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TANULMÁNYOK

BOROSY ANDRÁS
KÖZRENDŰ ÉS NEM SZABAD EREDETŰ HADAKOZÓ NÉPELEMEK
AZ ARPAD-KORBAN

I. Európai

kitekintés

A középkori Európában a hadakozás főként a nemesek feladata volt. A nem
zetségek előkelőiből és a fegyveres kíséretek tagjaiból kialakult feudális nemes
ség, mely Európa történetében hosszú évszázadokig, egészen a XIX. századig
döntő szerepet vitt, kiváltságait, irányító szerepét „honvédő", hadakozó funk
ciójából eredeztette, s „harcias" jellegét még akkor is hangsúlyozta, mikor a
tényleges hadakozásban már alig volt szerepe. A X—XV. században a haditech
nika alakulása is kedvezett a nemességnek. Az e korszakban uralkodó fegyver
nem, a nehéz (és egyre nehezebbé váló) fegyverzetű lovasság harcéi j árasának
elsajátítása nagy gyakorlatot, sok szabadidőt és nem csekély fizikai erőt kívánt.
Csakis olyan harcos kezelhette hatékonyan a hosszú lovagi lándzsát, a súlyos,
kétélű kardot, aki nem maga termelte a számára szükséges javakat, vagyis ki
nek ellátásáról mások gondoskodtak. A feudális terménygazdálkodás korában
csak egy földbirtokkal és a földbirtokot megművelő parasztokkal bíró személy,
más szóval feudális úr volt erre képes, valamint az uralkodó, vagy valamely
más nagyúr „kenyerén élő", általa közvetlenül ellátott harcos.
A X—XV. századi Európa hadseregeiben harcoló nehézlovasok tehát többsé
gükben földbirtokos nemesek voltak. A fejlődés során általában ilyenekké vál
tak a fegyveres kíséret tagjai is. 1
1 A feudális nemességről általában 1. : Marc Bloch: La société féodale. Les classes et le gouvernement des hommes.
Párizs, 1949. passim; Rushton Coulborn (szerk.): Feudalism in History. Princeton, 1950. passim; Karl Rosi: Der
„aristokratische Charakter" europäischer Staats-und Sozialentwicklungs. Historisches Jahrbuch, 14.k.(1955)031—<i42.
o. ; Otto Brunner: Inneres Gefüge des Abendlandes. In : História Mundi 0. k. Hohes und spätes Mittelalter. Bern, 1958.
343.ésköv. o.; A germán ősnemességről 1.: Ernst Mayer: Der germanische Uradéi. ZUG Germ. Abt. 32. k. (1911)41—
228. o. ; Karl Bosl: Staat, Gesellschaft und Wirtschaft. In : R. Gebhardt (szerk) : Handbuch der deutschen Geschichte I.
k. Frühzeit und Mittelalter, 9. kiadás (szerk. H. Grundmann) Stuttgart. 1970. 590—593.. 602. o.; Hermann Conrad:
Deutsche Rechtsgeschichte I. k. Frühzeit und Mittelalter. 2. kiadás, Karlsruhe, 1902. 13—14.; 309—111; 110—117. o.
A frank nemesség kialakulására 1. Jean-Pierre Bodmer: Der Krieger der Merovingerzeit und seine Welt. Eine Studie
über Kriegertum als Form der menschlichen Existenz im Frühmittelalter. Zürich, 1957. passim; Alexander Bergengruen: Adel und Grundherrschaft im Merovingerreich. Siedlungs und standesgeschichtliche Studie zu den Anfängen
des fränkischen Adels in Xordfrankreich, und Belgien. Wiesbaden, 1958. Vierteljahrschrift für Sozial und Wirtschafts
geschichte. Beiheft 41., passim.; Rolf Sprandel: Struktur und Geschichte des merovingischen Adels. HZ 193. (1901.)
33—71. o.; Johanna Maria van Winter: Rittertum. Ideal und Wirklichkeit. München, 1959. 82. és köv. o.
A francia nemességről 1. elsősorban M. Rloch id. művét, rajta kívül a régebbi irodalombői: P. Guilhiermoz: Essai
sur l'origine de la noblesse en France du Moyen Age. Párizs, 1902., passim.; Robert Holtzmann: Französische Verfas
sungsgeschichte von der Mitte des neunten Jahrhunderts bis zur Revolution. München—Berlin, 1910. 37. o.
Az újabb, nagyrészt M. Bloch elméletével (mely szerint a francia nemesség kizárólag a lovagságból alakult ki) vitat
kozó irodalomból: P. Bonenfant—G. Ľespy: La noblesse en Brabant aux X I I . et X I I I . e siècles. Le Moyen Age. 1958.
27—60. o. ; Leo Verriest: Noblesse. Chevalerie. Lignages. Condition des biens et des personnes. Seigneurie. Ministerialité.
Bourgeoisie. Echevinages. Bruxelles, 1900. 53—04. o. ; Leopold Genicot: La noblesse au Moyen Age dans l'ancienne
..Francie". Annales. Économies, Sociétés, Civilisations. 1902. 1—22. o.; L. Genicot: La noblesse au moyen age dans
J»ancienne „Francie": continuité, rupture au évolution. Comparative Studies in Society and History. An International
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Mégsem mondhatjuk, hogy a középkori Európa hadseregeiben kizárólag föld
birtokos nemesek harcoltak volna. Már csak azért sem, mert a lovagi fegyver
nem kétségtelen túlsúlya, döntő szerepe ellenére egyetlen olyan haderő sem
létezett, melyben kizárólag nehézlovasok harcoltak, szükség volt más fegy
vernemekre is, s e fegyvernemekben — legalábbis Nyugat-Európában — a
feudális nemes nem szívesen harcolt. A nemesség száma nem is volt túlságosan
nagy. Ha nagyobb hadseregekre volt szükség, másokat, nem nemeseket is fegy
verbe kellett szólítani. Az állandóan hadakozó nemesség száma a harci veszte
ségek következtében is „megkopott", s bizonyos házassági szokások is elősegí
tették a nemesség számának csökkenését. 2
Quarterly. Vol. V. 1902—1903. 52—59. o.; Jacques Boussard: L'origine des familles seigneuriales dans la région de la
Loire moyenne. Cahiers de la civilisation médiévale X. e — XII. e siècles. 1902. 302 -322. o.; Otto Forst de Battaglia:
The Nobility in the European Middle Ages. Comparative Studies in Society and History. An international Quarterly.
Vol. V. 1902—1963.60—75 o. ; Jacques Le Goff: Das Hochmittelalter. Fischer Weltgeschichte, Band 11. Frankfurt am
Main, 1905. 62—04. o.; Georges Duby: La société aux XI. e et X I I . e sičcles dans la région maconnaise. Párizs, 1953.,
passim.; G. Duby: Une enquête il poursuivre: la noblesse dans la France médiévale. Revue Historique, Tom. CCXXVI.
(1901) 1—22. o.; Guy Fourquin: Seigneurie et féodalité au moyen age. Párizs, 1970. L'historien. Sedion dirigée par
Roland Mousnier, 2. 74—84. o.; Jean-Francois Lemarignier: La France médiévale: institutions et société. Párizs,
1970. 103—100. o.; P. van Luyn: Les milites dans la France du XI. e siècle. Examen des sources narratives. Le Moyeu
Age. Tom. LXXVII. (1971) 205—224. o.
A német nemességről 1. Otto Freiherr von Dungern: Der Herrenstand Im Mittelalter. Eine sozialpolil ische und Rech f sgeschichtliche Untersuchung. I. k. Papiermühle, 1908.; Heinrich Mitteis: Der Staat des hohen Mittelalters. Grund
linien einer vergleichenden Verfassungsgeschichte des Lehnszeitalters. 5. kiadás. Weimar, 1955.. passim.; Heinrich
Dannettbauer: Adel, Burg und Herrschaft bei den Germanen. Grundlagen der deutschen Verfassungsentwicklung,
in: II. Danrwnbauer: Grundlagen der mittelalterlichen Welt. Skizzen und Studien. Stuttgarti 1958.; Karl Bosl: Die
germanische Kontinuität im deutschen Mittelalter (Adel—König—Kirche) in.: K. Botl: Frühformen der Gesellschaft
im mittelalterlichen Europa. Ausgewählte Beiträge zu einer Strukturanalyse der mittelalterlichen Welt. München—
Wien, 1900. 80—105. o., s ugyanebben a kötetben az „Adel" c. tanulmány, 220—227. o.; Friedrieh Lütge: Deutsche
Sozial und Wirtschaftsgeschichte. Kin überblick. 3. kiadás. Berlin—Heidelberg—New-York, 1966. 20. és köv. o.;
Gerd Tellentiacli: Die Germanen und das Abendland bis zum Beginn des dreizehnten Jahrhunderts. In : Saeculum Welt
geschichte. Band VI. Die Hochkultnren im Zeichen der Weltreligionen 2. Das dreifache Hittelalter: Bizanz, Islam.
Abendland, China, Korea. Japan, Zentralasien, Afrika südlich des Sahara. Freiburg—Basel—Wien, 1907. 208—277.0.;
Wilhelm Stornier: Früher Adel. Studien zur politischen Führungsschicht im fränkisch — den Ischen Reich vom 8. bis
11. Jahrhundert.TeilI. Stuttgart, 1973. Monographien zur Geschichte des Mittelalters (ed. K. llosl). Band 0,1, passim.
Az angol nemességről: F. M. Stenton: The Anglo-saxon England (The Oxford History of England. 2. k.) Oxford,
1947., passim. ; A. L. Pool r: Krom Domesday Book to Magna Carta 1087—1216. (The Oxford History of England 3. k.)
