomszédos Auszt
ria történészeinek szorgalmas munká
ja, amely az Osztrák—Magyar Monar
chia története (1848—1918) c. nemzeti
bizottság irányítása alatt áll. E bizott
ság elnöke a mai osztrák történettu
domány prominens személyisége, a hit
leri 'koncentrációs táborokat megjárt
Hugo Hantsch professzor, a bécsi egye
tem tanára, tagjai pedig a különböző
polgári iskolák valamennyi színárnya
latát képviselő neves szakemberek.
Az egykori dunai monarchia törté
netének eddig feltárt eredményei s az
azok alapján leszűrt következtetések,
amelyek az egyetemes történettudo
mány szenvedélyesen vitatott kérdé
sei, érlelték meg az osztrák nemzeti
bizottságban azt a gondolatot, hogy a
tudományos kutatómunkát olyan terü
letekre is kiterjessze, amelyek eddig

Böhlau, 1971, 287 o.)

annak látóköréből kiestek. Így a bi
zottság kebelében létrejött ' egyik al
bizottság feladatául a szisztematikus
hadtörténeti kutatásokat jelölte ki, az
zal az igénnyel, hogy a Monarchia
életében oly fontos szerepet játszott
katonai, katonapolitikai kérdések tisz
tázásával 'megkönnyítse egy érdemle
ges tudományos összkép kialakítását a
Habsburg-állam utolsó 70 esztendejé
ről.
A hadtörténeti kutatások központjává
a bécsi Kriegsardhiv vált, s jelenlegi
szakaszukban elsősorban feltáró jelle
gűek. A kutatások feltáró jellegét szá
mos körülmény indokolja, mindenek
előtt az, hogy a jelzett korszakra vo
natkozó levéltári anyagok túlnyomó
többségének hozzáférhetősége csak a
második világháború befejezése óta biz
tosított. A hatalmas mennyiségű anyag
tudományos igényű feldolgozása a Mo
narchia hadügyének nemcsak átfogó
megismerését teszi lehetővé, hanem se
gítséget nyújthat a két világháború kö
zötti magyar és osztrák, továbbá az
utódállamokban kibontakozott történet
írás szubjektív, tendenciózus, a törté
nelmi valóságot sok esetben meghami
sító ítéleteinek korrigálásában.
A hadtörténeti kutatómunka figye
lemre méltó terméke az a több kötetre
tervezett sorozat, amely a Monarchia
egyik legfontosabb katonai intézményé
nek, a hadügyminisztériumnak 1848—
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1918 közötti történetét hivatott feldol
gozni.
A sorozatnak eddig két kötete jelent
meg, mindkettő W. Wagner, a bécsi
Kriegsarchiv vezető
munkatársának
tollából.
A sorozat második kötete a hadügy
minisztérium
történetének
1866-tól
1888-ig terjedő szakaszát foglalja ma
gában. A nemzeti bizottság e kötetet
eredetileg a sorozat zárókötetének ter
vezte, de a munkálatok során csakha
mar kiderült a szándék keresztülvihetetlensége. így a II. kötet 12 év törté
netét dolgozza fel, és az 1867-es ki
egyezéssel kezdődő dualista korszak
első — önmagában is igen fontos pediódusát tárgyalja.
A négy hadügyminiszter — Br. Franz
von John táborszernagy, Br. Franz
Kuhn
von Kühnenfeld
táborszer
nagy, Br. Alexander von Koller lovas
sági tábornok, Gr. Arthur Maximilian
Bylandt zu Reidt táborszernagy — hi
vatali ténykedését átfogó időszak az
Osztrák—Magyar Monarchia hadsere
gének az imperializmus szakaszába fo
kozatosan átmenő modern kapitalizmus
igényei szerinti tömeghadsereggé váló
kifejlesztésének
vállalkozásával volt
egyenlő — felhasználva mindazokat a
tapasztalatokat, amelyeket az 1866-os
porosz—osztrák és az 1870/71-es po
rosz—francia háború hozott.
Másképpen megfogalmazva: az 1867-es
kiegyezés által megteremtett új állam
alakulat feudál-kapitalista gazdasági,
társadalmi és politikai bázisán olyan
hadsereg (s vele együtt azon hadszerve
zet) létrehozása, amelynek funkciója
egyrészt a soknemzetiségű dualista ál
lam összetartása volt minden „centri
fugális", azaz a Monarchia felbomlasztására törő erővel szemben, másrészt
a Habsburg nagyhatalmi törekvések
végrehajtása, elsősorban a Balkán-fél
szigeten.
Ez az új hadsereg, amely alapjaiban
— mint említettük — a jelzett időszak
ban jött létre, szükségképpen magában
hordta az állam összes belső és külső
ellentmondásait, így nem meglepő, ha
az 1878-as boszniai és hercegovinai okkupációt csak üggyel-bajjal tudta vég
rehajtani és a 90-es évek újabb had
seregszervezési kísérletei ellenére a
századfordulón kibontakozó, majd az
első világháborúban elmélyülő társa
dalmi-politikai válság következménye
II*

ként szétesett és felbomlásával egyik
okozója lett a Monarchia 1918-ban be
következett pusztulásának.
Az új hadsereg kialakításának rop
pant bonyolult folyamata a kötetben
nyomon kísérhető. A szerző természe
tesen nem a hadseregszervezési felada
tok megoldásának egyes lépéseit mu
tatja be. Célkitűzésének megfelelően egy
katonai intézmény, a hadügyminiszté
rium történetének aprólékos, négy had
ügyminiszter hivatali ténykedésének
gondos feltárásán keresztül lebbenti
fel a fátylat a hadseregszervezés hol
előrelendülő, hol megtorpanó folyama
táról. Ha az ábrázolásnak ez a módja
az első pillanatban problematikusnak is
látszik — még abban az értelemben is,
hogy a szerző nem egy központi gondo
lat köré csoportosítja mondanivalóját,
hanem a hadügyminiszterek tevékenysé
gének megfelelő kronologikus áttekin
tést tart célszerűnek —, a feltárt gaz
dag anyagból mozaikszerűen összeálló
kép az olvasó szakember által támasz
tott igényeket nagymértékben kielégíti,
azon túlmenőleg, hogy a történetírásban
meglehetősen elhanyagolt intézmény
történet művelődéséhez ad sok tanul
ságot.
A szerző ítéletét a létrejött új hadse
regről, annak felhasználhatóságáról, il
letve az állam részéről vele szemben
támasztott követelmények kielégítésé
nek lehetőségéről, az az osztrák tör
ténetírásban régóta honos felfogás be
folyásolja, amely szerint az osztrák—
magyar hadsereg csődjének gyökerei
végső soron az 1867-es kiegyezéshez
nyúlnak vissza, ahhoz a történelmi ak
tushoz, amely az önálló, egységes had
sereget megszüntette, s helyébe a politi
kai szenvedélyeknek kitett három had
sereget, a közös hadsereget, az osztrák
Landwehrt és a magyar honvédséget
állította. Ezzel voltaképpen az az alap
vető célkitűzés hiúsult meg, hogy a Mo
narchia hadseregét az általános védkö
telezettség érvényre juttatásával olyan
modern tömeghadsereggé
fejlesszék,
amely vezetése, mozgósítási rendszere
és felszereltsége alapján az állam nagy
hatalmi állásából következő feladatok
ellátását biztosította volna. E felfogás
nyílegyenesen vezet ahhoz a nagyon is
vitatható konklúzióhoz, hogy a Mo
narchia hadserege az első világháború
végén nem a katonai vereség és az álla
mot feszítő társadalmi-politikai válság
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eredőjeként bomlott fel, hanem az egy
séges, a „politikától mentes" haderő
hiánya vezetett el a széteséshez.
Mégis, kik voltak azok, akik az adott
nehézségek ellenére — emberfeletti
energiával — a haderőt a modern tö
meghadsereg színvonalára emelték fel?
Kuhn és Bylandt, akik nemcsak az egy
séges hadsereg ellen irányuló magyar
politika állandó támadásait verték viszsza, de sikeresen hadakoztak az Al
brecht főherceg vezette szélsőséges kon
zervatív reakció ellen is. A könyv lap
jain közöltekből kitűnően ez a kettős
harc mindkét hadügyminiszter erejét le
kötötte s nagymértékben felőrölte. Sze
rencséjük talán az volt, hogy előbb
Szende magyar honvédelmi miniszter,
majd Edelsheim-Gyulai tábornok, a
magyarországi
csapatok
főparancs
noka személyében szövetségesre talál
tak, amely szövetség bizonyos mér
tékig semlegesíthette Albrecht és kö
rének befolyását, de ugyanakkor azzal
az áldozattal is járt, hogy az eredetileg
csak belső karhatalmi szolgálatra ter
vezett honvédséget viszonylag korszerű
fegyverekhez juttatta.
Koller tevékenysége a másik két had
ügyminiszter mellett eltörpült. Koller
betegsége miatt hamar le is mondott,
John pedig inkább mint vezérkari fő
nök játszott jelentős szerepet. Sőt nevé
hez fűződik a hadsereg legfelső vezeté
sében létrejött dualizmus kiharcolása,
amely a vezérkari főnököt rangban a
hadügyminiszter mellé emelte. Utódja,
Beck ezt a dualizmust harmonikus
együttműködéssé változtatta. Később,

mint ismeretes, Conrad vezérkari fő
nöksége idején a viszony nemcsak
megromlott, hanem elkeseredett hatalmi
harccá is fajult.
Bylandt 1888-ban bekövetkezett le
mondásával új korszak kezdődött. En
nek taglalását a sorozat újabb kötete
fogja elvégezni. Az ismertetett kötet ta
nulságai alapján az olvasó szakember
érdeklődéssel várja az újabb feldolgozá
sokat.
Végezetül szólni kell a kötet végén taláHható s igen jól használható függelék
ről, amely kronologikus felsorolást ad a
jelzett időszak legfelső parancsnoklási
viszonyairól, a hadügyminisztérium osz
tályainak vezetőiről és a hadsereg spe
ciális intézményeiről. A kötethez csa
tolt II. függelék a négy hadügyminisz
ter rövid életrajzát adja. Az életraj
zokból is kitűnik, hogy valamennyien
aktívan részt vettek az 1848—49-es olasz
és magyar szabadságharc vérbefojtásá
ban, s az 1866-os porosz háborúban.
Közülük Kuhn Komárom bevételénél
szerzett érdemeket, Koller, aki szárma
zására nézve félig cseh volt, a magyar
forradalmi kormány azon kérését, hogy
lépjen a honvédsereg szolgálatába, tün
tetőleg elutasította. A magyar szabad
ságharc leverésében különösen Bylandt
tüntette ki magát : a bécsi felkelés elfoj
tása után részt vett a bábolnai, móri,
tétényi és szolnoki csatában. Utóbbiban
könnyebben megsebesült. Felgyógyulása
után, Buda megszállásakor tanúsított
bátorságáért megkapta a hadiékítmé
nyekkel ellátott Katonai Érdemrendet.
Farkas Márton
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HADITECHNIKAI KISLEXIKON
(Budapest,

Zrínyi

Katonai

A ma embere az újságok hasábjain,
a rádióadásokban és a televízió képer
nyőjén szinte nap mint nap találkozik
a haditechnika új, egyre korszerűbb
eszközeivel. Olyan tervekről, fogalmak
ról, új fegyverekről vagy más hadi
technikai eszközökről hall és olvas,
vagy éppen látja őket, amelyek szá
mára nem minden esetben érthetőek.
Ugyanakkor alapvető követelmény
néphadseregünk valamennyi tagjával
szemben, hogy a megkívánt általános
műszaki és haditechnikai ismeretek

Kiadó,

1971. 307 o.)

birtokában képes legyen
feladatait
eredményesen ellátni.
A Zrínyi Katonai Kiadó gondozásá
ban — az 1971. évi műszaki könyvna
pon — megjelent Haditechnikai Kis
lexikonnak valóban gazdag anyaga eze
ket az igényeket kívánja kielégíteni.
A Haditechnikai Kislexikon szerzői
(Nagy István György, Erdős József,
Gyurák Béla, Dr. Kováts Zoltán, Lőrincz István, Mázán Pál, Poór István
és Szentesi György) a rendkívül nagy
és bonyolult témát három fő részre
osztva dolgozták fel.
Az első rész az alapvető természet
tudományos — matematikai, fizikai és
kémiai — összefüggések, képletek, mér
tékegységek, fontosabb állandók gyűj
teménye. Itt elsősorban olyan, katonai
szempontból érdekes összefüggéseket és
képleteket közölnek, amelyek tárgy
körüknél fogva az általános technikai
kézikönyvben nem szerepelnek. Külön
felhívjuk az olvasó figyelmét arra,
hogy ebben a részben a ballisztika, a
radiológia, az atomfegyverek hatásté
nyezői és a szilárdságtan is feldolgo
zásra került. A Haditechnikai Kislexi
konnak ez az első része amolyan mér
nöki „mellényzsebkönyv" szerepét töl
ti be.
A második rész, a tulajdonképpeni
haditechnikai kislexikon összeállítása
kor a szoros értelemben vett haditech
nikai szócikkek — címszavak — mel
lett fellelhetők azok a rokontárgyú sza
vak is, amelyek más magyar lexiko
nokban vagy nem találhatók meg, vagy
az ottani fogalom-meghatározásuk ka
tonai szempontból vitatható. Lexiko
nunk több olyan általános jellegű ka
tonai és természettudományos szócik-
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ket is tartalmaz, amelyek az egyes ha
ditechnikai fogalmak, kategóriák meg
értéséhez szükségesek.
A harmadik rész a korszerű fegyve
rek, haditechnikai eszközök főbb jel
lemző adatait — hatásukat — össze
foglaló táblázatok gyűjteménye.
A
szerzők itt új módszert alkalmaznak.
Amikor a fegyverek és a haditechnikai
eszközök harcászati, műszaki jellemzőit
— a pisztolytól az orbitális rakétáig
terjedő széles skálában — feldolgozzák,
nem konkrét fegyvereket sorolnak fel,
hanem korszerű típusaik „villába fo

gott" teljesítmény-, hatás- stb. adatait
ismertetik. így az olvasó mintegy az
általa keresett adat középértékét, vagy
határértékét találja meg a könyvben.
Ezekkel a gondolatokkal ajánljuk a
Haditechnikai Kislexikont olvasóink
figyelmébe. Ügy gondoljuk, hogy ez a
kiadvány néphadseregünk tisztjei és
tiszthelyettesei — a hivatásosak és a
tartalékosok — számára egyaránt nél
külözhetetlen kézikönyv és a polgári
olvasók körében is érdeklődésre tart
hat számot.
Szabó Sándor
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KÜLFÖLDI HADTÖRTÉNELMI FOLYÓIRATOK SZEMLÉJE
VOENNO ISZTORICSESZKIJ ZSURNAL (Szovjetunió) 1971. 4—6. sz. — A
három számban megjelent hadtudomá
nyi jellegű tanulmányok közül elsőként
M. POLUSKIN: „Hadműveleti védelem
a Nagy Honvédő Háború első szaka
szában" (6. sz. 14—22. o.) c. munkáját
említjük meg. A háború előtti nézetek
a hadműveleti védelmet a katonai te
vékenység törvényszerű, lehetséges, de
ideiglenes formájának tartották. Leg
jobban a hadsereg méretekben folyta
tott védelem elmélete volt kidolgozva.
Eszerint az összfegyvernemi hadsereg
védhetett a front részeként és önállóan
is, fő- vagy mellékirányban. A hadse
reg létrehozta a védelem harcászati és
hadműveleti övét. A harcászati öv 80—
100 km széles, 20—30 km mély volt (fő
öv — 8—10 kim, második öv — 2—3 km).
A védelem lehetett álló és mozgó vé
delem. A front (hadsereg) védelme egy
lépcsős volt, tartalékok kialakításával.
Az első lépcső védte a harcászati övet,
és a hadműveleti övben helyezkedtek
el az összfegyvernemi és páncélelhárí
tó tüzértartalékok.
A szerző részletesen elemzi a háború
első szakaszában, főként a nagy erejű
páncélos támadások ellen vívott vé
delmi harcok tapasztalatait, az egyes
hadműveletek erőviszonyait és a véde
lem elméletében kezdődő változásokat.
A fejlesztés a mélység és a tömörség
növelése irányában haladt, a védelmi
övek száma nőtt. Különösen erőtelje
sen fejlődött a harcászati öv. Jelentő
sen javult a csapatok vezetése és a
fegyvernemek védelemben való alkal
mazásának művészete. A tüzérséget
mindinkább a főirányban összpontosí
tották. Ebben az időben hozták létre
a harckocsi- és gépesített hadtesteket,
a harckocsihadseregeket, amelyeket fel
használtak az ellencsapásokhoz és ame

lyek a hadműveleti védelem szilárdsá
gának és aktivitásának fő eszközei vol
tak.
Ugyancsak második
világháborús
kérdéssel foglalkozik M. KOZSEVNYIKOV: „A légitámadás tökéletesítése"
(5. sz. 14—21. o.) c. tanulmánya. Bár a
háború előtti években helyesen hatá
rozták meg a légierők feladatait, ame
lyeket az 1939-es harcászati szabályzat
rögzített, a háború első időszakának
tapasztalatai alapján tovább .kellett fej
leszteni a légierő alkalmazásának mód
szereit. Az elszenvedett nagymértékű
veszteségeken kívül a légierők struktú
rája is nehezítette a tömeges alkalma
zást. A front légierők hadsereg repülő
csoportokra (1—2 vegyes repülőhadosz
tály az összfegyvernemi hadseregekben)
és front repülőcsoportokra (3—4 bom
bázó és vadászhadosztály, amelyek a
front tervezésében tevékenykedtek) osz
lottak. 1942 májusában a hadsereg- és
frontcsoportok alapján kezdték meg
szervezni a frontok légi hadseregeit, s
a front egész légierejét egységes pa
rancsnokság alá rendelték. Egyidejűleg
létrehozták az egynemű és vegyes légi
hadtesteket (2—3 hadosztállyal), mint
a Legfelsőbb Főparancsnokság tartalé
kát. Ez az átszervezés 1942. november
közepére fejeződött be.
A honvédelmi népbiztos által 1942.
november 9-én jóváhagyott új harcá
szati szabályzatban bevezették a „tü
zérségi és légitámadás" fogalmakat.
,,A légierő feladata a támadó harcban
a légitámadás, amely két szakaszból
áll: a támadás előkészítése, a gyalog
ság és a harckocsik támadásának, vala
mint az ellenség védelme mélységében
folyó tevékenységnek a támogatása."
Ilyen jellegű légitámadást Sztálingrád
nál terveztek először, de ott a rossz
időjárás miatt nem sikerült megvalósí-

— 775 —

tani. Az első sikert a kurszki ellentá
madásnál érték el.
A támadás légi előkészítése szintén
két szakaszból állt: 1. előzetes légi
előkészítés (jól megerődített védelem
esetén, mint pl. a viborgi, königsbergi
hadműveletek, 1—3 nappal a támadás
előtt kezdődött); 2. közvetlen légi elő
készítés (15 perctől 1—2 óráig).
A szerző részletesen ismerteti több
hadművelet légi előkészítésének mére
teit.
N. MIROSNYICSENKO: „A lövész
(gépkocsizó lövész) alegységek védelmi
harcászatának fejlődése a háború utáni
években." (4. sz. 26—37. o.) A háború
utáni években lényegesen megváltozott
a lövész alegységek védelmének felépí
tése, megváltoztak a harc módszerei. A
szerző három fejlődési szakaszt külön
böztet meg: 1. 1945—53; 2. 1954—60;
3. 1960 után. A változásokat elsősor
ban az atomfegyver különböző fajtái
nak elterjedése okozta. A második sza
kaszban a felépítésben
lényegesebb
változások még nem voltak. Nőtt az
erődítések és a személyi állomány fe
dezékeinek szerepe; a sebezhetőség
csökkentése céljából 3 km-re nőtt a
zászlóalj védelmi arcvonalának széles
sége, a mélység 2 k m maradt. Jelen
tős változást hozott a harmadik sza
kasz. Kezdték a századot úgy széthúzni,
hogy az ezer t-nál kisebb atomtöltet
alkalmazása legfeljebb egy szakaszt te
gyen harcképtelenné. A szakaszok kö
zött 300 m hézag keletkezett. A
zászlóaljak hatékonyabb páncéltörőket,
harckocsikat stb. kaptak. Megszűnt a
„század védelmi körlet" és a „század
páncélelhárító körlet", a gépkocsizó lö
vészszázad számára 1000 m széles és
500 m mély támpontot, a lövészsza
kasz számára 300 m széles és 200 m
mély támpontot jelöltek ki. Ilyen kö
rülmények között a zászlóalj védelmi
körletének szélessége 5 km, mélysége
2 km.
Az összefüggő árokrendszert a szé
lességben és mélységben decentralizált
támpontok rendszere váltotta fel, ame
lyeket jól szervezett, hatásos tűz- és
akadályrendszer köt össze. Korábban
az atomfegyver a tűzrendszer erősíté
sét szolgálta, most az alapvető tűzerőt
az atomfegyver alkotja, és ezt egészí
tik ki más fegyverek.
A hadtörténeti munkák közül jelen
tős Sz. JEFIMOV: „Pártépítés a Hadi
tengerészeti Flottában a polgárháború

éveiben" (4. sz. 10—18. o.) c. tanulmá
nya. A flotta pártszervezetei, amelyeket
még az októberi forradalom előtt hoz
tak létre, a forradalom idején a párt
jól szervezett csapatait alkották. 16 ezer
tagjuk volt, ami a taglétszám 7 száza
lékát jelentette. A forradalmiság szem
pontjából kiemelkedő Balti Flottában
magában kb. 15 ezer párttag volt, az
egész személyi állomány 25 százaléka.
1918. január 29-én (február 11.) a
régi flottát feloszlatták és megindult a
Vörös Flotta szervezése önkéntes ala
pon. A breszti béke feltételei miatt a
haditengerészet 1918-ban nem működ
hetett aktívan, ezért a legénység nagy
része a hadsereg keretében harcolt a
különböző frontokon. A személyi állo
mánynak kb. 40 százaléka maradt meg
a flottában, és 1918 tavaszán—nyarán
ezek hajtottak végre három fontos ál
lami feladatot: 1) a Balti Flotta hajói
nak átvitelét Helszingforszból Kronstadtba; 2) a Fekete-tengeri Flotta
megsemmisítését Novorosszijszknál; 3)
az új folyami és tavi flottillák létre
hozását a polgárháború frontjain.
A szerző részletesen ismerteti, hogy
a polgárháború folyamán, amikor is
mét elkezdődött a reguláris alapon való
szervezés, milyen változásokon ment
keresztül a flotta pártintézményeinek
szervezeti felépítése, mikor milyen fel
adatokat láttak el, hogyan változott a
politikai biztosi intézmény és a kettő
hogyan viszonyult egymáshoz.
1917 október és 1918 szeptembere
között a flotta kommunistáinak száma
az említett ok miatt erősen lecsökkent.
1918 októbere és 1919 júliusa között
számuk 3—6 ezer között ingadozott.
Ezután kezdődött a gyors fejlődés. 1920
augusztusában a flotta pártszervezetei
ben 19 ezer kommunista volt, ami a
személyi állomány 30—40 százalékát je
lentette a hajókon, a partvédelem szá
razföldi csapatait is beleszámítva pe
dig a személyi állomány 22 százalékát.
Igen érdekes kérdést tárgyal í. PERESZIPKIN: „A vezérkar híradó szol
gálata" (4. sz. 19—25. o.) c. munkája.
A háború kezdeti szakaszának rendkí
vül súlyos körülményei között, amikor
az ellenség a vezetékeket bombázással
gyakran tönkretette, a híradás nem
volt tökéletes. Nehéz volt a csapatok
vezetése, a hírek rendszertelenül ér
keztek a felsőbb parancsnokságokhoz,
többek között a vezérkarhoz is.
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Korábban az volt az álláspont, hogy
háború esetén a hadműveleti—hadá
szati irányítás alapvető eszköze a veze
tékes összeköttetés lesz, és ez teljes
egészében a Postaügyi Népbiztosság ál
landó vonalain fog lebonyolódni. Ezek
építésére, javítására és üzemeltetésére
háború esetén építő és speciális alaku
latokat kívántak létrehozni. Ezért a há
ború kezdetén a vezérkarnak nem vol
tak saját vonalai, előre elkészített rej
tett és tartalék állomásai.
A körülmények szükségessé tették,
hogy a vezérkarnak saját vonalai le
gyenek és saját híradó csapatai a vo
nalak építésére és üzemeltetésére. A
hírközlésen rádiókkal lehetett volna
segíteni, de a háború kezdetén a ve
zérkar közléseinek kb. 90 százalékát
még vezetékes távíró vonalakon adta
le. Nagyjából ez volt a helyzet a fron
tok és hadseregek törzseinél is.
A kezdeti időszakban az egyik leg
megbízhatóbb eszköz a BODO készülék
volt, a legfelsőbb főparancsnok csak
nem mindig ezt használta a front- és
hadseregparanösnokokkal folytatott be
szélgetéseinél. Később a felsőbb pa
rancsnokságoknál a legfontosabb esz
köz a nagyfrekvenciájú telefonössze
köttetés lett.
A szerző ismerteti a különböző tar
talék állomások rendszerének kiépíté
sét, valamint a vezetékes rendszer mel
lett működő rádióállomások hálózatát
és ennek tökéletesítését is. Ezeket még
híradó repülőgépek is kisegítették. A
vezérkar első ilyen századát 1941-ben
hozták létre, majd később ezt fejlesz
tették repülőhadosztállyá.
Feltétlenül meg kéli még említenünk
A. VASZTLEVSZKIJ: „A Krím felsza
badítása a német-fasiszta megszállás
alól" (5. sz. 71—85., 6. sz. 57—73. o.) c.
kétrészes, tanulmányigényű visszaemlé
kezését. A németek számára a Krím
nek nagy hadászati és politikai jelen
tősége volt, mert megtartása vagy el
vesztése jelentősen befolyásolta Romá
nia, Bulgária és Törökország álláspont
ját. 1943 októberében, amikor a szovjet
csapatok a Krím északi bejáratát elzá
ró, a Malocsnaja folyó mentén kiépí
tett erődvonal áttörésére készültek,
az Észak-Kaukázusi Front csapatai
a Fekete-tengeri Flottával és az Azovi Flottillával együtt megtisztították
a Tamany-félszigetet. November 1-én
deszant hadműveletet kezdtek és 3-án