Oxford, 1955., passim.; F. Maurice Powicke: The Thirteenth Century 1210—1307 (The Oxford History of England 4.
k.) Oxford 1953.,passim.; A. 0.Poole:Medieval England. Oxford, 1958., passim.
A spanyol nemességről: H. Mitteis: i. m. 414—420. o.; F. Soldevilla: História de Espana I—II. k. Barcelona, 1952.,
passim.; E. Lourie: A Society Organized for War: Medieval Spain. Past and Present. 1900. 54—70. o.
A cseh nemességről: Julius Lippen : Socialgeschichte Böhmens in vorhussitischer Zeit. I. k. Prága—Bécs—Lipcse,
1890 250—203. o.; Kossányi Béla: A lengyel nemesi társadalom megalakulása. Történeti Szemle, 1916. 258—261. o.;
František Gram: Die Entstehung der mittelalterlichen Staaten in Mitteleuropa. Historka X. (1905) 5—65. o. ; F. Graus:
A propos de l'évolution de la noblesse en Bohème du IX. au XIII. siècle. In.: L'Europe aux IX e — XI e siècles. Aux
origines des états nationaux. Varsó, 1908. 205—210. o.
Az orosz nemességről: Otto Hötzech: Adel und Lehnswesen in Russland und ihr Verhältuiss zur deutschen Entwick
lung, HZ 1912. 540 és köv. o.; II'. O. (Vaszüij Oszipovics) Kliutsehewskij : Geschichte Russlands. I. k. S t u t t g a r t Lipcse—Berlin, 1925., passim.: Karl Stählin: Geschichte Russlands von den Anfängen bis zur Gegenwart, Graz, 1901.
(az 1923-as kiadás utánnyomása), passim.; B. D. (Borisz Dimitrijevics) Grékov: Der Kampf Russlands um die Errich
tung seines Staates, Lipcse 1948., passim. : George Vernadsky: Kievan Russia (A History of Russia, II. k.) New Haven,
1948. 135. és köv. o.; Geschichte der UdSSR I. Feudalismus, 9—13. J h . Erster Halbband, Berlin, 1957., passim.
A lengyel nemességről: Kossángí li. i. m. 228—201. o.; Stefan Ehrenkreuz: Beiträge zur sozialen Geschichte Polens
im X I I I . Jahrhundert. Varsó, 19] 1. 44—00. o.; Marceli Handelsman: Die mittelalterliche polnische Sozialgeschichte.
Stuttgart, 1920. 47. o.; Zygmuni Wojciechowejei; La condition des nobles et le problème de la féodalité en Pologne au
Moyen age, Revue Historique de droit fiançais et étranger 1930. 051—700., 1937. 20—70. o.; Bánié György: Hűbériség
és rendiség a középkori magyar jogban, Kolozsvár, é. n. (1940) 25. és 489. o. ; Z. Wojciechowski: L'état polonais au moyen
age. Histoire et institutions. Párizs 19)9. passim. — History of Poland, Varsó 1979., passim.
A lovagi haditechnikáról s a lovagság intézményéről: M. Jahns: Handbuch einer Geschichte des Kriegswesens von
der Urzeit bis zur Renaissance, Lipcse 1880. Delpech: La tactique au X I I I . siècle. T—II. Párizs, 1880.; G. Köhler:
Die Entwickelung des Kriegswesens und der Kriegführung in der Ritterzeit von Mit te des 11. Jahrhunderts bis zu den
Hussitenkriegen. I—III. Boroszló, 1880—1890.; Č. TV". C. Oman The Art of War in the Middle Ages, New-York, 1953.
í eredeti kiadása London, 1898. és 1905.) : //. Delbrück: Geschichte der Kriegskunst im Rahmen der politischen Geschichte,
II. és III. k. Berlin, 1907.; W. Erben: Kriegsgeschichte des Mittelalters, München—Berlin, 1929., Beiheft 10. der
HZ.; P. Schmitthenner: Krieg und Kriegführung im Wandel der Weltgeschichte. Potsdam. 1930. — Entwicklungs
geschichte des deutschen Heerwesens. (Szerk. E. v. Frauenholz, W. Elze es P. Schmitthenner) I. k.; E. v. Frauenholz:
Das Heerwesen der germanischen Frühzeit, des Frankenreiches und des ritterlichen Zeitalters, München, 1935.;
F. Lot: L'art militaire et les années au moyen age en Europe et dans la Proche Orient I—II. k. Párizs, 1940.; Rozin:
A hadművészet története II. k. A háború feudális korszakának története. Budapest, 1901.;,/. F. Verbruggen: Krijgskunst: in West-Europa in de Middeleuwen. I. k. Brüsszel, 1954. Ordinamenti militari in Occidents nell'alto Medioevo.
30. inarzio — 5. aprile 1907. I k. Spoleto, 1908.; R. Barber: The Knight and Chivalry. London. 1970.; G. Beeler
Warfare in Feudal Europe 730—1200. Ithaca—London, 1971.; F. L. Ganshof: Qu'est-ce que la chevalerie ? Revue Géné
rale Belge, 1947. november 77—80. o.; Heinrich Sprcemberg: Die feudale Kriegskunst. Beiträge zur belgisch—nieder
ländischen Geschichte, Berlin, 1959. 30—55. ©.; A. Borst: Das Rittertum im Hochmittelalter. Idee und Wirklichkeit.
Saeculum 1959. 213. és köv. o.; ,/. M. ran Winter: Rittertum. Ideal und Wirklichkeit. München, 1909., passim.;
Alexander rra Reitzenstein: Rittertum und Ritterschaft, München. 1972.: Arno Borsi (szerk): Das .Rittertum in Mittel
al r. Darmstadt. 19/6 , passim.
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Az a kérdés, ,kik voltak azok a nem nemesi származásúak, akik a középkori
Európa hadseregeiben a nemesek mellett hadakoztak, és milyen társadalmi ré
tegeidből kerültek ki?
Bár az újabb kutatások megállapították, hogy a kora-középkori Európában a
hadviselés súlya a fejedelmek fegyveres kíséretére nehezedett és a nem nemes
szabadok (közszabadok) katonai jelentősége kisebb volt, mint azt a XIX. száza
di — korának liberalizmusát a népvándorlás korába visszavetítő — történetírás
vélte, ennek ellenére a közszabadok a népvándorlás korában sem a germán,
sem a szláv népeknél nem voltak fegyvertelenek, s nem váltak azokká a feuda
lizmus kialakulása után sem. 3
Erre vonatkozó példákat a legkülönbözőbb európai országokból említhetünk.
M. Bloch szerint olyan ideális hűbéri társadalom, melyben csakis hadakozó va
zallusok és termelő „serf'-ek éltek volna, nem létezett. Mindenütt voltak aliodiális birtokosok és szabad parasztok is. Az alsóbb rétegek fegyverviselési tilal
ma pedig csak a XII. század második felében keletkezett. Olyan állapot, hogy
kizárólag a nemesek hadakoztak volna, sohasem volt. Az úr gyalogosait paraszt
jai közül válogatta ki, s e paraszti lándzsásokból és íjászokból lállt a francia
gyalogság — a zsoldosok megjelenéséig/1
A német közrendű harcosokra vonatkozólag elsősorban H. Fehr-t idézzük.
Megállapítja, hogy — mint Erben és Dopsch is véli, — a frank kapitula rák
,,néphadseregekről" szólnak, bár Nagy Károly megengedte a szegényebbeknek,
hogy ne katonáskodjanak. A „miles" és a ,,rusticus" fogalma csak a XI. szá
zadban válik külön és a paraszt fokozatosan elszokik a fegyverforgatástól. Fegy
vertilalmak korlátozzák a paraszt fegyverviselését, de nem tudják, s talán nem
is akarják egészen fegyvertelenné tenni. A XIII. század második felében azután
megszűnnek a paraszti fegyverviselési tilalmak, a paraszti „Waffenrecht" hely
reáll. 5
. 2 A földbirtok elaprózódásától félve a nem elsőszülött fiúk házasságkötését igyekeztek megakadályozni, mint G
Duby igen érdekes fejtegetéseiben előadja. (Les , Jeunes" dans la société aristocratique dans la France de nord-ouest
in: G. Ľúby: Hommes et structures du moyen age. Párizs, 1973. 213—225. o.)