deszantot tettek partra a Kercs-félszigeten, amely súlyos harcokban 10
km széles és 6 km mély hídfőt ho
zott létre. November 15-én az ÉszakKaukázusi Frontot önálló Tengermel
léki Hadsereggé szervezték át, amely
nehéz harcokat vívott, de annak elle
nére, hogy a parancsnokság tagjait le
váltották, nem tudott előrehaladni. A
szerző ismerteti a harcokra vonatkozó
legfontosabb dokumentumokat. Foglal
kozik az északi parton folyó legfonto
sabb hadműveletekkel, Perekop
és
Szivas lezárásával, ami tulajdonkép
pen a krími német erőknek a főerőktől való elvágását jelentette. Vázolja
a 4. Ukrán Front parancsnoksága és
az általa kidolgozott, a Krím teljes fel
szabadítására irányuló hadművelet ter
vét, amely szerint a hadműveletet 1944.
január 24-én vagy február 3-án kellett
volna kezdeni. Ezt a tervet a Főhadi
szállás nem hagyta jóvá, mert a dél
ukrajnai hadműveletek kerültek elő
térbe. Ezek kapcsán felszámolták a nikopoli hídfőt, és ezzel reménytelenné
vált a Krímben elvágott német erők
megsegítése. A flotta parancsot ka
pott, hogy valósítsa meg a félsziget
blokádját. Ezek után került sor a krí
mi hadművelet tervének kidolgozására.
Az időpontot nehéz volt meghatározni,
mert az esőzések következtében az
utak járhatatlanokká váltak. Később,
amikor a csapatok már készen voltak
a támadásra — március végén —, a ha
vazás használhatatlanná tette a repülő
tereket, a hóviharok pedig a tüzérség
normális működését gátolták.
A 4. Ukrán Front csapatai a krimi
hadműveletet április 8-án, az önálló
Tengermelléki Hadsereg csapatai pedig
három nappal később kezdték meg. A
Krimet védő 17. Német Hadseregben 5
német és 7 román hadosztály volt,
valamint sok önálló ezred és zászlóalj
(kb. 260 ezer ember, 3600 löveg és ak
navető,. 215 páncélos és rohamlöveg,
260—300 repülőgép). A 4. Ukrán Front
és az önálló Tengermelléki Hadsereg
soraiban kb. 330 ezer katona harcolt,
és 6575 löveggel és aknavetővel, vala
mint 559 harckocsival és önjáró löveg
gel, 984 repülőgéppel rendelkezett. Az
Önálló Tengermelléki Hadsereg egy
nap alatt felszabadította Kercs-félszigetet, a 4. Ukrán Front pedig 13-ára el
foglalta Szimferopolt, a Krim főváro
sát. Április 18-án az önálló Tenger-
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melléki Hadsereget alárendelték a 4.
Ukrán Frontnak. Ezek után a szovjet
csapatok megpróbálták menetből át
törni a Szevasztopol megerődített kör
zetében összevont német védelmet.
Ez azonban nem sikerült. Ezért a leg
felsőbb főparancsnokkal egyetértésben
úgy határoztak, hogy alapos előkészüle
tek után május 5-én kezdik a táma
dást a mellékirányban, május 7-én pe
dig általános rohamot indítanak a meg
erődített körzet ellen a front, a Fe
kete-tengeri Flotta és a partizánok
erőivel. Május 9-én estére, leküzdve a
hatalmas beton erődöket, súlyos utcai
harcokban elfoglalták az egész várost.
Május 13-ára megtisztították a félszi
getet a Herszonesz-fokra visszahúzódott
németektől is, és a szovjet csapatok
mindenütt elérték a tengert. 1941—42ben a német—román csapatok 250 na
pig ostromolták Szevasztopolt, a szov
jet hadsereg pedig mindössze 35 nap
alatt szabadította fel a Krímet. (Len
gyel István.)
WOJSKOWY PRZEGLAD HISTORYCZNY (Lengyelország) 1971. 2. sz. —
Sergiusz RAJ: „A 2. Lengyel Hadsereg
egészségügyi szolgálatának felállítása és
harci alkalmazása 1944—45-ben" (3—35.
o.) A tanulmányok zöme eddig főként
a második világháború harci esemé
nyeivel foglalkozott. Az egészségügyi
szolgálat és a hadműveletek egészség
ügyi biztosításának problémáit mind ez
ideig vázlatosan érintették. Jelen tanul
mány a 2. Lengyel Hadsereg egészség
ügyi szolgálatának tevékenységét mu
tatja be eddig nem közölt levéltári
anyagra támaszkodva a szolgálat felállí
tásától (1944. augusztus 20.) a luzsicei,
prágai hadműveletekig — személyi,
szervezési és diszlokációs adatokkal. —
Wincenty IWANOWSKI: „A szovjet
hadsereg lwów—sandomierzi hadászati
hadművelete, 1944. július 15—augusz
tus 29." (36—56. o.) A szovjet had
sereg nagyszabású nyugati irányú ha
dászati támadásának jelentős állomá
sa volt a Visztulán való átkelés és a
Kárpátok lábainak elérése. A tanul
mány 3., befejező része a hadművelet
eredményeinek summázását adja, fel
vetve a tömeghadseregekkel vívott had
műveletek vezetésének problematikáját.
— Ryszard NAZAREWICZ : „A Lengyel
Hadsereg balodali-demokratikus tiszti
csoportjának együttműködése a szovjet

hadsereggel a hitlerista megszállók el
leni harcban". (57—85. o.) A tanulmány
2., befejező része a csoport vasútfel
derítő, rádiós tevékenységét, a konspi
rációs szervezetekkel való kapcsolatait
és a csoport „Michal" elnevezésű szer
vezetének a hitlerista hadsereg hátában
folytatott, akcióit, valamint a felszaba
dító harcokban való részvételét ismer
teti. — Alina SLOMKOWSKA: „A Len
gyel Munkáspárt, az AL (Armia Ludowa = Népi Hadsereg) és a GL (Gwardia Ludowa = Népi Gárda) sajtó- és
propagandatevékenysége a Kielcei vaj
daságban" (85—108. o.) A háború alatt
a propandamunka a hitlerista megszál
lók ellen folytatott harccselekmények
hez kapcsolódott. A tanulmány gazdag
forrásanyagra támaszkodva dolgozza fel
a Lengyel Kommunista Párt propa
gandatevékenységét a 20-as évektől a
háború végéig. A propagandaszervek
munkáját, kiadványaik terjesztését, va
lamint a különböző területeken az
egyes
harcfeladatokkal
kapcsolatos
munkájukat
ismerteti.
—
Paivel
CHMIELEWSKI: „A németek által
megszállt szovjet területeken tevékeny
kedő rohamosztagok szervezetéről és
kialakulásáról" (109—172. o.) A Heydrich-féle biztonsági szolgálat (SD) ke
retében állították fel a rohamosztago
kat, amelyeik először a Cseh-Morva
Protektorátus, majd Lengyelország és
a Szovjetunió németek megszállta te
rületein működtek. Ezek átfogó szerve
zeti felépítését ismerteti az 1941—1943as évekből. — Jan RZEPECKI: „Az
AK (Armia Krajowa = Honi Hadse
reg) információs és propaganda irodá
jának szervezete és
tevékenysége"
(128—155. o.) A tanulmány első része
értékeli a propagandamunka jelentősé
gét a megszállókkal folytatott harcban
s ismerteti a propagandatevékenység
különböző harci területeit (titkos rádió
adók, tájékoztató bulletinek kiadása
stb.) — Waclaw
JURGTELEWTCZ:
„Nők a Lengyel Hadsereg reguláris
egységeiben a második világháború
arcvonalain" (156—195. o.) A lengyel
nők tömegesen vettek részt a hitleris
ta megszállók ellen hazájuk szabadsá
gáért és függetlenségéért vívott har
cokban, minď a földalatti mozgalomban,
mind pedig a hadsereg soraiban. Le
véltári dokumentumok alapján dolgoz
za fel a szerző az önálló lengyel női
zászlóaljaknak, valamint a hadsereg
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egészében — Lengyelország területén
és Nyugat-Európában — szolgálatot
teljesítő női segédalakulatoknak a tör
ténetét, felállításukat, szervezési ada
taikat. — Marian UTNIK: „A lengyel
legfelsőbb parancsnok törzse a máso
dik világháború idején" (218—248. o.)
A tanulmány első része 1918—1939-ig
a vezérkar szervezeti felépítésének, ve
zetési módszerének, egyes osztályai fel
adatainak ismertetésével a két világhá
ború közötti legfelső lengyel hadveze
tés történelmi vázlatát adja, vizsgálva
a szeptemberi összeomláshoz vezető
okokat. — Vitarovatot, esemény króni
kát és gazdag második világháborús
bibliográfiát tartalmaz még a szám.
(Windisch
Aladárné).
ZEITSCHRIFT
FÜR
MILITÄR
GESCHICHTE (Német Demokratikus
Köztársaság) 1971. 4. sz.. — M. CSEREDNYICSENKO : „A szovjet hadmű
vészet fejlődésének alapvonásai a má
sodik világháború után" (389—403. o.).
A folyóirat kissé rövidítve közli Çserednyicsenko írását, amely a Voenno
Isztoricseszkij Zsurnal 1970. évi 6. szá
mában jelent meg. (Ismertetését lásd
a Hadtörténelmi Közlemények 1970. 4.
számában.) — Dieter FRICKE: „Mili
tarizmus és szocialista munkásmoz
galom a német birodalomban. Egy
polgári integrációs elmélethez" (413—
417. o.) Reinhard Höhn: Szocializmus
és hadsereg c. művének harmadik kö
tete az 1871-es birodalomalapításnak
századik évfordulójára jelent meg. A
polgári integráció hívei — így Höhn
is — abból indultak ki, hogy nincs an
tagonisztikus ellentét a Marx és En
gels által vezetett forradalmi szocia
lizmus és a militarizmus között. El
lentétükben a polgári társadalomra jel
lemző tömegpszichölógiai tendenciák: a
munkásság részvétele a nemzeti élet
ben, a német munkásság bekapcsolása
a nemzeti közösségbe stb. realizálód
nak. Bírálja a militarizmus bizonyos
túlkapásait, de lényegében igazolja lé
tét. E harmadik kötetben a szerző azt
vizsgálja, milyen szerepet játszott a
hadsereg a XIX. század végén a mun
kásságnak a társadalomba való „be
kapcsolásában". Moltke szerint a had
sereg a nemzet egyik nevelési intéz
ménye, melyet a 80-as években még
nem használtak fel à forradalmi mun
kásmozgalom ellen. 1892-ben Bismarck

már nyíltan hangoztatta : a szociálde
mokrata kérdés — katonai kérdés. Mi
vel a hadseregben is egyre erőteljeseb
ben éltek a szociáldemokrata esz
mék, a hadsereg átnevelése fokozot
tabb hangsúlyt kapott. A századfor
duló után már nem volt szabad a szo
cialistákat a hazaárulókkal egy szintre
állítani, a hadsereget kellett az új tár
sadalmi körülményeknek megfelelően
modernizálni, átszervezni, „imponáló
mechanizmussá" alakítani, mely garan
tálta a nemzeti erőt és függetlenséget.
Ez a koncepció megfelel a mai nyugat
német militaristáknak, akik szintén a
megváltozott körülményekhez igazítják
reakciós hadseregfejlesztésüket. Höhn
professzor, aki Himmler legközelebbi
munkatársa volt állam jogi kérdések
ben és kiváló érdemeiért a „becsület
kardot" is megkapta, igen nagy szolgá
latot tett e háromkötetes művével a
mai nyugatnémet politikai vezetésnek.
— Claus MONTAG: „A német szabad
demokrata párt (FDP) katonapolitiká
jának
alapvonásai
1966—1969-ben"
(417—432. o.) A nyugatnémet militaris
ta körök a 60-as években — a szo
cialista tábor megerősödésével egy idő
ben — defenzív álláspontjukat fel
adva a nemzetközi erőviszonyokat a
saját javukra akarták megváltoztatni.
Átvették az amerikai doktrína rugal
mas reagálás elméletét, az NDK és
más szocialista ország ellen pedig az
indirekt stratégiát alkalmazták, amely
nem volt más, mint a pszichológiai
hadviselés, diplomáciai és gazdasági
nyomás, valamint ellenforradalmi gó
cok kialakítása a szocialista táboron
belül. A szabad demokrata párt 1961
óta sokat veszített mandátumaiból, ez
a politikai változás katonai téren is
megnyilatkozott. E párt katonapoliti
kai koncepciója bizonyos középburzsoá-csoportérdekeket _tükröz. amely
hez egyrészt olyan reális erők tartoz
nak, amelyek a háború ellen lépnek
fel és céljaikat nem erőszakos eszkö
zökkel
kívánják
elérni;
másrészt
itt találjuk azon gazdasági érde
keltségű köröket, amelyek a háborús
készülődés és profithajsza ellen har
colnak. 1967-ben, a politikai ellen
tétek kiéleződésekor, e párt a tárgya
lások mellett foglalt állást. Javasla
ta az NSZK gazdasági expanziója ér
dekében: 1. fokozott gazdasági és tudo
mányos-kulturális vonatkozások kiépí-
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tése a szocialista országokkal; 2. a po
litikai és területi követelések nyílt
hangoztatása helyett a burkolt ellen
tétek szítása az NDK—Lengyelország,
valamint
Lengyelország—Szovjetunió
között; 3. a két német állam jogegyen
lősége. Katonapolitikai alaptézise: a
Varsói Szerződés és főleg a Szovjetunió
fenyegeti a NATO-t, ezért a Bundeswehrnek mind a hagyományos, mind
pedig a nukleáris fegyverekkel meg
vívandó háborúra fel kell készülnie.
Nem ragaszkodtak azonban feltétlenül
atomfegyverekhez, és ebben élesen
szemben álltak a nagykoalíció pártjai
val, összességében tekintve a demok
rata párt katonapolitikai kancepciója
nem képviselt igazi alternatívát a hi
vatalos CDU—CSU koncepcióval szem
ben. Néhány haladónak mondható ja
vaslatával jelentősen hozzájárult az
európai biztonsághoz. Nem hagyható
figyelmen kívül a párton belüli dif
ferenciálódási folyamat sem, amely ar
ra enged következtetni, hogy a hivata
los nyugatnémet vezetésnek még so
káig kell számolnia e párt aktív politi
kai szerepével. — Karlheinz
LOHS:
„Fritz Haber és a vegyi háború'' (432—
445. o.) Mennyiben felelős egy tudós
azért, ha találmányát tömegpusztítás
céljaira használják fel? — A felelős
ség szempontjából vizsgálja a szerző
Fritz Haber tevékenységét, akinek n e 
véhez fűződik a modern tömegpusztító
szerek és fegyverele alkalmazása az
első világháborúban. A technika és ter
mészettudományok terén kivívott tudo
mányos érdemeit méltatva és elismer
ve arról is képet kapunk, milyen kiúttaJan helyzetben van az a tudós, aki az
imperializmust feltétel nélkül kiszolgál
ja. A neves természettudós igen nagy
lehetőséget látott az 1914-ben kitört vi
lágháborúban. Néhány társával együtt
a vegyi fegyverek és tömegpusztító gá
zok előállításán munkálkodott. Haber
személyesen gondoskodott a megfelelő
lövedékeknek gázzal való töltéséről, a
biztonságos csomagolásról és szállítás
ról. 1915. április 22-én a Marne men
ti csatában alkalmaztak a németek el
ső ízben gázt, amelynek 15 000 katona
esett áldozatul. Az egyre merevebbé
váló arcvonal áttörésére ez a brutális
fegyver látszott a legalkalmasabbnak.
A háború folyamán 1 millió ember
vált harcképtelenné gáztámadás követ
keztében. Különösen nagy volt a vesz

teség az orosz csapatok körében, mert
felszerelésük igen kezdetleges volt. Ha
ber 1919-ben megkapta a Nobel-díjat,
de háborús bűnösként is számon tar
tották. Korának haladó tudósai elítél
ték, de a militarista Németország meg
kísérelte menteni, amikor tragikus hőst
formált belőle. Emigrációja akadályozta
meg abban, hogy a Harmadik Biroda
lomban származása miatt azzal az esz
közzel pusztuljon el, amit ő fejlesztett
ki milliók kiirtására. Nyugat-Német
országban az elmúlt években többször
hivatkoztak érdemeire. A mai marxista
álláspont egyértelmű: csak azt a tudo
mányt ismerjük el, amely az emberiség
javát szolgálja és érdekeit védi. A szo
cialista társadalomban nincs lehetőség
a tudománnyal való visszaélésre. —
Helmut SCHNITTER: „A hadügy és ha
ditechnika tükröződése Albrecht Dürer
műveiben" (445—453. o.) Az 1500-as
évek végén kialakultak a nyugat- és
észak-európai feudalista társadalmak
ban a kapitalista termelési mód első
csírái. A fejlődő polgárság egyre na
gyabb politikai, gazdasági, ideológiai és
katonai erőt képviselt, amely a had
ügyben is forradalmi változásokat ered
ményezett. A parasztlázadások és pa
rasztháborúk korszaka ez, amely Al
brecht Dürerre is igen nagy hatással
volt és bátor hitvallásra késztette.
Grafikáin, festményein nemcsak a hu
manista mesterek hatása érződik, a
parasztság, városi polgárság és katonák
is jelentős impulzusokat adtak művé
szetéhez. Műveiben paraszttömegek, né
met, olasz és svájci zsoldosok állnak a
feudalista
hadseregekkel
szemben.
Minden hősi nimbusz nélkül, reálisan,
brutálisan és véresen örökíti meg a
háború borzalmait, de nem tagadja
meg együttérzését a legyőzött paraszt
sággal.
A matematikai és fizikai törvénysze
rűségek kiváló ismerője tollából új el
gondolások születtek, az olasz rondel
lát ő fejlesztette tovább ún. füles bás
tyákká. Ha nem is nevezhető teljes
mértékben Dürer találmányának az
erődítészet ezen eleme, jelentőségére
és értékére már a kortársak is felfi
gyeltek és még a XIX. században is
felhasználták
elgondolásait
Köln,
Mainz, Ulm, Koblenz stb. erődrendsze
reinek kiépítésénél. Az erődítésről szóló
művét Ferdinándnak,
Magyarország
és Csehország királyának ajánlotta,
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mert ezek az országok néztek elsősor
ban szembe a törökkel. Az 1529-es
Bécs elleni török támadás még fokozta
a török veszélytől való félelmet Nyu
gat-Európában. A technikai és építé
szeti feladatokat így emelte a halha
tatlan német mester az egyetemes
szellemi problémák szintjére, művei az
egyetemes szellemi kultúra kimagasló
alkotásai. — A folyóirat rövid tájékoz
tatást ad arról, hogy a potsdami Had
történeti Intézet 1971. március 30-án
hadtörténelmi kollokviumot rendezett

a Német Szocialista Egységpárt meg
alakulásának 25. és a Német Nemzeti
Néphadsereg megalakulásának 15. év
fordulója alkalmából (478—481. o.) A
vitaindító referátumok az 1963-as ka
tonapolitikai programot, a „Fegyver
barátság" hadgyakorlatot, a szocialista
fegyverbarátság hagyományait méltat
ták, főleg a katonai nevelés szempont
jából. Külön megemlékeztek a cseh
szlovák—német
fegyverbarátságról.
(Rákóczi
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Katalin.)

HÍREINK

AZ ELMÜLT NEGYEDÉV ESEMÉNYEIBŐL
SZ. A. TJUSKEVICS ezredes, a filo
zófiatudományok doktora, a szovjet
Hadtörténelmi Intézet főosztályveze
tője 1971. október 11—16. között a Had
történelmi Intézet és Múzeum vendé
ge volt. Itt tartózkodása során megte
kintette a múzeum kiállításait, elő
adást tartott és szakmai megbeszélést
folytatott az intézmény tudományos
munkatársaival a második világháború
jellegéről, valamint a hadtörténetírás
módszertanának néhány kérdéséről; tá
jékoztatást adott a Nagy Honvédő Há
ború története 10. kötetének munkála
tairól, majd beszélgetést folytatott az
intézmény parancsnokaival a két test
vérintézmény
együttműködését
ille
tően.
A SZÓFIAI FILMINTÉZET filmkró
nika osztályának munkatársai: Polexena Najdenova, Peter Korosztov és
Dragi Mutov „Az 1848—49-es magyar
forradalom és szabadságharc emigrán
sai Bulgáriában" című, most készülő
dokumentumfilmhez 1971. október 10—
28. között felvételeket készítettek az
Országos Hadtörténeti Múzeum anya
gairól.

„SZOCIALISTA HAZAFISÁG" cím
mel Eger Város Tanácsa, a Honvédel
mi Minisztérium, a Művelődésügyi Mi
nisztérium és a Magyar írók Szövet
sége 1971. október 19-én és 20-án or
szágos tanácskozást rendezett Egerben.
A kétnapos értekezlet anyagának is
mertetésére visszatérünk.
A MÜZEUMI HÓNAP keretében,
1971. október 24-én „Áz Országos Had
történeti
Múzeum
képzőművészeti
gyűjteményének új szerzeményei" cím
mel kiállítás nyílt a múzeumban. Az
év végéig nyitva tartó kiállításon több
mint száz műalkotást, olajfestményt,
akvarellt, grafikát, szobrot és kisplasz
tikát tekinthetnek meg a látogatók.
A HADTÖRTÉNETI MŰZEUM gyűj
teménye — a fotóanyag kivételével —
1971. január 1-től november l-ig 2795
tárggyal és dokumentummal gazdago
dott. Ezek között vannak kitüntetések,
egyenruhák, fegyverek, zászlók, fest
mények, szobrok, kéziratok, nyomtat
ványok és más muzeális darabok.
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Molnár

Pál

BIBLIOGRÁFIA

KÜLFÖLDI FOLYÓIRATOK HADTÖRTÉNELMI REPERTÓRIUMA
1969
I. RÉSZ*

A REPERTÓRIUM BEOSZTÁSA
Bibliográfiák, historiográfiák
Katonai sajtó, könyvtár-, levéltár- és múzeumügy
A marxizmus—leninizmus a háborúról, a hadseregről és a hadtudományról
A hadtörténetírás elméleti és módszertani kérdései
Tudományos kongresszusok és konferenciák
A hadtörténetírás szervezeti kérdései
A hadtörténelem tanulmányozásának és tanításának jelentősége és problémái
A hadtudomány és a hadművészet történetének elméleti kérdései
h
Fegyvernemek és csapattestek története
Hadijog
A haditechnika története
Hadtörténelem az ókortól napjainkig
ökori hadtörténelem
Középkori hadtörténelem
Újkori hadtörténelem
Az első világháború
Legújabbkori hadtörténelem
A két világháború közötti korszak hadtörténelme
A spanyol polgárháború
A második világháború
A háború jellege, a második világháború hadtörténetírása problémái
A második világháború politikai és diplomáciai története
Hadi-, gazdasági és társadalmi potenciál
Katonai propaganda
Szervezés, vezetés
A második világháború hadművészete
Haditengerészet
Légierő
A Lengyelország elleni hadjárat 1939-ben
Nyugati hadszíntér
Afrikai, földközi-tengeri, olaszországi, balkáni hadszíntér
Keleti hadszíntér
A Nagy Honvédő Háború kezdeti időszaka és a moszkvai csata (1941)
Leningrád védelme és felszabadítása
* A repertórium második részét a folyóirat 1972. évi 1. számában közöljük. (A szerk.)
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Az 1942. évi hadműveletek
Az 1943—1944. évi hadműveletek
Felszabadító hadműveletek Lengyelország területén
Felszabadító hadműveletek Románia, Bulgária és Jugoszlávia terü
letén
Magyarország és Csehszlovákia felszabadítása
A berlini hadművelet, az európai háború befejező eseményei
Távol-keleti hadszíntér
Antifasiszta ellenállási mozgalom és partizánharcok a második világ
háborúban
Háborús bűnök
A második világháború utáni időszak hadtörténelme
Hadtörténelem országok szerint
Afrika
Amerikai Egyesült Államok
Ausztria
Bulgária
Csehszlovákia
Franciaország
India
Jugoszlávia
Korea
Latin-Amerika
Lengyelország
Magyarország
Mongólia
Nagy-Britannia
Németország
Német Demokratikus Köztársaság
Német Szövetségi Köztársaság
Olaszország
Románia
Spanyolország
Svájc
Szovjetunió
A Nagy Októberi Szocialista Forradalom
A polgárháború és a szovjetellenes intervenció időszaka
À Vörös Hadsereg megteremtése, szervezete
A Szovjetunió Fegyveres Erőinek útja a polgárháborútól napjainkig
Törökország
Vietnami Demokratikus Köztársaság
Megemlékezések, életrajzok
A FELDOLGOZOTT FOLYÓIRATOK JEGYZÉKE
A RÖVIDÍTÉSEK BETŰRENDJÉBEN
A
AK
An
AQ
ASM
BH
BI
CCH
CHM

Armor
Aviacija i Koszmonavtika
Anale de Istorie
The Army Quarterly
Allgemeine Schweizerische Militärzeitschrift
Burgeniändische Heimatsblätter
Bundesheer Illustrierte
Československý Časopis Historicky
Cahiers d'Histoire Mondiale
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DWJ
FAF
Fg
FT
HC
HV
IA
IC
ISZSZSzR
JSAHR
K
KH
Ko
Ktr
KVSz
KZ
Le
M
MA
MM
MÖG
MOS
MR
MW
MZs
NAA
NNI
O
ÖGL
ÖMZ
ÖO
PH
PKw
PWL
RAF
RDN
RHA
RHDGM
RHMC
RIHM
RM
RMG
RMS
RSR
RUSIJ
S
SH
SHS
SMHW
SRI
SS
SuT
SZG
SzSz
Tr
Trp
TiSz
TV