3 A fegyveres kíséretről szóló irodalomból a következőket emeljük ki: H. Brunner: Der Reiterdienst und die
Anfänge des Lehnswesens, ZUG. Germ. Abt. 8. k. (1889). 25. és köv. o.; H. Delbrück: i. m. IT. k. 405—423. o. ; Real
lexikon des germanischen Altertumskunde (szerk. J. Hoops), Strassburg, 1913—1915. II. k. 132—140. o. ; R. Sehröder—
E. v. Künssberg: Lehrbuch der deutschen Rechtsgeschichte. Berlin—Lipcse, 1932. 32—40. o.; R. Boutntche: Seigneurie
et féodalité. Le premier âge des liens d'homme à homme. Párizs, 1959. 150—155. és 294. o.; K. Bosí: Vorstufen der
deutschen Königsdienstmannschaft. OBegrjffsgeschichtlich-prosopographische Studien zur frühmittelalterlichen Sozialund Verfassungsgeschichte). Viertdjahrschrift für Sozial und Wirtschaftsgeschichte, 39. k. (1952) 194—114. o.;
F. Wernli: Studien zur mittelalterlichen Verfassungsgeschichte. IL Heft. Die Gemeinfreien des Frühmittelalters. 15—
21. o.; W. Schlesinger: Herrschaft und Gefolgschaft in der germanisch-deutschen Verfassungsgeschichte. I n : Beiträge
zur deutschen Geschichte des Mittelalters. Band I. Göttingen, 1903. 9—52. o. ; II. Kuhn: Die Grenzen der germanischen
Gefolgschaft. ZRG. Germ. Abt. 1950.1—80. o. ; K. Wührer: Die schwedischen Landschaftsrechte und Tacitus Germania.
ZRG Germ. Abt. 1959. 1—52. o.; R. Wenskus: Stammesbildung und Verfassung. Das Werden der frühmittelalterlichen
gentes, Köln—Graz, 1961. 346—374. o. ; Handbuch der europäischen Geschichte. Band I. Stuttgart, 1970. 104—105,
148. o.: 0. Hötzsch: i. m. 540—570. o. ; K. Kadlec: Introduction à l'étude comparative de l'histoire du droit public des
peuples slaves. 60., 148. o. Párizs, 1933.; St. Kutrzeba: Grundriss der polnischen Verfassungsgeschichte. Berlín, 1912.
10—11. o.; O. Ilötzsh: i. m. 571. és köv. o.; A. Gieysztor: Recherches sur les fondements de la Pologne médiévale: état
actuel des problèmes. Acta Poloniae Historica 4. (1961.) 16. o. ; J. Bardach: L'état polonais du haut Moyen Age. Acta
Poloniae Historica 5. (1962) 28—29. o. ; J. Bardach: L'état polonais aux X . e et X L e siècles. In : L'Europe aux IX. e—
XI.e siècles. Aux origines des états nationaux. Varsó,' 1968. 296—298. o. ; V. Vaneček: Les „drušiny" (gardes) prineières
dans le débuts de l'état tchèque. Czasopismo prawnohistoryczne. Annales d'histoire du droit. Tom. 2. 1949. 427—447.
o. ;F. Graus: Rane stredoveké družiny a jejich význam pri vzniku stratu ve strední Evropy. Československí j Časopis
Historicky 1965. 1. sz. 1—18.'o. ; L. Kräder: Feudalism and the Tatar Policy of the Middle Ages. Comparative Studies
in Society and History. An International Quarterly, Vol. 1. 1958. 76—99. o. ; Györffy Gy.: Die Rolle des Buyruq in der
alttürkischen Gesellschaft. Acta Orientalia T. XL 1960.169—179. o. ; B. G. Vladimirtsov: Le regime social des Mongols,
le féodalisme nomade. Párizs, 1948. passim. (Oroszul 1934-ben jelent meg); Németh Gy.: Kun László király nyögérei.
Magyar Nyelv, 1953. 304—318. o. A közszabadok hadakozására 1. Borosy A.: A paraszti milíciák a középkori Európa
hadseregeiben. HK 1972. 462—504. o., s az ott idézett irodalmat. A közszabadok társadalmi helyzetére: Bolla I.: A
közszabadság a X I — X I I . században (A liber és libertás'fogalom az Árpád korban) I. rész Történelmi Szemle, 1973.1.
és köv. o. ; Györffy Gy.: István király és műve. Budapest, 1977. 457—406. o.
4 M. Bloch: Une problème d'histoire comparée: La ministérialité en France et en Allemagne,Revue historique de
droit français et étranger 1928. 40. és köv. o. ; M. Bloch: La société féodale. Les classes et le gouvernement des hommes. Párizs. 1949.11—15. o. ; P. van Luyn: i. m. 193. és köv. o.
5 H. Fehr:Dsis Waffenrecht der Bauern im Mittelalter. ZRG Germ. Abt, 35. (1914) 111—211. és 38. (1917) 1—114. o.

— 5 —

H. Mitteis szerint a frank hadszervezet jogi alapja az összes fegyveres szaba
dok hadkötelezettsége. Ezt a hűbérjogi fejlődés csak a IX. század utolsó negye
dében kezdi megtámadni. 6 H. F. Werner megállapítja, hogy a frank birodalom
ban a comesek és vazallusaik mellett hadba vonultak a többi ,,pagensiis"-ek is,
amennyiben még fegyverviselők voltak. Ezek a „pagensisek" nem voltak vazal
lusok. A X. század végére a közszabadokat már nem hívták fegyverbe.7 G. Beeler
szerint Németország keleti részén még a XIII. században is voltak hadakozó
szabad parasztok. 8
Különösen jelentős volt a szabad parasztok katonai szerepe Angliában. Az
volt már az angolszász időkben, de jelentős maradt a normann hódítók által
meghonosodott nyugat-európai típusú feudális rendben is. Az 1181-es „Assize
of Arms", mely Anglia hadszervezetét szabályozza, a lovagot csak a „nemzeti
hadsereg" legfelső rétegeként írja le, s a nem nemes gyalogosok (iurati) szerepe
a XIII. és XIV. században is jelentős volt.9
Az egész középkoron át igen nagy a hadakozó parasztok szerepe a három
skandináv államban. A feudális nehézlovasság mellett, mely Dániában volt vi
szonylag legerősebb, mindhárom országban jelentős volt a „néphadsereg" is,
melynek szervezete Norvégiában volt a legpontosabban szabályozva.10
Csehországban is megmaradt egy ideig a paraszti katonaság. A X. században
a parasztok nagy része még fegyveres. Később a közszabadok kisnemesekké vál
nak. Az utolsó tömeges paraszti seregről 1040-ben hallunk. 11
Lengyelországban „expeditio generalis" esetén a nép meghatározott számú
fegyverest állított ki. Itt a paraszti harcosok fontossága tovább megmarad, mint
Csehországban, a XIII. század második feléig, a páncélos lovasság elterjedé
séig.12
1

0 H. Mitteis: Lehnrecht und Staatsgewalt. Untersuchungen zur mittelalterlichen Verfassungsgeschichte, Weimar
933. 17ü—194. o.
7 H. F. Werner: Heeresorganisation und Kriegführung im deutschen Königreich des 10. und 11. Jahrhunderts.
n: Ordinamenti militari in Occidente nell'alto Medioevo (i. m.) 843—844. o.
8 J. Beeler: i. m. 1—30. o. Leopold Auer szerint a Babenbergek tartományaiban a X. században a „nem vazallust
pagenses"-ek legjobb esetben könnyű lovasság, gyalogos segédnép, vagy szolga voltak. Valószínűleg parasztok voltak a
stájer és osztrák keleti határon „magyar mintára" rendszeresített í jászok is... Landesaufgebot" esetén néni nemes har
cosok is fontosak lehettek. Prágai Cosmas szerint az osztrák őrgróf még a „disznó- és marhapásztorokat is felszerelte
valamilyen vasdarabbal." Az 1140-os lajtamenti csatában is elesett „vulgi múlt i tudó innumerabilis." E parasztok is in
kább gyalog harcolhattak, de az sem lehetetlen, hogy lovon. A miniszteriálisok l l. századi felemelkedésével a stáj-r
és osztrák tartományok védelme elsősorban őrájuk hárult, de részt vettek benne a parasztok is. A parasztság talán a
miniszteriális réteg kialakulásához is hozzájárult. A harcos életformára való átváltás a 11. században még nem lehetettnehéz. Egy évszázaddal korábban I. Henrik milites agrarii-jaiarra utalnak, hogy a harcisuk és parasztok életformája
ekkor még nem különült el egymástól teljesen. Sőt még a 18. században is cseppfolyósak a határok a milesek és a pa
rasztok között. (L. Auer: Zum Kriegswesen unter den früheren Babenbergen. Babenberger Forschungen. Jahrbuch
für Landeskunde von Niederösterreich. Neue Folge 42. 1970. 9—25. o.) Ugyancsak e folyóirat ugyané számában a
20—37. o.-on ír Itudolf Büttner a korai babenbergi korszak védelmi szervezetéről Melk és Scheibbs körzetében. Szerinte
itt hadakozó parasztok laknak — talán az ókori „limitanei" óta folyamatosan. Megerősített házakból, menedékvárak
ból figyelik a közeledő ellenséget és bocsátkoznak vele harcba. E parasztok egészen a török időkig teljesít ének hadi szol
gálatot. Eredetileg közszabadok lehettek. 1100 után egy részük elvesztette szabadságát, kis részükből miniszteriális
és kisnemes lett. (R. Büttner: Die Wehrorganisation der frühen Babenbergerzeit im Einzelhofgebiet der Bezirke Melk
und Scheibbs. id. h.)
9 Az angol szabad paraszti harcosokról 1. Michael Powicke: Military Obligation in Medieval England. A Study of
Liberty and Duty, Oxford 1902. ; C. W. Hollister: Military Obligation in Late-saxon and Norman England. In : Ordina
menti militari (i. m.) 109—186. o.