Deutsches Waffen Journal
Forces Aériennes Françaises
Feldgrau
Flugwehr und Technik
Historicky Časopis
Historie a Vojenstvi
Isztoricseszkij Arhiv
Istorijski Časopis
Isztorija SzSzSzR
Journal of the Society for Army Historical Research
Kommuniszt
/
Kwartalnik Historyczny
Korunk
Kampftruppen
Kommuniszt Vooruzsennüh Szil
Krasznaja Zvezda
Lengyelország
Militärwesen
Military Affairs
Militärgeschichtliche Mitteilungen
Mitteilungen des Instituts für österreichische
Geschichtsforschung
Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs
Military Review
Mysl Wojskowa
Mezsdunarodnaja Zsizn'
Narodü Ázii i Afriki
Novaja i Novejsaja Isztorija
Ordnance
Österreich in Geschichte und Literatur
österreichische Militärische Zeitschrift
österreichische Osthefte
Przeglad Historyczny
Przeglad Kwatermistrowski
Przeglad Wojsk Ladowych
The Royal Air Forces Quarterly
Revue de Défense Nationale
Revue Historique de l'Armée
Revue d'Histoire de la Deuxième Guerre Mondiale
Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine
Revue Internationale d'Histoire Militaire
Rivista Militare
Revue Militaire Générale
Revue Militaire Suisse
Rassegna Storica del Risorgimento
The Royal United Service Institution Journal
Der Soldat
Sbornik Historicky
Studia Historica Slovaca
Studia i Materiály do Histórii Wojskowoscy
Studii Revista de Istorie
Der Schweizer Soldat
Soldat und Technik
Schweizerische Zeitschrift für Geschichte
Szovetszkoe Szlavj anovedenie
Truppendienst
Truppenpraxis
Tül i Sznabzsenie
Tehnika i Vooruzsenie
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UIZs
VAN
VDI
VeP
VF
VI
VIK
VISz
VIZs
VM
VoG
VoM
VPVO
VV
VVM

vz
w

Wk
WL
WM
WPH
WPL
WR
ZfH
ZG
ZM

Ukrainszkij Isztoricsnij Zsurnal
Vesztnik Akademii Nauk SzSzSzR
Vesztnik Drevnej I sztorii
Vojnoekonomski Pregled
Voproszü Filoszofii
Voproszü Isztorii
Voproszü Isztorii KPSzSz
Voenno Isztoricseszki Szbornik
Voenno Isztoricseszkij Zsurnal
Voennaja Müszl'
Vojnoistorijski Glasnik
Voenna Miszöl
Vesztnik Protivo Vozdusnoj Oboronü
Voennüj Vesztnik
Vesnik Vojnog Muzeja Jugoslovenske Narodne Armije
Voennüe Znanija
Wehrkunde
Der Widerstandskämpfer
Wojsko Ludowe
Wehrtechnische Monatshefte
Wojskowy Przegląd Historyczny
Wojskowy Przegląd Lotniczy
Wehrwissenschaftliche Rundschau
Zeitschrift für Heereskunde
Zeitschrift für Geschichtswissenschaft
Zeitschrift für Militärgeschichte
BIBLIOGRÁFIÁK, HISTORIOGRÁFIÁK

Borscs, I. E.: A Szovjetunióban 1966—
1967-ben megjelent ókortörténeti
irodalom mutatója. — VDI, 1969.
4. sz. 184—207. p.
Vogelsang, Thilo—Van Laak, Ursula:
Kortörténeti bibliográfia. — VfZ,
1969. 1. sz. Beilage 1—6., 2. sz, 17—
40., 3. sz. 41—60., 4. sz. 61—80. p.
Hadtörténeti és hadművészettörténeti
irodalom. — VIZs, 1969. 2. sz. 85—
90., 12. sz. 87—92. p.
Voláková, Radmila—Fuciková, Lenka :
A határokon túli cseh fegyveres
ellenállás — a csehszlovák had
sereg születése. Válogatott bibliog
ráfia a Csehszlovák Köztársaság
megalakulásának 50. évfordulójára.
— HV, 1969. 1. sz. 130—216. p.
Davis, Robert W.: A legújabb hadtör
téneti cikkek és tanulmányok. —
Ma, 1969. 32. köt. 4. sz. 221—224.,
33. köt. 1. sz. 283—286., 2. sz. 345—
346., 3. sz. 426—429. p.
Birkos, Alexander S. : Bibliográfiai tá
jékoztató külföldi katonai folyóira
tokról. — MA, 1969. 33. köt. 3. sz.
393—396. p.
Kapuscik, Janusz—Zielińska, Bożena :
Adatok a második világháború

bibliográfiájához. — WPH, 1969. 1.
sz. 442—460., 2. sz. 488—506., 3/4.
sz. 633—649. p.
Bolhovitinov, N. N.: Az Egyesült Álla
mok függetlenségi háborúja és a
mai történetírás. — VI, 1969. 12.
sz. 73—88. p.
Marinov, V. A.: Az 1904—1905. évi
orosz—japán háború az amerikai
és angol történetírásban. — VI,
1969. 5. sz. 149—154. p.
Beszin, Sz. Sz. : A szovjet történetírás,
a tengerészek részvételéről a Nagy
Októberi Szocialista Forradalom
ban. — VI, 1969. 2. sz. 169—177. p.
Selesztov,
D.: Az intervenciósokkal
és a fehérgárdistákkal folytatott
harc katonai
történetírása. —
VIZs, 1969. 9. sz. 93—97., 11. sz.
94—99. p.
Serman, I. L. : Az Ukrajna területén fo
lyó polgárháború problémái az uk
rán szovjet történetírásban. 1956—
1967. — UIZs, 1969. 3. sz. 19—27.
P.
Simonetti, M. : Az olasz történészek és
az oroszországi forradalmak, 1917—
1918. — II Movimento di Libera-
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zione in Italia, 1968. 3. sz. 35—
82. p.
Navrátil, Jaromir: A csehszlovák had
történetírás a harmincas években.
— HV, 1969. 6. sz. 1030—1081. p.
Hass, Gerhardt: A müncheni egyez
mény és Csehszlovákia annexiója
a nyugatnémet
publicisztika és
történetírás tükrében. — ZfG, 1969.
4. sz. 462—471. p.
Dasicsev, V.: A német fasizmus hódító
külpolitikai programja a burzsoá
történetírás megvilágításában. —
VIZs, 1969. 5. sz. 40—51. p.
Ryszka, Franciszek: A Német Szövet
ségi Köztársaság historiográfiája a
második világháború keletkezésé-

ről és lefolyásáról. — WL, 1969.
9. sz. 52—57. p.
Blank, O. Sz.: A neonáci történetírás
a revansizmus és a militarizmus
szolgálatában. — UIZs, 1969. 10.
sz. 134—144. p.
Rusenescu, M. : A román történetírás
az 1944-es antifasiszta felkelésről
és következményeiről. — Studii,
1969. 4. sz. 717—733. p.
Chiper, L: A külföldi történetírás a ro
mániai 1944. évi fegyveres felke
lésről. — Studii, 1969. 4. sz. 733—
761. p.
Muraseva, G. F. : A vietnami kérdés
az amerikai historiográfiában, 1965
—1967. — NAA, 1969. 2. sz. 159—
168. p.

KATONAI SAJTÓ, KÖNYVTÁR-, LEVÉLTÁR- ÉS MÜZEUMÜGY
Ponté, Adriano del: Törvényen kívül.
Az első illegális antifasiszta újság:
a L'Ordine Nuovo. — Wk, 1969.
17. köt. 7. sz. 35—39. p.
Arisztov, A.: A Voenizdat szovjet ka
tonai kiadó megalakulásának 50.
évfordulója. — VIZs, 1969. 10. sz.
119—125. p.
Carev, F.: A „Szovetszkij Voin" c. ú j 
ság fennállásának 50. évfordulója.
— VIZs, 1969. 4. sz. 124—128. p.
Klietmann:
Német tábori és katona
újságok 1939—1945 között. Légierő.
— Fg, 1969. 5. sz. 110—114. p.
Nohn, August: Katonai ritkaságok újranyomtatása. — WR, 1969. 5. sz.
292—294. p.
Erskine, David: A „The Royal United
Service Institution" történeti gyűj
teményei : a könyvtár, a térkép
es a kéziratgyűjtemény. — RUSIJ,
1969. 114. köt. 653. sz. 64—65. p.
Glazier, Kenneth M.: Kiemelkedő ame
rikai katonai vezetők iratanyagai
a Hoover Institut (Stanford Uni
versity) új szerzeményei között. —
MA, 1969. 3. sz. 397—399. p.
Tisin, I.: 150 éves a Szovjetunió köz
ponti hadtörténelmi archívuma. —
VIZs, 1969. 2. sz. 122—125. p.
Fejlek, Vojtech: A cseh katonai levél
tárak 50 éve. — HV, 1969. 6. sz.
992—1030. p.
10 éves a Csehszlovák Néphadsereg
Archívuma. — HV, 1969. 3. sz.
610—617. p.
12*

Enders, Gerhardt: Az egykori német
katonai levéltárak és a német ka
tonai iratanyag története 1945 után.
— ZM, 1969. 5. sz. 599—608. p.
Gessner, Klaus—Salomon, Werner: Öt
éves a Német Hadilevéltár. — ZM,
1969. 4. sz. 485—487. p.
Haase, Cari: A hannoveri Alsószász
Állami Levéltár hadtörténelmi le
véltári anyaga. — MM, 1969. 1.
sz. 155—164. p.
König, Joseph: A wolfenbütteli Alsó
szász Állami Levéltár hadtörténel
mi állománya. — MM, 1969. 2. sz.
179—183. p.
Schaer, Friedrich-Wilhelm: Az oldenburgi Alsószász Állami Levéltár
hadtörténelmi
forrásai. — MM,
1969. 2. sz. 183—189. p.
Boczek, Eugeniusz: Hadsereg filmsza
lagon. [A Lengyel Hadsereg „Czolówka" Filmgyárának archívumá
ból.] — Le, 1969. 3. sz. 40—41. p.
Steinmetz, Selma: Az osztrák ellenállá
si mozgalom dokumentációs archí
vuma. — Wk, 1969. 17. évf. 8. sz.
50—52. p.
Martünov, A.: A kobrini Szuvorov em
lékmúzeum. — VIZs, 1969. 6. sz.
116—119. p.
Harcsenko, V. : A korszun'-sevcsenkovszkiji csata történetének mú
zeuma. — VIZs, 1969. 2. sz. 104—
107. p.
Kaktysch, P.: A Szovjetunió Honvédel
mi Minisztériumának Katonaorvosi
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Múzeuma. — Fg, 1969. 2. sz. 47—
48. p.
Malinov, L.—Szokolov, V : A katonai
dicsőség
iskolai
múzeumainak
munkájáról. — VIZs, 1969. 12. sz.
103—106. p.
Rezníkov, P. : Hazafias munka a moszk
vai katonai körzet múzeumában.
— VIZs, 1969. 3. sz. 97—100. p.
Petrov, ív.: Az első bolgár ezredmú
zeum és megalapítója. — VISz,
1969. 1. sz. 80—87. p.
Brunon,
Jean—Brunon, Raoul:
A
Grande Armée emlékmúzeum az
Empéri-i kastél vban. — RHA, 1969.
3. sz. 143—146. p.
Andolenko:
Austerlitzi emlékek. —
RHA, 1969. 3. sz. 88—103. p.
Az új Patton Museum terve. Az Egye
sült Államok páncélos fegyvernemi
múzeuma. — A, 1969. 3. sz. 3—5. p.
Van Eyk, J. W. A.: A Holland „Ge
neral Hoefer" Hadsereg- és Fegy
vermúzeum. — Fg, 1969. 6. sz.
140—142. p.
Tohsche, Klaus: Adalék a balti nép
felkelők egyenruházatához. — ZfH.
1969. 33. évf. 226. sz. 212—213. p.
Klietmann: A finn hadsereg és légierő
1936—1939 M. tábori egyenruhája.
— Fg, 1969. 5. sz. 118—120. p.
Lintz, Georg: A matrózegyenruhák fej
lődése. — ZfH, 1969. 32. évf. 221.
sz. 2—11. p.
Herrmann, Friedrich:
A délnyugat
afrikai német védcsapatok tüzér
tiszti és gyógyszerészi egyenruhá
ja. — ZfH, 1969. 32. évf. 221. sz.
22—26. p.

Bärwinkel,
Konrad: Kiegészítő meg
jegyzések Friedrich Herrmann: a
Reichswehr és Wehrmacht gyógy
szerészeinek _egyenruhája és stá
tusza c. cikkéhez. (ZfH, 1969. 32.
évf. 221. sz. 22—26. p.) — ZfH, 1969.
33. évf. 222. sz. 74. p.
Schmidt, Julius : Egyenruha-egyénieskedések. 1919—1923. — ZfH, 1969.
32. évf. 221. sz. 17—19. p.
Régi svájci egyenruhák. — SS, 1969.
44. évf. 5. sz. 23., 6. sz. 11., 7. sz.
24., 8. sz. 21., 9. sz. 13., 10. sz. 17.,
11. sz. 29., 12. sz. 53., 45. évf. 1.
sz. 32., 2. sz. 25., 3. sz. 25., 4. sz.
20. p.
Gall, Franz: Százhúsz éves a csillag
rangjelzés és az atilla. — ÖMZ.
1969. 5. sz. 403—404. p.
Maevszkij, B. : Az Usakov és Nahimov
érdemrendek, alapításuk 25. évfor
dulója. — VIZs 1969. 2. sz. 126—
128. p.
Hányféle rendjel van a Szovjetunió
ban? — SuT, 1969. 2. sz. 58. p.
Gosling, D. C. L.: A 13. brit gyalog
ezred érdemérme. — JSAHR, 1969.
47. köt. 189. sz. 50—54. p.
Rothfels, Hans: Theodor Heuss és a
hadikitüntetések és érdemrendek
kérdése a Német Szövetségi Köz
társaságban. — VfZ, 1969. 4. sz.
414—422. p.
Klietmann: Üstdobok és üstdob takarók
a porosz ill. német hadseregben
1807—1945-ig. — Fg, 1969. 3. sz.
58—60. p.
Klietmann: A német repülőgépek fel
ségjeleinek története 1914—1918ban. — Fg, 1969. 1. sz. 20—23. p.