10 A skandináv viszonyokról 1. H. Mitteis: Der Staat des hohen Mittelalters. Grundlinien einer vergleichenden
Veriassungsgeschichte des Lehnszeitalters. 5. kiadás. Weimar, 1955. 413. o.; St. Andrzejewski: Military Organization
and Society. London 1954., 60—61. o. ; J. Hoops (szerk.) Reallexikon der germanischen Altertumskunde I. k. 139—140.
o. Sirassburg, 1911. „Aufgebot" címszó 493—497." o. „Wehrverfassung" címszó skandináv vonatkozású részei C.
Schwerin tollából.; L. Musset: Problèmes militaires du monde Scandinave. VII—XII. siècles, Ordinamenti militari...
(i. m.) 229—291. o.
11 Csehországról 1. O. Peterka: Rechtsgeschichte der böhmischen Länder I. Beichenberg 1923. 35—41. o.; Ä".
Kadlec: í. m. 199—201. o.; D. Trésük—B. Krzemienska: Zur Problematik der Dienstleute im frühmittelalterlichen
Böhmen. In: Siedlung und Verfassung Böhmens in der Frühzeit. (F. Graus—H. Ludat) Wiesbaden 1967. 103. o.
12Lengyelországról 1. : G. Bardac.h: i. m. (1902) 31. o. ; E. O. Kossmann: Die polnischen liberi als herzogliche Heermaiinen. Vierteljahrschrift für Sozia- und Wirtschaftsgeschichte 55. (1968) 182—192. o.; E. O. Kossmann: Polen im
Mittelalter. Beiträge zur Sozial- und Verfassungsgeschichte. Marburg/Lahn,/1971., passim.
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Igen sok nem nemes harcolt Spanyolországban a mórok ellen, főként 1085
és 1248 között. Az újonnan visszahódított országrészt lovasokat és gyalogosokat
kiállító körzetekre (caballeriák és peóniák) osztották. A „caballeros villanos"
később a nemesség alsóbb rétegévé válik.13
Európa különböző országaiban hadakoztak tehát közrendű és szabad állapotú
fegyveresek. De hadakoztak nem szabad állapotúak is, s néhol különösen fontos
szerephez jutottak, így Németországban, ahol a nagyrészt nem szabad eredetű
miniszteriálisok jelentősége a had- és államszervezetben igen fontos volt. A né
metországi miniszteriálisok intézményének szakirodalma igen nagy. 14
Történetüket legalaposabban mind ez ideig K. Bosl dolgozta fel. Fejlődésük
gyökerei a Merovingok koráig nyúlnak. Ök voltak a királyi szolgák legelőke
lőbbjei. A XI—XIII. századi német .miniszteriálisok ősei a királyi Pfalz-ok servitorai, kiket a XI. század óta servienseknek, majd IV. Henrik óta miniszteriá
lisoknak neveznek. Az egyháznagyoiknak már a X. században vannak minisz
teriálisaik. A miniszteriálisok felemelkedése nem függ össze a szabadok tömeges
közéjük lépésével. Erre nincs is bizonyíték. A miniszteriálisok több rétegre ta
golódtak,' legelőkelőbb rétegük a birodalmi, valamint az érseki miniszteriálisok
voltak. A „miniszteriális" szó Németországban a XI. század utolsó negyedében
bukkan fel. E latin elnevezés már a későrómai korban ismeretes, többnyire nem
szabad állapotú, császári udvari szolgálattevőt jelöl. A Merovingok korában a
nemesi uralom s a kíséret intézménye, az úri udvarok teszik lehetővé az intéz
mény átvételét. Valójában sem ekkor, sem a Karolingok és Ottók korában nem
f^olt még igazi miniszteriálitás, csak előzményei voltak meg : felfegyverzett s ud
vari tisztségeket viselő szolgák. Az igazi miniszteriálitás először az egyházi bir
tokon alakul ki, a királyi udvarban csak II. Konrád és III. Henrik óta. II. Kon13 A spanyol paraszti katonaságra 1. P. A. Bleye: Manual de história de Espana. Tomo I. Prehistória, Edades antiqua
y media, Madrid. 1958. 885—886. o.; E. Lourie: i. m., passim.
14 A miniszteriálisokról szóló művek közül a következőket említjük meg: G. Waitz szerint a nagybirtokosok már
a kora középkorban fegyvereztek fel nemszabadokat, mert szükségük volt csak tőlük függő harcosokra. Ilyenek voltak
az „agrarii milites" is. Az úrtól függött, kit tesz népei közül miniszteriálissá. Ha nem szabad állapotú, előbb szabaddá
teszi, vagy a jobb viszonyok közé kerülés magában is felszabadulásnak számított. Korábban az is az úrtól függött,
hogy meddig tartson a kiemelt szolgálat, csak később vált tartós, öröklődő viszonnyá. Lovagi fegyvereket viseltek,
s ez a parasztok fölé emelte őket, akkor is, ha azok szabad állapotúak. Az úr miniszteriálisát el is adományozhatta,
néha a birtokkal együtt, melyhez tartozott, néha anélkül. A miniszteriális szolgálhat mint egyszerű harcos, de várgróf,
vagy gróf is lehet belőle. Egy részük az úr környezetében él, s lakást és ellátást is kap, más részük ajándékot, szolgálati
földbirtokot. Birtokukkal igen szoros a kapcsolatuk, a nevüket is birtokukról kapják. Személyi tulajdonban levő bir
tokaik is lehettek. Birtokaikat szolgák művelték meg. Egy részük várakban szolgált, mint várőrző ,.Burgmann".
Végül a miniszterialisoknak az a része, mely lovagi fegyverzetben szolgált, a nemesség sorai közé emelkedett. (Georg
i. m. V. k. Kiel. 1874. 289—350., 398—408. o.)0. von Zollinger szerint Dél-Németországban a miniszteriálisoktól
lözß nemszabad lovagokkal is találkozunk. A fejedelmek és grófok nemszabad állapotú lovagjait miniszteriáli
soknak, a nemesek és miniszteriálisok szolgálatában álló lovagokat mileseknek nevezik. (Otto von Zollinger: Ministeriales
und milites. Untersuchungen ueber die ritterlichen Unfreien zunaechst in baierischen Rechtsquellen des XII. und XITT.
Jahrhundert, Innsbruck, 1878.); H. Brunner megállapítja, hogy a Karoling kori miniszteriálisok közé tartoznak a házi
•iviselők is: a Schenke, Kämmerer, Marschall, Truchsess, s az egész házra ügyelő: major (— senescalus, Alt-,
knecht). Királyok és nagyurak udvarában szabad személyek is tölthettek be ilyen tisztségeket. A frank nagyurak fei,fegyverzik személyes szolgáikat, de ezek lándzsát nem viselhetnek. Mikor a lovasság túlsúlyra jut a frank hadseregben
a miniszteriálisok adománybirtokokat kapnak, s lándzsát is viselhetnek. Nagy Károly idejében a király testőrsége résztx ú miniszteriálisukból állt. (HeinrichBrunner: Deutsche Rechtsgeschichte, i. k. Lipcse, Ï887. 232—235. o.); G. Grupp
kiemeli, hogy az egyháznagyok fegyveresei főként miniszteriálisok voltak s ezek eleinte ugyanúgy függtek uruktól,
akár parasztjai. (G. Grupp: Kulturgeschichte des Mittelalters I. k. Stuttgart, 1894. 254. o.); E. Mayer szerint a frank
korszak óta voltak.nemszabad állapotú lovasok, kik lovon, karddal, pajzzsal, de páncél nélkül harcoltak, mint NémetOrszágban a ,,scutifer"-ek, a ,,serviens"-ek, a miniszteriálisok, kik néha még a X I I . században is páncél nélkül harcol
tak. A német miniszteriálisok a X I I I . század második felében válnak a nemes lovagokkal egyenrangúakká. (Ernst
Mutier: i. m. I. k. 184—203. o.); H. Delbrück hangsúlyozza, hogy korai középkorban egyre több nem szabad lett har
cossá s egyre több szabad szokik el a harcos élettől. A források előkelő harcosról (primus miles) és közönséges harcosról
(gregarius miles) beszélnek, sőt első, másod és harmadrendű harcosról is. Ez nem jelenti, hogy a legalsó réteg kizárólag
Fémszabadokból állt volna s a felsőbb rétegek csakis szabadokból. A lovaggá lett nem szabad eredete elhalványul, bár
; gyes jegyeket a középkor végéig megőriz. A XII. század óta a lovag, ha nem szabad eredetű is, előnyben van a nem
lovag szabaddal szemben. A germán harcos előbb összekeveredett nem szabad elemekkel s azután lett belőle lovag.