A MARXIZMUS—LENINIZMUS A HÁBORÚRÓL, A HADSEREGRŐL
ÉS A HADTUDOMÁNYRÓL
Zaharov, M.: Lenin és a szovjet had
tudomány. — K, 1969. 7. sz. 52—
62. p.
Azovcev, ív.: Lenin és a szovjet had
tudomány. — VISz, Ï969. 6. sz. 3—
18. p.
Kirjaev, N. : Lenin az újtípusú hadsereg szervezéséről. — TiSz, 1969. 2.
sz. 7—12. p.
Vorobev, K. : Lenin a szovjet fegyve
res erők osztályjellegéről. — KVSz,
1969. 17. sz. 9—16. p.
Lukonin, Sz.—Taraszenko, N. : Lenin
a szocialista állam védelmi funk-

ciójáról. — KVSz, 1969. 10. sz. 18—
25. p.
[Mustéin] Milstejn, M.: Lenin az ellen
ség tanulmányozásáról. — VZa,
1969. 6. sz. 3—11. p.
Vetrov, M.: A forradalom, a háború és
a béke kérdései Leninnek a Ko
mintern kongresszusain tartott be. szédeiben. — VIZs, 1969. 3. sz. 3—
11. p.
Krupszkaja, N. K.: Forrón szerette Vla
dimir Iľics a Vörös Hadsereget. —
VZ, 1969. 2. sz. 6—7. p.
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Zverev, V.: Lenin a hazafiságról és a
hazafias nevelésről. — VIZs, 1969.
9. sz. 3—10. p.
Mitjuskin, Sz.: Kutatás Lenin katonai
tevékenységének
dokum entumai
után. — VIZs, 1969. 10. sz. 97—99.
PSobik, E.: Marxista tanítás a háború
ról és hadseregről. — ASM, 1969.
2. sz. 72—79. p.
Szidorov, P.: A szovjet hadtudomány

lenini módszertana. — VM, 1969.
4. sz. 16—30. p.
Ul'janovszkij, R. A. : A Komintern har
ca a lenini stratégia és taktika
megvalósításáért a nemzeti felsza
badító mozgalomban. — NAA,
1969. 3. sz. 3—16. p.
Kim, G. F.—Kaufman, A. Sz.: A nem
zeti felszabadító forradalmak né
hány kérdése a lenini eszmék fé
nyében. — NAA, 1969. 5. sz. 3—
17. p.

A HADTÖRTÉNETÍRAS ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI
Capriata, Manlio: A katonai történet
írás mozaikja. — RM, 1969. 5. sz.
627—632. p.
Förster, Gerhard: A reakciós nyugat
német hadtörténetírás
politikai
történelmi alapelvei. Az imperia
lista rendszer válságának kifeje
ződése. — ZM, 1969. 6. sz. 661—
678. p.
A második világháború történetének
módszertana. — RDN, 1969. 4. sz.
698—709. p.
Konoplev, V. : A hadtörténelem és a
tudományos előrelátás. — KVSz,
1969. 12. sz. 10—15. p.
Wimmer, Jan: A hadsereg pénzügyi
ellátása történetével, mint a had

történet egyik alapvető elemével
foglalkozó kutatás kérdései. —
SMHW, 15. köt. 1969. 2. sz. 3—
12. p.
Soboul, Albert: A hős, a legenda és a
történelem. — La Pensée, 1969.
februári szám, 37—62. p.
Palli, Heldur: Lyukkártya-eljárás és
matematikai módszerek a történet
tudományban. — ZfG, 1969. 4. sz.
504—514. p.
Le Roy Ladurie, E.—Bernageau, N.—
Pasquet, Y.: összeírás és feldol
gozás számológépekkel.
Kutatási
lehetőségek a francia katonai le
véltárak 19. századi anyagaiban.
— Studi Storici, 10. köt. 1969. 2.
sz. 260—308. p.

TUDOMÁNYOS KONGRESSZUSOK ÉS KONFERENCIÁK
Donáti, Franco: A napóleoni idők tör
ténetírása. A napóleoni
időkkel
foglalkozó történészek harmadik
nemzetközi kongresszusa. — RM,
1969, 7—8. sz. 1015—1023. p.
Lauro, Ferdinando di: Kételyek a tör
ténelem igazságát illetően. Törté
netírói jegyzetek egy hadtörténeti
kongresszus alkalmából. — RM,
1969. 10. sz. 1215—1231. p.
Brade, W.: Az 1848/49-es forradalom
történeti helye és jellege. Nemzet
közi konferencia, Berlin 1968. de
cember 2—3. — ZG, 1969. 3. sz.
342—345. p.
Lenin és a hadtörténeti tudomány. Tu
dományos konferencia Moszkvá
ban. — NNI, 1969. 5. sz. 177. p.
Kiszelev, A.—Novikov, M.: Lenin és a
hadtörténeti tudomány. Hadtörté

nészek tudományos konferenciája
Moszkvában, 1968 júniusában. —
VIZs, 1969. 9. sz. 98—106. p.
Login, V.: Tudományos konferencia a
szovjet hadtörténeti tudomány me
todológiájáról. — VIZs, 1969. 7. sz.
113—117. p.
Brühl, Reinhard: Lenin és a hadtörté
neti tudomány c. témával foglal
kozó tudományos konferencia. —
ZM, 1969. 6. sz. 755—758. p.
Plotnikov, Ju.: Szovjet hadtörténészek
jubileumi ülése a Frunze Akadé
mia fennállásának 50. évfordulója
alkalmából. — VIZs, 1969. 2. sz.
107—110. p.
Mach, K.: 1918 ősze. A Habsburg Mo
narchia felbomlása Európa újjáren
dezése során. Az Osztrák Keletés Délkelet-európai Intézet- nem-
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zetközi s z i m p ó z i u m a . — ÖO, 1969.
1. ,sz. 55—61. p .
Klima,
V l a s t i m i l : 1918. o k t ó b e r 28-a
a csehszlovák á l l a m m e g a l a k u l á 
sának nemzetközileg elismert n a p 
ja. — HV, 1969. 6. sz. 1161—1176.
p.
Anderszon,
M. F . : Dicső n a p o k a m a 
gyar n é p t ö r t é n e t é b e n . T u d o m á n y o s
konferencia a Magyar Tanácsköz
t á r s a s á g r ó l . Moszkva, 1969. m á r 
cius 12. — VIK, 1969. 4. sz. 152—
155. p .
Ryzewski,
Waclaw: Nemzetközi tudo
m á n y o s ülés B u d a p e s t e n a M a 
gyar Tanácsköztársaság kikiáltásá

n a k 50. é v f o r d u l ó j a a l k a l m á b ó l . —
W P H , 1969. 3/4. sz. 577—580. p.
Racsev, Szt.: A b a l k á n i ellenállási m o z 
galom a m á s o d i k v i l á g h á b o r ú i d e 
jén. N e m z e t k ö z i
szimpózium. —
VISz, 1969. 6. sz. 120—124. p .
Konferencia az NDK megalakításának
20. évfordulója a l k a l m á b ó l . — ZM,
1969. 5. sz. 608—614. p.
Irmscher,
Jörg: Hadtörténelmi kollok
v i u m az N D K m e g a l a k í t á s á n a k 20.
évfordulója
tiszteletére. — ZM,
1969. 5. sz. 614—617. p.
Az N D K és a z e u r ó p a i biztonság. Az
N D K és a Szovjetunió t ö r t é n é 
szeinek ülése. 1969. m á j u s 12—14.
— ZG, 1969. 8. sz. 945—946. p .

A HADTÖRTÉNETÍRÁS SZERVEZETI
Babin. A.: A szovjet H a d t ö r t é n e t i I n 
t é z e t b e n . — VIZs, 1969. 4. sz. 112—
114. p.
A cseh H a d t ö r t é n e t i I n t é z e t fő fel
a d a t a i 1969-ben. (Kivonat a m u n 
katervből.) — HV, 1969. 2. sz. 404—
409. p.
Helmert,
Heinz—Schnitter,
Helmut :

KÉRDÉSEI

K u t a t ó és k i a d ó i t e v é k e n y s é g a
Berlini N é m e t Tudományos A k a 
démia Történeti Intézetének H a d 
t ö r t é n e t i O s z t á l y á n . — ZM, 1969.
1. sz. 74—88. p .
Ferry, J . : 300 é v e s a francia h a d s e r e g
h a d t ö r t é n e l m i osztálya. — R H A ,
1969. 1. sz. 9—14. p.

A HADTÖRTÉNELEM TANULMÁNYOZÁSÁNAK ÉS
JELENTŐSÉGE ÉS PROBLÉMÁI
Helmert,
Heinz: A hadtörténet értel
m é r ő l szocialista j e l e n ü n k b e n . —
ZM, 1969. 2. sz. 208—216. p.
Hübner, W e r n e r : H o g y a n t e h e t j ü k h a t 
h a t ó s s á a h a d t ö r t é n e l m e t a szocia
lista k a t o n a i n e v e l é s b e n ? — ZM,
1969. 6. sz. 732—739. p.

TANÍTÁSÁNAK

Bucsenkov,
P . : Hazafias nevelés a szuv o r o v i s t a k a t o n a i iskolákban. —
VIZs, 1969. 1. sz. 111—115. p .
Ezsakov,
V . — R ü z s a k o v , A.: H a d t ö r t é 
neti m u n k a a c s a p a t o k n á l az 1967—
1968. j u b i l e u m i években. — V I Z s ,
1969. 2. sz. 100—104. p.

A H A D T U D O M Á N Y ÉS A HADMŰVÉSZET TÖRTÉNETÉNEK
ELMÉLETI KÉRDÉSEI
Ostrowska,
N. v.: S z u n C ü : „A h a d 
m ű v é s z e t r ő l " . — W, 1968. 12. sz.
639—642., 1969. 1. sz. 40—43., 1969.
3. sz. 151—155., 6. sz. 317—320., 8.
sz. 423—427. p.
Goldschmidt,
Klaus: A stratégia alap
vető elemeinek történeti áttekin
t é s e . — WR, 1969. 2. sz. 75—93. p .
Gramm, R e i n h a r d : A h a t a l o m g y a k o r 
lásának történelmi példái: Machia

velli, II. Frigyes, B i s m a r c k . — W R ,
1969. 6. sz. 317—330. p.
Vismara,
Luigi: Machiavelli katonai
g o n d o l a t a i . — RM, 1969. 11. sz.
1439—1450. p .
Macek, Josef: Niccolo M a c h i a v e l l i —
m í t o s z és v a l ó s á g . — CCH, 1969.
3. sz. 273—300. p .
Bach, H u g o : A m a c h i a v e l l i z m u s r ó l . —
WR, 1969. 10. sz. 577—583. p .
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Hoffmann, Joachim: Von Schlichting
tábornok háborús tanai. — MM,
1969. 1. sz. 5—35. p.
Rolak. Bruno J.: A villámháború el
méletének kidolgozói. — MR, 1969.
5. sz. 73—76. p.
Norman, F. J.: A fegyverkezés szere
pe a háború elkerülésében. — AQ,
1969. 98. köt. 2. sz. 168—182. p.
Batov, P.: A fegyveres harc formáinak
és módjainak fejlődéséről. — VV,
1969. 7. sz; 7—11. p.
Staar, Richard F.: A szovjet hadászat.
Történeti áttekintés. — W, 1969.
6. sz. 282—288. p.
Korotkov, Ivan Alekszeevics: A szov
jet hadtudomány fejlődése 1933-tól
1941-ig. — ZM, 1969. 2. sz. 133—
153. p.
Mogg, John: A híradás, mint katonai
művészet. — MR, 1969. 11. sz.
80—88. p.
Eycheiné: Behajózási műveletek. Tör
ténelmi példák: a zeebrugge-i, stnazaire-i és a dieppe-i rajtaütés.
A koum-kaleh-i és a Dardanellák-

ban. valamint Guadalcanalnál vég
rehajtott hadművelet. Dunkerque
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Graewe, Richard: Tábori lelkészek a
17., 18. és 19. század hadseregei
ben. — ZfH, 1969. 221. sz. 30—33.,
223—224. sz. 122—127., 226. sz.
208—212. p.
Urrisk, Otto: A nehézlovasságtól a
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224. p.
Dolinek, Vladimir: A kézi tűzfegyve
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sági pallos 1879-től. — DWJ, 1969.
6. sz. 466—467. p.
Seifert, Gerhard:
Német markolatú
kardok a 16—17. században. —
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toly. — DWJ, 1969. 12. sz. 936—
943. p.
Stewart, William G.: Erődítések a had
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sz. 239—283. p .
Reychman,
Jan: Forradalmárok talál
kozója. [1701-ben II. Rákóczi F e 
r e n c é s Bercsényi Miklós V a r s ó 
b a n a lazaris'ták k o l o s t o r á b a n b e 
szélte meg a m a g y a r szabadság
h a r c t e r v é t . ] — De, 1969. 9. sz.
43. p.
Kaminski,
A[ndrzej]: A svédellenes
szövetség k e z d e t e i . A lengyel—
orosz k a p c s o l a t o k 1704—1706 k ö 
zött. — P H , 1969. 2. sz. 291—
313. p .
Kaviinski,
A n d r z e j : I. P é t e r és a l e n igyel h a d s e r e g a z 1707. évi Orosz
o r s z á g elleni s v é d t á m a d á s előes
téjén. — S M H W , 15. köt. 1969. 1.
sz. 41—60. p.
Liberti,
Gerardo: A pármai Constant i n i a n o ezred a t ö r ö k ö k elleni h á 
b o r ú b a n D a l m á c i á b a n 1710-ben. —
RM, 1969. 7—8. sz. 927—976. p.
Auffenberg—Komarow,
Adolph: A kun e r s d o r f i c s a t a , 1759. — S, 1969.
15. sz. 11. p.
Eckert, H e l m u t : Seydlitz t á b o r n o k k i 
adatlan levele a hétéves háború
idejéből. — ZfH, 1969. 223—224.
sz. 88—90. p .
Murphy,
Orville T . : F r a n c i a h i v a t á s o s
k a t o n á k v é l e m é n y e az a m e r i k a i
miilíciáról a függetlenségi h á b o r ú 
b a n . — MA, 1969. 32. köt. 4. sz.
191—198. p .
Novicev,
A. D. : A k a t o n a i h ű b é r r e n d s z e r m e g s z ü n t e t é s e az O s z m á n B i 
r o d a l o m b a n . — ZG, 1969. 4. sz.
471—478. p .