{Ham» Delbrück: i. m. Dritter Teil. Das Mittelalter. Berlin, 1907. 235—270. o.); A. Meister kiemeli, hogy a miniszteriá
lisok felemelkedéséhez az a körülmény is hozzájárult, hogy a nagyurak a vazallusokkal szemben ellensúlyt láttak ben
nük. (Aloys Meister: i. m. 100—102. o.); O. Fr. v. Dungern szerint a Stauf korban többezer nem nemes eredetű család
emelkedett a nemességbe. Az alsó nemesség zöme a miniszteriálisoktól származik, a X I I . század végén kezdenek
összeházasodni a nemesekkel. A XI—XII. században szabadulnak fel a földesúri hatalom alól. 1200-ig nem volt olyan
miniszteriális, kinek saját miniszteriálisa lett volna. Eleinte kevés xírnak volt miniszteriálisa, később minden nagybir-
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rád idejében esik szó először királyi miniszteriálisoikról. III. Henrik korában
számuk lényegesen emelkedik. Az invesztitúraharc idején a hadseregek zömmel
Dienstmannokból, miniszteriálisokból állnak. IV. Henrik óta a német királyok
miniszteriálisaik, a „birodalmi" miniszteriálisuk segítségével területi államot
(Flächenstaat) akarnak kialakítani, mint Th. Mayer megállapította. A Staufok
idején a birodalmi miniszteriálisok a koronázási jelvények őrzői. A rninisztariálisokat szolgálati hűbérbirtokkal ruházzák fel, de a birtok öröklődővé válik,
, s a birodalmi miniszteriálisok zárt hivatásrenddé alakulnak. A hűbériség mel
lett a virágzó középkor német államának fő államalkotó tényezője a miniszterialitás. Mint harcosok szerepelnek, s mint hivatalnokok is : főként Itália igazga
tásában. Birtokaik nagy része a császári paloták s a birodalmi várak körül te
rült el. Kezdettől fogva lehetett bennük nemesi vér, nemes nőkkel való összeházasodás útján.
A miniszteriálisokból — írja K. Bosl — a császárok szándéka ellenére sem
vált birodalmi hivatalnokréteg, mert a miniszterialitás összeolvadt a vazallitással. A közhatalom érdeke az lett volna, hogy a miniszteriálisi szolgálati birtok
s a vazallusi hűbérbirtok közötti különbség minél tovább megmaradjon. A mi
niszteriális birtoka a következő elemekből állt : a szolgálati hűbérbirtok (Dienst
lehen), a más úrtól nyert esetleges .,igazi" hűbérbirtok és a saját jogon bírt,
Irtás, telepítés, vásárlás, ajándék útján szerzett birtok. A nem „Dienstlehen"
jellegű birtokelemek hamar elmosták birtokának szolgálati jellegét. A XI[I.
században már kizárólag igazi hűbérbirtokai vannak. A birodalmi miniszte
riálisok a VI. Henrik, Sváb Fülöp és IV. Ottó idején voltak a csúcsponton.
Markward von Anweiler birodalmi miniszteriális a Staufok birodalmi gondolatá
nak egyik legmarkánsabb zászlóvivője volt. 1220 után csökkent a szerepük.
Bosl szerint — mint már Helbok is megállapította — a miniszteriálisokkal a

tokosnak, a miniszteriális nagybirtokosoknak is. Az új alsóbb nemesség kél eleme: 1. a fejedelmi birtokok régi minisz
teriálisainak utódai és 2. minden más alsóbb rétegből lovaggá emeli személy. ;> miniszteriálisok Ifjabb gyermekei, pa
rasztok, nemesi fattyúk. A lovag és paraszt között a XI. század végéig nem éles az ellentét ,a lovagok felszerelése, fegy
verzete még különböző szintű. Ezután a szegény szabad számára előnyösebb voll. ha miniszteriálisnak áll, mert, egyéb
ként nem tudott korszerű lovagi fegyverzetet, beszerezni s kiesel i a harcosok közül. (O. Fr. v. Ľúngern: i. m. 324—401.
o.); A. Dopsch megemlíti, hogy a miniszteriálisok között nagy vagyoni különbségek voltak, Ismerünk igen gazdag és
teljesen vagyontalan miniszteriálisokat. (Alfáim Dopsch: Herrschaft und Hauer in der deutschen Kaiserzeit. Unter
suchungen zur Agrar-und Sozialgeschichte des hohen Mittelalters mii besonderer Berücksichl igungdes eüdostdeutschen
Ii,aumes, 2. kiadás. Stuttgart, 1904.87. és köv. o.); Vannak szerzők, mint V. Ernst.akik szerint a német alsóbb nemesség
nem a miniszteriálisokból alakult ki, hanem visszavezethető a népvándorlás koráig, alapja a legrégibb idők óta a helyi
nemesség. (Viktor Ernst: Die Entstehung des niederen Adels. Stuttgart, 1910., passim.); />. von Gladisz megállapítja,
hogy a miniszteriálisokat III. Konrád és I. Frigyes császárok szervezték teljesítőképes apparátussá. (Dietrich von
Gladisz: Beiträge zur Geschichte der staufischen Reichsministerialität. Berlin, 1934. Historische Studien, 249.);
C. Fr. v. Schwerin szerint a lovagi renden belül számszerűleg a miniszteriálisok voltak többségben s így elsősorban az
ő fegyvereiken nyugodott a Birodalom s a tartományok katonai hatalma. Dél-Németországban a miniszteriális tartás
joga a fejedelmekre korlátozódott, ezért ,.miles" néven tartottak nem szabad állapotú lovagokat. (Claudius Freiherr
von Schwerin: Grundzüge der deutschen Rechtsgeschichte. Berlin, 1941.132—133. o.); Th. Mayer a miniszteriálisokat,
mint az államigazgatás új eszközeit értékeli. Velük próbálta a király a „területi államot" (Flächenstaat) megvalósítani.
(Theodor Mayer: Adel und Bauern im Staat des deutschen Mittelalters. In : Adel und Bauern im deutschen Staat des,
Mittelalters. Darmstadt, 19(57 faz 1943-as lipcsei kiadás utánnyomásai (i—9. o.); H. Bannenbauer szerint a frank
,,Königsfrei"-ek nem váltak mind parasztokká, valószínűleg tőlük származik a miniszteriálisok egy része. (Heinrich
Bannenbauer: Königsfreie und Ministerialen. I n : H. Ľannenbauer: Grundlagen der mittelalterlichen Welt. Stuttgart
1958.); A H. Mitteis-Lieberich féle jogtörténeti tankönyv szerint a miniszterialitás speciális német jelenség. Azért volt
rá szükség, mert a német vazallusoknak túlságosan sok joguk és kevés kötelességük volt, alig lehetett őket igénybe venvenni. (Franciaországban felesleges volt a miniszteriális, szerepét a „homo ligius" töltötte be, ez szabad eredetű volt.)
A miniszteriálisok nem tudtak a német állam problémáin segíteni, hűbéresekké, földesurakká lettek. (HeinrichMittels:
Deutsche Rechtsgeschichte. Neubearbeitet von Heinz Lieberich. 0. kiadás, München—Berlin, 1900 39., 103., 128. o.;)
F. Lütge szerint a német nemesség nagy része s a miniszteriálisok a germán ,,lit"-ektől (félszabadoktói) származik. Kb.
IV. Henrik korától kezdve a régi Volksadel ésDienstadel mellett lépcsőzetesen tagolt vazallus, miniszteriális lovagi
Dienstmann réteg alakul ki. (FriedrichLütge: i. m. 21. és köv. o.); A. Waas hangsúlyozza, hogy a nemesek a háborús
kodások során mindig elfogynak, s utánpótlásra van szükségük. Ezért szívják fel magukba a náluk nagyobb létszámú
miniszteriálisokat. (Adolf Waas: Der Mensch im deutschen Mittelalter. Graz—Köln, 19(54. 117—119. o.) A nentesek
számát Waas Németország 10 milliónyi lakosságából 100 000 főre teszi.; K. Leyser szerint a német miniszteriálisok
emelkedésének megvoltak a határai — a vezető funkciók a X I I . sz.-ban a régi nemesség kezén voltak. A miniszteriálisok
felfogása ugyanolyan konzervatív volt, mint a nemeseké. (K. Leyser:)The German Aristocracy from the Ninth to the
Early Twelfth Century. A Historical and Cultural Sketch. Past and Present, 19(58. 25—53. o.); J. Fleckenstein kiemeh,
hogy a lovagi életforma minden lovagot összekötött, a császártól a miniszteriálisokig. Barbarossa Frigyes miniszi ei i
fisokat is nevez „barátainak". (Josef Fleckcmtein: Friedrich Barbarossa und das Rittertum. Zur Bedeutung der grossen
mainzer Hoftage von 1184 und 1188. I n : Festschrift für Hermann Heimpel. II. k. Göttingen, 1972. 1023—1041. o.

— 8 —

német nép legjobb erői emelkedtek fel nem szabad sorból a nemességbe és sok
tehetséges, erőteljes vezetőt adtak a német államnak. 15
Más országokban volt-e miniszterialitás? Franciaországban, mint F. L. Ganshof
megállapította, sokkal kisebb a jelentősége, mint Németországban. Francia föl
dön gyorsabban alakult ki a hűbériség, s a X. században a nemesség az egyetlen
szabad osztály. A XII. század elején már nincsenek miniszteriálisok (ohevaliersserfs). Lotharingiában és Flandriában jelentősebb a szerepük. Lotharingiában
zárt csoporttá alakulnak s a XIII. századra felszívódnak a nemességbe. Fland
riában nem lesz belőlük zárt osztály. Sok közöttük a grófi várak parancsnoka,
castellanusa. Ahol a várnagy miniszteriális, valószínűleg katonái is .azok (milites
castrenses). 1127 után Flandriában már nincs nyomuk. 16 M. Bloch szerint a
miniszteriálisok Franciaországban, Angliában és Itáliában nem alakulnak jogi
„osztállyá", Flandriában sem, Lotharingiában is csak embrionális formában.
Nem tudjuk, hogy mi okozza a német fejlődés különbözőségét, de Bloch szerint
nem a francia nemesség gyorsabb kifejlődése, mint Ganshof véli.17 J. P. Ritter
megállapítja, hogy Franciaországban a „(miniszteriális" szó megtartja Karoling
kori értelmét: csak funkciót jelöl, nem jogi állapotot. A „ügesse" nem azonos
a miniszterialitással, mert a vazallitáson belüli képződmény. A homo ligiusok
szabad emberek. Franciaországban nagyobb volt az ellenérzés a nem szabad
állapottal szemben, mint Németországban. 18
Hollandiában J. M. van Winter szerint a miniszteriálisok — német módra —
a lovagságba emelkednek, de miniszteriális származásuk a lovagságon belül is
15 Kari Bosl: Die Reichsministerialität als Element der mittelalterlichen deutschen Staatsverfassung im Zeitalter
der Salier und Staufer. I n : Adel und Bauern im deutschen Staat des Mittelalters (szerk. Th. Mayer) Darmstadt, 1907.
(1943-as lipcsei kiadás utánnyomása) 74—108. o.; Uő.: Die Reichsministerialität der Salier und Staufer. Ein Beitrag
zur Geschichte, des hochmittelalterlichen deutschen Volkes, Staates, und Reiches. Stuttgart, 1950—51. Schriften der
Monumenta Germaniae Historica (Deutsches Institut für Erforschung des Mittelalters) 10., passim.; Uő.: Vorstufen
der deutschen Königdienstmannschaft. (Begriffsgeschichtlich — prosophographische Studien zur frühmittelalterlichen
Sozial- und Verfassungsgeschichte. Vierteljahrschrift für Sozial und Wirtschaftsgeschichte. (39.) 1952. 194—214., 289
—315.0.; Uő: Über soziale Mobil tä lin der mittelalterlichen Gesellschaft. Dienst, Freiheit, Freizügigkeit als Motive
sozialen Aufstiegs. I n : K. Bosl: Frühformen der Gesellschaft im mittelalterlichen Europa. Ausgewählte Beiträge zu
einer Strukturanalyse der mittelalterlichen Welt. München—Bécs, 1964. 150—179.0.; Uő: Das ius ministerialium.
Dienstrecht und Lehnrecht im deutschen Mittelalter. Id. helyen 270—320. o. ; K. Bosl eredményeit bírálja Gero Kirchner:
Staatsplanung und Reichsministerialität. (Kritische Bemerkungen zu Bosls Werk über die staufische Reichsministe
rialität) Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters. 10. Jahrgang. 1950/54. 440—474. o.; K. Bosl válaszát
1. uo. 475—487. o.
K. Bosl újabb munkái közüli, még: Die Grundlagen der modernen Gesellschaft im Mittelalter. Eine deutsche GeseïlRchaftsgeschichte des Mittelalters. Stuttgart, 1972. I. k. 190—211. o. és Der Aufbruch von Mensch und Gesellschaft.
Eine epochale Struktur in der europäischen Geschichte. In : Staufeizeit, Geschichte, Literatur, Kunst. Stuttgart, 1979.
25. o.; A miniszteriálisoknak a német társadalom fejlődésben betöltött szerepéről 1. a Herrschaft und Stand. Unter
suchungen zur Sozialgeschichte im 13. Jahrhundert, (ed. Josef Fleckenstein) Göttingen 2/1979. c. kötetben megjelent
tanulmányokat, elsősorban a, szerkesztő tanulmányának 23—20. o.-át.
16 Francois L. Ganshof: Étude sur les ministériales en Flandre et en Lotharingie. Bruxelles, 1926. Académie Royale
de Belgique. Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques. Mémoires. T. XX. fasc. 1., passim.
17 Marc Bloch: Un problème d'histoire comparée : La ministérialité en France et en Allemagne. Revue historique de
droit français et étranger. 1928. 46—91. o.
18 Jean-Pierre Ritter: Ministérialité et chevalerie, dignité humaine et liberté dans le droit médiéval. Lausanne,
1955. — Ujabban több francia szerző foglalkozott még a miniszteriálisokkal. P. Bonenfant és G. Despy szerint Brabantban hercegi miniszteriálisok is bejutottak a nemességbe a X I I I . században. A „miniszteriális" szó 1253-ban tűnik el.
A hercegi miniszteriálisok között nemesek, szabadok, szolgák egyaránt voltak. De általában a X I I I . század közepéig
nem nemeseknek tekintik őket. (P. Bonenfant—ff. Despy: i. m. 45. és köv. o.); L. Verriest hansgúlyozza—Ganshof fal
vitázva —, hogy : 1. A vazallus egyaránt lehetett úr, nemes, paraszt vagy szolga ( !). 2. A miniszteriálisok helyzete sosem
volt azonos a nemesekével. 3. Nem bizonyítható, hogy Franciaországban gyorsabb volt a hűbériség kialakulása, mint
máshol, hogy a francia miniszteriálisok felsőbb rétege eredetileg is a nemességben tartozott, s nem miniszteriálisi funk
ciója folytán emelkedett a nemességbe. (Leo Verriest: i. m. 19—30. o.); L. Genicot megemlíti, hogy a nemesi családok
ifjabb fiai Franciaországban olykor a miniszteriálisok közé süllyednek. (L. Genicot: i. m. 1962/63 52—59. o.)L. még
Robert Boutruche: Segineurie et Féodalité IL L'apogée. (X. e — XIII.e siècles). Párizs, 1970. (Collection Historique
sous la direction de Paul Lemerle. ) 85—88. o.; G. Duby mâcon-i kutatásai során megállapította, hogy a lovag itt nem
lehetett szolga állapotú, s a német miniszteriaíitáshoz hasonló intézmény e vidéken nem volt. A X I I . századra a nagyurak alkalmazottai a nem nemesi osztályon belül külön réteggé válnak. De az egész IX. századon át szolgák. Uruk
nem szabadította fel őket, tudva, hogy akkor lovagokká válnak, s elveszti őket. 1100 táján parasztokká lesznek. Függé
sük a dominustól lazább, de emelkedésük elkésett. 1020 és 1050 között bekerülhettek volna a lovagságba, mely ekkor
még nyílt volt. De mire szolga jellegük megszűnt, a lovagság már lezárta sorait s így a miniszteriálisok nem a lovagság
legalsó, hanem a parasztság legfelső rétegévé válnak. A X I I . században számuk elég nagy (Mâcon 150 plébániáján
legalább 400—500 család). Alsóbb rétegük a szegényebb lovagok alárendeltjei, prévot-jai, a felső réteg, kb 50 család,
allodiummal bír, földesúri módon él. Sokkal közelebb állnak a lovagokhoz, mint a parasztokhoz. Három nemzedék
alatt szép földbirtokot gyűjtenek össze, de az előítéletek miatt nem emelkednek a nemességbe. (Georges Duby: i. ni.
[1953.] 381—390 .o.)
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érvényesül: Gélre tartományiban egészen a XVI. századig számon tartják. A ké
sőbbi holland nemesség legnagyobb része miniszteriális eredetű. 19
A miniszteriális harcosra elsősorban ott van szükség, ahol nem elegendő a
nemes, vagy közszabad harcosok száma. Ezért nem szerepelnek pl. Skandiná
viában, Angliában vagy Spanyolországban, ahol a közrendű szabad harcosok
száma igen nagy.20
Oroszországban, mint O. Hötzsch megállapította, a „kisebb druzsinába" nem
gzabadok és félszabadok is bekerülhettek. A nem szabadok a fejedelmi lovas
hadsereg harcosaiként egyre inkább részt vesznek a honvédelemben. Szolgálati
viszonyuk azonban nem oldható fel egyoldalúan. A német miniszteriális meg
felelője itt a „sliga", a miniszteriális szolgálati birtoké a ..pomestie". A XIV.
század végén már sok az ilyen birtokkal ellátott nem szabad s ezek összeolvad
nak a szabad szolgákkal (bojárfiúkkal) s így alakul ki a XV. századra a „szol
gáló nqpek" (sluzálje ljudi) intézménye. Oroszországban a társadalmi fejlődés
ellenkező irányú, mint Németországban, nem a miniszteriális emelkedik fel a
nemességbe, hanem a szabad harcos válik ..Dienstmann-ná", a nemes személye
válik alávetetté. 21
Lengyelországban a lovagság alsó rétege a német fejlődéshez hasonló módon
keletkezett. A harcosok a többi nem szabad közül emelkedtek ki. Nem szabad
állapotuk fel nem bontható szolgálati viszonyukban mutatkozott meg. Uraik
elajándékozhatták őket. Szolgálati birtokot kaptak s ezt igyekeztek örökölhetővé tenni. A lengyel lovagság rétegeződése megkönnyítette a nem szabad lova
goknak, hogy állapotukat megváltoztassák. Hasonló volt a helyzetük, mint a vá
rak körül települő szabad lovagoknak, s átléphettek azok közé. De szabad sze
gények (militelli) is léphettek a nem szabad lovagok közé, mert birtokuk nem
volt biztonságban a nagyurak miatt s a függő helyzetbe lépés szociális emelke
dést is jelenthetett nekik. 22
II. Hazai fejlődés
A magyar történeti irodalom már az első világháború előtt felismerte, hogy
az Árpádok korában a magyar hadseregben nemcsak az úri-nemesi osztály
tagjai, hanem közrendű vitézek is harcoltak. 23
E korszak magyar historikusai közül Erdélyi L. volt az, aki a közrendűek
és nem szabad állapotúak szerepét különösen hangsúlyozta. 1913-ban megjelent
tanulmánya szerint István király korában a társadalom szabad elemei négy cso
portra tagolhatok: 1. főemberek, 2. ispánok, földesurak, seniorok, 3. nemesek,
tehetősek, nobiles, potentes, lovagok, milites, 4. szabadok, közszabadok, liberi,