— 794 —

ÜJKORI HADTÖRTÉNELEM
Urrisk, Otto: Az osztrákok 'harca Na
póleon csapatai ellen, 1792—1809. —
S, 1969. 9. sz. 11—12. p.
Cook, H. C. B.: Egy fiatal csapattiszt,
Thomas Baldwin St. George né
metalföldi naplója, 1794—1795. —
JSAHR, 1969. 47. köt. 192. sz. 233—
250. p.
Manfred, A. Z.: Napoleon itáliai had
járata 1796—1797-ben. — NNL
1969. 5. sz. 45—'58., 6. sz. 67—83. p.
Grazioli: Vázlatok az 1797. évi rivoli
csatáról. — RHA, 1969. 3. sz. 60—
77. p.
De Lombares, Michel: Napóleon pálya
futása 1799-ig. — RHA. 1969. 4. sz.
7—21. p.
Gennaro, Alberto : Az olasz légiók Na
póleon első itáliai hadjárata ide
jén. — RM, 1969. 12. sz. 1568—
1594. p.
Nadzieja, Jadwiga: Józef Zajaczek tá
bornok Egyiptomban, 1798 május—
1801 október között. — SMHW,
15. köt. 1969. 1. sz. 165—214. p.
Costantini, A.: I. Sándor cár és az
aimiens-i béke, 1802 március. —
RHA, 1969. 3. sz. 78—87. p.
Andrew Barnard levelei a spanyol
országi hadjáratból. Közili: Spur
rier, M. C. — JSAHR, 1969. 47.
köt. 191. sz. 131—148. p.
Frankenberg er, Otakar: A cseh nép
felkelő alakulatok 1809-ben. — HV,
1969. 2. sz. 221—246. p.
Tulard, Jean: ,,A központi hadiraktár"
és Franciaország felkészülése az
oroszországi hadjáratra. — RHA,
1969. 3. sz." 104—109. p.
Jeschke, Wilhelm: A lüneburgi csata
1813. április 2-án. — Trp, 1969. 12.
sz. 979—987. p.
Doher, Marcel: Képek 1813-ból. —
RHA, 1969. 4. sz. 28—33. p.
Drewfs, Joachim: Blücher átkelése a
Rajnán Kaubnál. — Trp, 1969. 1.
sz. 1—5. p.
Herrmann, Friedrich: A dán—norvég
haditengerészet a napóleoni hábo
rúk idején. — Zffi, 1969. 225. sz.
141—150. p.
Godechot, Jacques: Bonaparte keleti
álma. A francia külpolitika a 18.
század végén és a 19. század ele
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Hadseregről 1818-ban. — WR, 1969.
10. sz. 552—556. p.
Kienner, Jochen: Az Északnémet Szö
vetség és a szövetségi hadügy tör
ténete. — WR, 1969. 7. sz. 388—
410. p.
Deíra&ne, J. : A hadseregek jelentősége
a külpolitikában. Történeti átte
kintés 1830-tól napjainkig. — RMG,
1969. 4. sz. 505—529.. 5. sz. 657—
671. p.
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Wojsz, Janu'sz: Tornász Lubienski tá
bornok csoportjának harctevékeny
sége 1831-ben a cári gárda ellen.
— SMHW, 15. köt. Í969. 2. sz. 117—
145. p.
Spielhagen, Paul: Az orosz és porosz
csapatok szemléje Kalis városában
1835-ben. — ZfH, 1969. 225. sz.
155—156. p.
Brade, W. : Az 1848/49-es forradalom
történeti helye és jellege. Nemzet
közi konferencia, Berlin 1968. de
cember 2—3. — ZG, 1969. 3. sz.
342—345. p.
Binder Pál—Killyén Ferenc: Bem tá
bornok Brassóban. (Az 1849. már
cius 21-i felhívás.) — Ko, 1969. 7.
sz. 1084—1092. p.
Glück Jenő—Kovách Géza: Az aradi
vértanúk és az utókor. — Ko, 1969.
10. sz. 1543—1548. p.
Davey, A. B. T.: A krími háború tör
ténetének meghamisítása. — RUSI.T,
1969. 114. köt. 656. sz. 69—73. p.
Hermann, Friedrich: A porosz vaske
reszt adományozása két angol tiszt
nek az 1870/71-es háborúban. —
ZfH, 1969. 223—224. sz. 85—88. p.
Kamburov,
G. : Felszabadító háború
1877—1878-ban. — AP, 1969. 2. sz.
123—128. p.
Ulunjan, A.: Katonai röplap az orosz—

török háború idejéből, 1877—1878.
— VISz, 1969. 1. sz. 39—48. p.
Ámort, Cs. : A cseh közvélemény és
az orosz—török háború, 1877—
1878. — VISz, 1969. 2. sz. 48—51. p.
Moyse—Bartlett, H. : A brit 'hadsereg
szerepe Kelet- és Közép-Afrikában
a 19. század oitolsó évtizedében. —
AQ, 1969. 97. köt. 2. sz. 223—
234. p.
Sixsmith, E. K. G. : A dél-afrikai /búr/
háború. — AQ, 1969. 98. köt. 1. sz.
89—99., 2. sz. 209—219. p. 1 térk.
Green, H. : A búr háború okai és ered
ményei, 1899—1902. — AQ, 1969.
97. köt. 2. sz. 177—187., 98. köt,
1. sz. 64—74. p.
Sifman, A. I.: Lev Tolsztoj és az an
gol—búr (háború. — NAA, 1969.
1. sz. 76—86. p.
Stronge, H. C. T.: Nigéria a század
fordulón. Gyarmati háborúk. —
AQ, 1969. 98. köt. 2. sz. 205—
208. p.
Marinov, V. A.: Az 1904—1905-ös orosz
—japán háború az amerikai és an
gol történetírásban. — VI, 1969.
5. sz. 149—154. p.
Hanzal, Josef: Annexiós válság 1907—
1909 között — új dokumentumok
tükrében. — HV, 1969. 1. sz. 21—
39. p.

Az első világháború
Petrov, G. D.: Alekszandra Kollontaj
az első világháború előestéjén és
a világháború éveiben. — NNI,
1969. 1. sz. 67—81. p.
Stewart, W. A.: Lanrezac, Joffre és a
XVII. számú terv. — MA, 1969.
32. köt. 4. sz. 181—190. p.
Hronsky, Marian: Szlovák politika az
első világháború idején. — HC,
1969. 4. sz. 473—514. p.
Holotik, L. : Az első világháború ha
tása a cseh és szlovák népre. —
SHS, 1968. 6. köt. 107—118. p.
Baumgart, Winfried: A Schlußsteinterv. Az első világháború katona
politikai történetéhez. — WR, 1969.
2. sz. 112—116., 3. sz. 172—176., 4.
sz. 217—231., 5. sz. 285—291., 6.
sz. 331—355., 7. sz. 411—414., 8. sz.
457—477. p.

Saul, K. : A „Német Harciszövetség".
A császári Németország „nemzeti"
szövetségének belpolitikai szerepe.
— MM, 1969. 2. sz. 95—161. p.
Mommsen, Wolfgang J.: A Bethmann
Holľweg-konmány és a közvéle
mény 1914—1917 között. — VfZ,
1969. 2. sz. 117—159. p.
Feldman, G. D.: Németország gazda
sági mozgósítása, 1914—1916. —
Ann ales. Économies-Sociétés -Civil i sations, 1969. 1. sz. 102—127. p.
Hanák Péter: A magyar államférfiak
és Itália hadbalépése. — öster
reichische Osthefte, Í969. 4. sz.
197—215. p.
Auffenberg—Komarow,
Adolph: A szö
vetséges, hadseregek az első világ
háború kitörésekor. — S, 1969. 13.
sz. 12. p.
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Durisic, Mitar: A 6. Osztrák—Magyar
Hadsereg támadása és harctevé
kenysége a 3. Szerb Hadsereg arc
vonalszakaszán 1914-.ben. — VoG,
1969. 1. sz. 47—97. p.
Stöckele, G.: A limanova—lapanówi
csata 1914. december 1—13-án. —
ÖMZ, 1969. 6. sz. 510—512. p.
Gledovic, Bogdan: A montenegrói te
rületi hadsereg szerepe 1915—1916ban a szerb hadsereg szerbiai és
montenegrói visszavonulása alatt.
— VoG, 1969. 3. sz. 7—61. p.
Deist, Wilhelm: 1915 nyarán a biro
dalmi kancellár és a határvidék
főparancsnoka között lezajlott vita.
— MM, 1969. 1. sz. 101—119. p.
Steinbock,
Erwin: Karintiai elhárító
harc 1915-ben. — Tr, 1969. 2. sz.
131—134., 3. sz. 225—229. p.
Schaumann, Walther: Harc a Fontana
Negra csúcsért, 1915. — S, 1969.
7. gz. 11., 8. sz. 11. p.
Schaumann: Közelharc a Punta d'Albiola hegységben, 1915. — BI, 1968.
6—7. sz. 9—11. p.
Stefanon,
Gualrtiero: Gondolatok az
osztrákok 1916 májusi offenzívájának kudarcával kapcsolatban. —
RM, 1969. 4. sz. 501—518. p.
Sokol, Hans: A szerb hadsereg újra
felállítása 1916-ban. — Tr, 1969.
5. sz. 454—455. p.
Kamburov, G. : Katonapolitikai ellen
tétek Bulgaria és Németország kö
zött Dobrudzsa kormányzását il
letően az első világháború idején,
1916—1917-ben. — VISz, 1969. 4.
sz. 34—53. p.
Schaumann
[Walther] : Az ortigarai
csata 1917. — BI, 1968. 5. sz. 11—
13. p.
Schaumann, Walther: A cs, és kir. I.
hadtest ellátásának előkészítése az
1917. október 24-i Isonzó menti
támadáshoz. — ÖMZ, 1969. 4. sz.
300—314. p.
Jankov, K.: Harctevékenység a bitolszki fronton 1917—1918-ban. —
Izvesztija na Voennoisztoricseszkoto Naucsno Druzsesztvo. Tom 5.
Priturka köm szp. „Voennoisztoricseszki Szbornik" kn. 4. 1968. 172—
173. p.
Halusz, P. I. : Az oroszországi dolgozók
szolidaritása és a magyar hadi

foglyok 1915-től 1917 elejéig. —
UIZs, 1969. 3. sz. 116—118. p.
Aszódy János: A központi hatalmak
katonai vereségének előestéje. A
„Midhael-hadiművelet" és a fegy
verszünet. 1918 március. — Ko,
1969. 1. sz. 104—109. p.
Baumgart, W. : Új források Ludendorff
értékeléséhez. Ellentét a haditen
gerészet vezérkari főnökével 1918
nyarán a német fekete-tengeri po
litikáról. — MM, 1969. 2. sz. 161—
179. p.
Francois, Pierre: Gondolatok az 1918
nyári macedóniai francia győze
lemmel kapcsolatban. — RMG,
1969. 2. sz. 196—211., 3. sz. 359—
373. p.
Opacic, Petar: A szaloniki arcvonal át
törésének
50. évfordulóján. —
VoG, 1968. 3. sz. 7—70. p.
Krizman, Bogdan: A szerb hadsereg
hadműveletének befejezése
1918
őszén Belgrád felszabadításáig. —
VoG, 1969. 2. sz. 27—104. p.
Chanlaine, Pierre: Harcok Albániában
1918-ban. — RHA, 1969. 1. sz. 64—
73. p.
Corvo, Giovanni: A Vittorio Venetó-i
csata — hadművészeti mestermun
ka. 1918. október 24—november 4.
— RM, 1969. 7—8. sz. 847—859. p.
Lengyel
Béla: Az Osztrák—Magyar
Monarchia
katonai
Összeomlása
1918-ban. — ASM, 1969. 5. sz. 269—
277. p.
Kahn, R. A.: Az Osztrák—Magyar Mo
narchia félbomlása és az európai
egyensúly. — Der Donauraum, 1969.
1—2. sz, 70—76. p.
Mach, K.: 1918 ősze. A Habsburg Mo
narchia felbomlása Európa újjá
rendezése során. Az Osztrák Keletés Délkelet-Európái Intézet nem
zetközi szimpózionja. — ÖO, 1969.
1. sz. 55—61. p.
Pust, Ingomar: Ausztria és Jugoszlá
via tharca a hatánmenti peremvá
rosokért az Osztrák—M agyar Mo
narchia felbomlása után. — ÖMZ,
1969. 3. sz. 240—242. p.
Stenzel, Ernst: Az ukrán Rada- (Köz
ponti Tanács-) kormány megdön
tése a német katonai hatóságok
által 1918 április végén. — ZM,
1969. 1. sz. 41—45. p.
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Narocsnickij,
A. L.: Szovjet-Oroszor
szág és a nyugati hatalmak a coimpiegne-i fegyverszünet idején. —
NNI, 1969. 2. sz. 33—38. p.
Hantsch, Hugo: A saint-germaini béke,
1919. — ÖMZ, 1969. 5. sz. 353—
356. p.
Kamburov, G. : A neuillyi béke terü
leti és katonai záradékai és azok
LEGUJABBKORI

végrehajtása. — VISz, 1969. 5. sz.
31—60. p.
Stiitzel, Herman: A titkosírás és meg
fejtése az első világháborúban. —
Trp, 1969. 7. sz. 541—545. p.
Kevles, Daniéi J. : Tüzérbemérő szol
gálat az amerikai expedíciós erők
nél az első világháborúban. — MA,
1969. 33. köt. 3. sz. 374—384. p.
HADTÖRTÉNELEM