ha más földjén élnek — jobbágyok, serviensek, hűbéresek. Erdélyi szerint ezek
valamennyien hadakozhatnak (sőt, mint látni fogjuk, nem csak ezek), tehát a
19 Johann Maria van Winter: i. m. 85—88. o.
''
20 L. 9., 10., és 13. jegyzet
21 O. Hötzsch i. m. 540 és köv. o.; V. Mavrogyin szerint a keleti szláv fejedelmek druzeinája három elemből állt:
1. az öregebb druzsina, ennek tagjai saját gazdasággal bírtak, udvaruk, kíséretük volt. 2. a fiatalabb druzsina, ennek
tagjai a fejedelem udvarában éltek, annak házát szolgálták és 3. a nép széles rétegeiből kikerülő harcosok. Ez utóbbi a
régi idők maradványa, s így a fegyverforgatás dolgában a kíséret, a fegyveres szabad, sőt a szolga nem volt merev ha
tárokkal elválasztva. (Kristó Gyula: Levédi törzsszövetségétől Szent István államáig. Budapest, 1980. 401—402. o'.)
22 St. Ehrenkreuz: i. m; 48. és köv. o.; M. Handelsman: i. m. 70. o.
'
23 Pauler Gyula megemlíti, hogy a királyi szolgáló népek között fegyvernökök (armigeri) is voltak. (Pauler Gy.: A
magyar nemzet története az Árpád-házi királyok alatt. I. k. 2. kiadás. Budapest, 1899. 34(5. o.) — Freisingi Ottó ismert
adatával kapcsolatban, mely szerint kilenc colonus állítja ki a tizediket, hét a nyolcadikat, Marczali Henrik azt'a
megjegyzést tette, hogy ezek szerint fennállt a nemeseken kívül az egész nemzet hadkötelezettsége. (Marczali H.:
Magyarország története. Budapest, 1911.118. o.); Nem nemes szabadoknak tartja e colonusokat Timon Ákos, s nem ne
mes szabadoknak tartja egyszersmind a várjobbágyokat is (Timon Á.: Magyar alkotmány és jogtörténet. Különös te
kintettel a nyugati államok jogfejlődésére. 0. kiadás, Budapest, 1919. 138. és köv. o., 201. és köv. o.).
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nem nemes szabadok is hadakozók.24 1922-ben megjelent munkájában Erdélyi a
következő módon osztja be a XI. századi Magyarország szabadjainak társadal
mát : a szabadok két része a nemesek (nobiles) és a (köz) szabadok (liberi. vulga
res). Az első rész két alrésze a'főtisztek (udvari főtisztek és várispánok) és a
földesurak (gazdagok, seniores) ; a második rész két alrésze a kisbirtokosok és a
haszonélvezők (javadalmas tisztek «= jobbágyok és hűbéres vitézek, lovagok).
Itt már a közismerten hadakozó szabad népelemek nagyobbik része a „közsza
bad" kategóriába kerül. 25
Az Erdélyi L. felfogását általában vitató Tagányi K. is elismeri, hogy a liberek (kiket ő féís2abado/cnak nevez) is hadakoztak. 26
Hóman B. szerint a köznép, a közszabadok (vulgares, rustici, pauperes), akik
közé a külföldről bevándorolt telepesek is tartoztak — a parasztok, akik hadi
szolgálattal tartoznának, de éppen a katonáskodástól való mentesítésükért fize
tik valószínűleg az ún. „szabad dénárokat". Elvben tehát ezek is hadkötelesek
volnának.27 Váczy P. szerint a szabadok szegényebb része fokozatosan szokik le
a hadakozásról, részben mert más földjére húzódik, részben mert szegénysége
miatt nem képes felfegyverkezni. A földesúri hatalom alá került szabadok vagy
pénzzel váltják meg hadkötelezettségüket, vagy közvetve, mint uruk milesei
tesznek annak eleget. A szabadok általános hadkötelezettsége Váczy szerint
hamar elveszti jelentőségét. 28
Az Árpádok korában — Molnár E. megállapítása szerint — a haderő egy ré
sze a termelő munkát végzők közül kerül ki: a paraszt és pásztorkatonák ezek.
Ilyeneknek tartja a hadakozó várnépeket, az exercituálisokat, az őröket, nyila
sokat, apátsági mileseket. Bizonyos kulcs szerint vonultak hadba, mert valaki
nek termelnie is kellett. E népfelkelő parasztok katonai értéke csekély volt.
A XII. században a „szabad magyar dolgozók" már nem szerepelnek, mint
hadkötelesek, mert általában már földesúri hatalom alatt állnak, s így hadkö
telezettség szempontjából a többi földesúri népelembe olvadnak. A közszaba
doknak csak kisebb része lett királyi serviens, s emelkedett az úri osztályba.
Wlolnár E. szerint a várispánságok „teljes értékű" csapatait kiegészítették a
várjobbágyok által vezetett csekély értékű megyei parasztkatonák, akik az is
pánok magánhadseregének tartozékai lehettek. 29 Székely Gy. nézete szerint
a Freisingi Ottó által említett hadakozó eolonusok a várispánságok decuriói le
hettek. A termelő népelemeleket csak végszükségben kötelezték hadi szolgálat
ra.30 Györffy Gy. szerint viszont a „harcos jobbágyi rendet" — azaz a hivatás
szerűen hadakozókat 1150 táján — mint Freisingi Ottó leírta — parasztokkal
töltötték fel. A várbirtokon jobbágyfiú lett belőlük. Ugyanez a folyamat meg
indult a világi és egyházi birtokon is, mert a hadakozók létszáma nem volt ele
gendő.31
24 Erdélyi László: A ( ársadalmi osztályok Szent István államában és a Békeü emlékkönyv, Történeti Szemle, 1913.
321. és köv. o.
25 ErdélyiL.: Árpádkor. A magyar állam, társadalom, művelődés legrégibb története 1301-ig, Budapest 1922. 97. o.
— A várjobbágy szerinte eredetileg nem is közszabad, hanem szolga állapotú, de korán beálltak közéjük szabadok,
részint mint „tiszti állásokra jogosítottak", részint mint katonai szolgálatra vállalkozó telepesek (hospesek). (Erdélyi
L.: Az Aranybulla társadalma. Budapest, 1917. Különlenyomat a Fejérpataky emlékkönyvből. 92. o.)
20 Tagányi Károly: Vázlatok a régibb Árpádkor történetéből. Társadalomtudomány, 1922. 214—227. o.; Szabad
állapotú udvari szolgáló katonák Czimer Károly szerint az udvarnokok, lovászok, solymárok, vadászok, tárnokok, bajvívók, erdőcsőszök (Czimer K.: Az 1282. évi hódi csata. HK, 1929. 405. o.)
27 Hóman Bálint—Szekfü Gyula: Magyar történet. 0. kiadás, Budapest, 1939. I. k. 218—219. o
28 Váczy Péter: A királyság központi szervezete Szent István korában. SzIE, II. k. 40. o.; Bodolay Gyula szerint
a királyi földön élő szabad telepesek, vendégek, hűbéresek, kiket libereknek, hospeseknek neveznek, a szabadok legalsó
rétege. Ezek nem hadakoztak, míg a X I I I . században a királyi serviensek közé nem álltak. (Bodolay Gy.: Hűbéres királyi
serviensek a X I I I . században. Pécs, 1940. 14—15. o.)
29 Molnár Erik: A magyar társadalom története az őskortól az Árpádkorig. Budapest, 1949. 279., 292—293. o,
30 Székely György: in: Magyarország története, I. k. Budapest, 1964. 03. o.; Székely Gy.: A világi uralkodó-osztály
szerkezetének és kultúrájának fejlődése az Árpádkori Magyarországon. Vasi Szemle, 1970. 104—105. o.
Hl Györffy György: Magyarország népessége a honfoglalástól a XIV. század közepéig. I n : Magyarország történeti
demográfiája. Magyarország népessége a honfoglalástól 1949-ig. Budapest, 1903. 49. o. ; Györffy Gy.: i. m. (1977) 497. o.