A két világháború közötti korszak hadtörténelme
Gemkow, Günter: A német—lengyel
forradalmi szolidaritás hagyomá
nyai. A Német Vörös Segély harca
a lengyelországi fehér terror ellen.
— ZG, 1969. 6. sz. 718—738. p.
Grote, Nicolaus v.: A balti államok
harca 1919-ben. — W, 1969. 5. sz.
261—264. p.
Szergeev, F.: A Szovjetunió elleni ame
rikai kémkedés történetéből. —
VIZs, 1969. 6. sz. 119—126. p.
Link, Werner: A Ruhr-vidék megszál
lása és az USA gazdaságpolitikai
érdékei. — VfZ. 1969. 4. sz. 372—
382. p.
Dusen'kin, D.: Kínai militaristák szét
zúzása a Hanka-tó térségében, 1929ben. — VIZs, 1969. 11. sz. 121—
126. p.
A hitleri főparancsnokság titkos ok
mányai a második világháború elő
készítéséről, 1933—1939 között. —
NNI, 1969. 4. sz. 111—127., 5. sz.
122—135. p.
Moritz, Erhard: A fasiszta német ve
zérkar értékelése a Vörös Hadse
regről 1935-től 1941-ig. — ZM, 1969.
2. sz. 154—170. p.
Catalano, F.: Mussolini törekvései és
Olaszország gazdasági valósága. —
RHDGM, 1969. 76. sz. 15—38. p.
Godlewski, Jerzy: A olaszok abesszí
niai agressziója 1935—1936-ban. —
WPH, 1969. 3/4. sz. 410—438. p.
Lecuir, Jean—Fridenson, Patrick: Az
angol—francia légi együttműködés
szervezete 1935 és 1940 májusa kö
zött. — RHDGM, 1969. 73. sz. 43—
74. p.
Lazea, Alvina: A román—francia ka
tonai
együttműködés
problémái
1936-ban. — SRI, 1969. 1. sz. 105—
128. p.

Coox, Alvin D. : A felmorzsolódás ha
tása a nemzeti háború erőfeszíté
seire. A japán hadsereg tapaszta
latai Kínában, 1937—1938-ban. —
MA, 1968. 32. köt. 57—62. p.
A Haszan-tó körüli 1938. évi szovjet—
japán harcok hősei. — VIZs, 1969.
6. sz. 53—65. p.
Tereskin, P. : Az első harcok a Haszantó körül 1938-ban. — Visszaemlé
kezés. — VIZs, 1969. 7. sz. 86—
89. p.
Coox, Alvin D. : A Kwantung hadse
reg és a Nomonhan-incidens, 1939.
— MA, 1969. 33. köt. 2. sz. 302—
312. p.
Plotnikov, G.: A japán hódítók szét
zúzása Halhin-Golnál. — VIZs,
1969. 8. sz. 31—41. p.
Szavicsev, T.: Harcban Halhin-Golnál.
— VIZs, 1969. 9. sz. 74—76. p.
Klevkov, V. G. : A szovjet és mongol
hadsereg harca Halhin-Golnál. —
VI, 1969. 9. sz. 129—141. p.
Szmirnova, N. D. : Albánia bekebele
zése a fasiszta Olaszország által
1939-ben. — VI, 1969. 4. sz. 99—
113. p.
Hass, Gerhart: A müncheni egyezmény
és Csehszlovákia annektálása a
nyugatnémet publicisztika és tör
ténetírás tükrében. — ZG, 1969. 4.
sz. 462—471. p.
Osztója—Ovszjanüj,
I. D. : Űj adatok
Münchenről, angol levéltári anya
gok alapján. — NNI, 1969. 4. sz.
78—93., 5. sz. 69—70. p.
Masarik, Hubert: Még egyszer Mün«
chenről. — CCH, 1969. 2. sz. 236—
239. p.
Jezek, František: Az 1938. évi münche
ni válság. — Visszaemlékezés. —
HV, 1909. 4. sz, 674—701. p.
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Réssel, Alfred: München a csehszlovák
hadsereg vezérkari tisztjének viszszaemlékezéseiben és kritika j áíban.
— HV, 1969. 2. sz. 302—354. p.
Duda, Petr: Az 1938. évi mozgósítás
eseményei. Harci események a
cseh—lengyel határon. — HV, 1969.
5. sz. 903—907. p.
Hoensch, Jörg K.: A Teleki-kormány
részvétele Csehszlovákia szétzúzá
sában. — CCH, 1969. 3. sz. 351—
376. p.
Pasák, Tomás: A német csapatok cseh
földre lépése 1939-ben. — CCH,
1969. 2. sz. 161—184. p.
Novotny, Josef: Csehszlovákia német
megszállása 1939-ben. — Atom,
1969. 3. sz. 68—69. p.
Tesar, Jan: A náci okkupációs politika
problémái a Cseh—Morva Protek
torátusban 1939-ben. — HV, 1969.
1. sz. 40—85. p.
Janácek, František—Novotny, Josef—
Hájková, Alena: A szovjet—német
egyezmény, a háború és a GsKP.
xAz 1939. augusztus 23—szeptember
1.. közötti hét története. — HV,
1969. 3. sz. 425—457. p.
Ratcliff, Ann: Diplomáciai kapcsola
tok Franciaország és az Egyesült
Államok között 1938. szeptember
A spanyol
Wohlfeil, Rainer: A spanyol polgár
háború fő problémáival foglalkozó
kutatások helyzetéről. — MM, 1969.
2. sz. 189—202. p.
Mescserjakov, M. T.: A Kommunista
Internacionálé és a Spanyol Kom
munista Párt harca a fasizmus
ellen, 1936—1939. — VIK, 1969.
2. sz. 45—58. p.
Kühne, Horst: A német fasizmus ka
tonai intervenciójának méretei és
céljai 1936—1939 között Spanyol-

29—1940. június 16. között. —
RHDGM, 1969. 75. sz. 1—40. p.
A Szovjetunió, Anglia és Franciaor
szág 1939. évi moszkvai tárgyalá
sai. — Dokumentumok. — MZs,
1969. 7. sz. 83—94., 8. sz. 89—99.,
9. sz. 105—109., 10. sz. 68—76. p.
Kuznecov, N. G.: A Szovjetunió, Ang
lia és Franciaország katonai miszszióinak megbeszélései 1939 augusz
tusában. — NNI, 1969. 6. sz. 109—
115. p.
Ivanov, ív.: Bulgária csatlakozása a
háromhatalmi egyezményhez — a
bolgár monarcho-fasiszta kormány
zat végzetes lépése. — VISz, 1969.
6. sz. 19—50. p.
Zivkova, L.: Németország, és Anglia
gazdaságpolitikája Délkelet-Európá
ban a (második világháború előes
téjén. — Études Balcaniques, 1969.
5. köt. l ^ s z . 36—54. p.
Ulbricht, W[alter]: A Kommunista In
ternacionálé harcban az imperia
lista háború és a fasizmus ellen.
— VIK, 1969. 5. sz. 3—20. p.
Szkaba, A. D.—Sztasev'szkij, D. M.: A
Komintern harca az egységfrontért
a fasizmus ellen, 1933—1939. —
UIZs, 1969. 8. sz. 15—24. p.
polgárháború
országban. — ZM, 1969. 3. sz. 273—
287. p.
Descola, Jean: A fordulatokban gaz
dag terueli csata 1937-ben. — RMG,
1969. 9. sz. 571--586. p.
Vetrov, A.: Harcok az Ebrónál. —
Visszaemlékezés. — VIZs, 1969. 4.
sz. 72—82. p.
Mezencev, G. : Fiatal tengerészék, a
nemzetközi brigád harcosai Spa
nyolországban. — Morszkoj Flot,
1969. 1. sz. 34. p.

A második világháború
A háború jellege, a második

világháború

Szamosenko, V. N. : A Nagy Honvédő
Háború résztvevőinek visszaemlé
kezései mint történelmi források.
— Szovetszkie Arhivü, 1969. 5. sz.
37—47. p.

hadtörténetírása

problémái

Vaszilevszkij,
A.: Gondolatok Zsukov
marsall „Voszpominanija i razmüslenija" c. könyvéről. — K, 1969.
10. sz. 113—127. p.
Higham, Robin: A második világhá-
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Georgescu, Titu: A második világhá
borúban részt vett brit tábornokok
ború befejezésének eredményei és
memoárjai. — RUSIJ, 1969. 114.
tanulságai. — An, 1969. 6. sz. 110—
köt. 654. sz. 59—63. p.
119. p.
Marcelov, A. N.: Nyugatnémet vissza- .
emlékezéseik a második világhábo
Az NDK és a Szovjetunió történeti
rúról. — VI, 1969. 11. sz. 78—92. p.
társulatainak felhívása a második
Ryszka, Franciszek: Az NSZK histo
világháború kirobbantásának 30.
riográfiája a (második világháború
évfordulóján. A második világhá
keletkezéséről és lefolyásáról. —
borús veszteségek. — ZG, 1969. 11.
WL, 1969. 9. sz. 52—57. p.
sz. 1445—1451. p.
Moisuc, Viorica: A második világhá
Az NDK és a Lengyel Népköztársaság
ború okairól és jellegéről. — An,
történeti társulatainak
felhívása
1969. 6. sz. 120—128. p.
Lengyelországnak a fasiszta német
Willard, Germaine: A második világ
imperializmus által történt megtá
háború gyökerei. — Cahiers du
madása 30. évfordulóján. — ZG,
Communisme, 1969 szeptember.
1969. 11. sz. 1451—1452. p.
A második

világháború

politikai

Rzsesevszkij,
O. : Egy árulás történe
téből. A Lengyelország elleni né
met támadás és a nyugati szövet
ségesek magatartása. — VIZs, 1969.
9. sz. 26—34. p.
Schneider, F. Th.: Hitler tárgyalásai
Lavallal, Pétainnel és Darlannal
1940—1941-ben. — RMG, 1969. 10.
sz. 654—672. p.
Servais, André: A locarnói egyezmény
csődje. Bevezető az 1940-es év ese
ményeihez és megértéséhez. —
RMG, 1969. 5. sz. 638—656. p.
Davidson, F. H. N.: Küldetésem Bel
giumiba 1940-ben. — RUSIJ, 1969.
114. köt. 656. sz. 80—82. p.
Az első lépés a katasztrófa felé. Do
kumentumok Olaszország belépé
séről a második világháborúba. —
VIZs, 1969. 11. sz. 53—59. p.
Faust, Fritz: A szövetséges hatalmak
szerződései 1941 és 1945 között. —
ÖMZ, 1969. 5. sz. 384—395. p.
Golikov, F. I. : Szovjet katonai miszszió Angliában és Amerikában
1941-ben. — Visszaemlékezés. —
NNI, 1969. 3. sz. 100—110., 4. sz.
102—110. p.
Fomin, V. T.: A fasiszta Németország
belpolitikai helyzete a Szovjetunió
megtámadásának időszakában. —
VI, 1969. 1. sz. 60—73. p.
Meneghello—Dincic, Kruno: A horvát
usztasa
állam,
1941—1945. —
RHDGM, 1969. 74. sz. 43—65. p.
Zuric, Neva Skoti: A szerb burzsoá
politikusok és Olaszország együtt
működése a megszállott területek

és diplomáciai

története

kiszélesítése érdekében (1941—1942).
— VoG, 1969. 2. sz. 195—209. p.
Vrazalic, Esref: A nemzetközi jog és
Jugoszlávia megszállása a máso
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13 Hadtörténelmi közlemények
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Ogarev, P.: Az ellenség előre elkészí
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geri hadvezetés aktivizálására 1943ban. — WR, 1969. 2. sz. 94—104. p.
Chilton, Edward: „Rendkívüli vélet
len". A haditengerészet és a légi
erő együttes harca német tenger
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jászervezése a provence-i partra
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Boulle, Georges: A 3. gyaloghadosztály
támadása a Belvedere ellen 1944
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