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Szűcs J. megállapítja, hogy Magyarországon a hadiszolgálat még 1280 táján
sem választotta el élesen a sokféle elemet magába foglaló nemességet és a szá
mos kondícióra bomló jobbágyságot. Köztük az átmeneti rétegek tarka sokasága
helyezkedett el. A formálódó nemesi öntudatnak volt csak szüksége arra a fik
cióra, hogy a nemesség azonos a hadakozókkal. Még a XIII. század második
felében is hadakoznak a legkülönbözőbb társadalmi rétegek is.32
A liberek s általában a „libertás" problémájával a magyar történeti irodalom
ban eddig a legbehatóbban G. Bolla I. foglalkozott. 1957-ben megjelent tanul
mányában úgy látta, hogy a független szabadok egy része valószínűleg nem
tudott eleget tenni a katonai kötelezettségeknek, s ezek nem őrizhették meg tar
tósan szabadságukat. A még valóban független szabadok száma a XIII. század
elején már nem nagy. 1973—74-ben megjelent alapvető jelentőségű tanulmányá
ban Bolla kifejti, hogy a liberek közszabad mivoltukból eredő kötelessége a
hadakozás. A törvények a hivatásos harcosokat külön kezelik, de olykor a „vulgaris"-ok is hadakoznak — védelmi háború esetén. István király idején csak
egyféle liber és libertás létezik: a született'szabadok teljes szabadsága. Szabad
állapotukat nem szüntette meg, ha szabad imilesként, vagy hospesként valamely
seniorhoz álltak. Néha szembeszálltak az államhatalommal is, és pl. Vata eseté
ben megmutatták, hogy harcolni is tudnak, ha kell. Szent László korában tűnik
fel a viszonylagos libertás fogalma, ami különbözött a közszabadságtól. Az új,
kötött helyzetű liberek mellett a közszabadok száma a XI. század végén még
nagy volt, s katonai erejük még nélkülözhetetlen. A közszabadok „plena libertas"-szal, teljes szabadsággal rendelkeznek. Kálmán törvényeiben három liber
kategória szerepel: 1. saját vagyonnal bírók, kik semmilyen adót nem fizetnek,
2. más földjén élők, kik libertásukért 8 dénár adót fizetnek és 3. a király, az egyháznagyok, s talán az ispán liberjei, kiket elszakíthatatlan kötelék fűz uruk
hoz. Ez utóbbiak közé tartoznak a várjobbágyok is.
Az első kategóriába tartozók elsősorban hadakozók lehettek, akár személye
sen, akár kollektív módon (mint Freisingi Ottó leírja). Mivel értettek a fegy
verforgatáshoz, elszegényedésük esetén néha vitézkedésük is a felszínen tartotta
őket, olykor talán a király támogatásával. Ilyen lehetett a László király legendá
jában szereplő „pauper imiles", kinek atyját a király arany tállal ajándékozta
meg. A megajándékozott vitéz fia már kénytelen volt az arany tálat egy comesnek elzálogosítani, hogy szegénységén enyhítsen. A közszabadok egy része anynyira elszegényedett, hogy a hadi kötelezettséget végleg, vagy átmenetileg a
régi mértékben vállalni nem tudta. A szegény szabadokat, mint csekély értékű
harcosokat, már valószínűleg Péter király megadóztatta.
Kálmánnak a szabad dénárokat bevezető törvénye Bolla I. szerint a király
hadügyi reformjával függött össze. A más földjén élő liberek vagy fizették a
szabad dénárt, ami hadiadó volt, vagy egy részük hadakozott, valamint lovakat
és szekereket adott. A liberek önállóságának megszűnésével kieső haderő pót
lására a liberek új urait kötelezték. Az önállónak maradó liber mentesült a
hadiadó alól, bizonyára azért, mert valamilyen formában még hadakozott. Hi
hetőleg Kálmán korára vezethető vissza a Freisingi Ottó által leírt szervezeti
forma, mely jellemző lehetett a kisvagyonú szabadokra is, de a királyi népek
bizonyos kategóriáira is. A szegényebb szabadok jó része olyan parasztkatona
lehetett, mint a németeknél a Widukind leírta „agrarii milites". Az ilyen köz32 Szűcs Jenő: Társadalomelmélet, politikai teória és történetszemlélet Kézai Simon Gesta Hungarornmában. I.
rész., Sz 1973/3. 595—590. o.; Kristó Gjjula hangsúlyozza, hogy a törzsfők Géza és Szent István elleni háborúiban— a
kíséreteken kívül — a szabadok nagy tömegei is részt vettek, (i. m. 475. o.); A szegény szabadok a királyság mejplakulása után is harcoltak néha, a kalandozások idején még inkább, (i. ni. 390—392. o.).
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szabadokból álló .haderő fennmaradhatott Anonymus koráig. Ö a serviensekkel
együtt rusticusokról is ír, mint katonákról. A nemesekkel szemben, kik arany
edényekből ettek, e két kategóriának ezüst edény jutott.
A XIII. században az olyan iközszabadok, kik fejenként, vagy legalább csalá
donként hadakoztak, királyi servi ens ékké, azaz úri birtokosokká váltak. Ezután
a közszafoadság már csak az úri osztályon kívül rekedt közszabadot jelentette.
Ezek többsége elparasztosodott. Többen, közösen küldhettek katonát a király
hadseregébe, de ezek minősége nem lehetett a kor követelményeinek megfelelő.
A magánúri függő liberek is teljesítettek eleinte fegyveres szolgálatot, de
számuk csekély volt.33
Az Árpádkor hadakozol között találunk szolga és szabados állapotúakat is.
Hogy a lovagi intézmény a „nem szabad népelem" egy részét is badakozóvá,
később szabaddá teszi, már Bauer A. felismerte. 31 Pauler Gy. is megemlíti a
királyi szolgáló népek közé tartozó fegyvernököket. 35 A hadakozó szolgák és
szabadosok jelentőségét azután Erdélyi L. ismerte fel ós kétségtelen, hogy túl is
becsülte a hadakozó nem szabad népelem jelentőségét. Szerinte a XI—XII. szá
zadi hadakozók nagy többsége szolga és szabados volt. A hazánk területén ta
lálható frank erődök Árpád és utódai kezére kerültek, a bennük élő fegyvere
sekkel együtt. Ezek számát Géza fejedelem megnövelte és segítségükkel győzte
le a ,,megfáradt, megfogyott" szabad magyarokat. A királyi hadsereg német
lovagi vezetői e frank—szláv szolga-szabados harcosok élén biztosították István
király uralmát. Szolga és szabados volt — Erdélyi szerint — a várkatonák,
a határőrök, valamint az egyháznagyok és főurak fegyvereseinek zöme. A vár
katonák közül csak a szent király jobbágyai voltak szabadok.36 Erdélyi tehát a
hadakozók nagy többségét nem szabad állapotúnak tartja, s a szabad állapotú
harcosok nagyobb részét is közrendűnek. 37
Erdélyi nézeteit történetíróink nagy többsége határozottan elutasította, első
sorban vitázó partnere, Tagányi K.,38 s ez könnyen érthető, hiszen Erdélyi L.
felfogása nem volt összeegyeztethető a hagyományos felfogással, mely szerint a
harcosok csaknem kizárólag szabadok és magyar etniikumúak voltak. Erdélyi
fejtegetései pedig valóban sok helyütt egyoldalúak, cáfolhatók s a bennük talál
ható valóságmagot is nehezen hihetővé teszik. Később Váczy P. mutatta ki, hogy
a hadakozó szabadok jelentős része a XI—XII. században elvesztette harcos élet
formáját, a ,,milesek"-nek nevezett hadakozók egy része pedig, a földesúri né
pek legfelső rétege, nem szabad állapotú volt.39 Váczy kétféle „miles" elméleté33 G. Bolla Ilona: Az aranybulla-kori társadalmi mozgalmak a Váradi Regestrum megvilágításában. Annale
Universitatis Scientiarum Budapestiensis Sect. Hist. 1. Budapest 1957, 84. és köv. o. ; Bolla I.: A közszabadság a XI—
XTI. században (A liber és libertás fogalom az Árpád-korban I.) Történelmi Szemle, 1973/1—2., 1—29. o.; Bolla I.:
A közszabadság lehanyatlása a XIII. században (A liber és libertás fogalom az Árpád-korban II.) Történelmi Szemle,
1974/1—2., 1—23. o. ; Bolla I.: A jogilag egységes jobbágyosztály kialakulása Magyarországon (A korai feudalizmus
szolgáltató népelemeitől a fejlett feudalizmus jogilag egységes jobbágvosztálváig). Kandidátusi értekezés 1970. Kéziral. 188. o.
M Bauer Adolf: A lovagság kihatása a középkori socialis és politikai életre különös tekintettelhazánkra. Xyitra,
1880. 0—7., 13. o.
35 Pauler Gyula: A magyar nemzet története az Árpádházi királyok alatt. II. kiadás. Budapest, 1899. I. k. 340. o.
36 Erdélyi László: Fejlődés a legrégibb magyar társadalomban. Magyar Kultúra, 1916., 4., 17—19., 28., 43—49. o.
37 ErdélyiL.: Magyarország társadalma XI. századi törvényeiben. Budapest, 1907. ; f'ő: Az első állami egyenes adó
elmélete. Kolozsvár, 1912.; Uő: A társadalmi osztályok Szent István államában és a Békéli emlékkönyv. Történeti
Szemle, 1913. 321—366, o.; Uő: Anonymus korának társadalmi viszonyai. Történeti Szemle, 1914. 191—211. o.; US:
Árpádkori társadalomtörténetünk legkritikusabb kérdései. Történeti Szemle. 1914. 517—501. o.; 1915. 32—50. ,201—
266., 334—352., 481—514. o.; 1910. 39—03. o.; Uő: Magyar művelődéstörténet. I. korszak. Ősi művelődés Kr. u.
1000-ig. Kolozsvár, 1915. 121.. 227—228. o.; Uő: Az Aranybulla társadalma. (Klny. a Fejérpataky emlékkönyvből)
Budapest, 1917. 85., 92—95., 100., 105. o. ; Uő: Árpádkor. A magyar állam, társadalom, művelődés legrégibb története
1301-ig. Budapest, 1922. 95—98. o.; Uő: A magyar lovagkor társadalma és művelődése. 1205—152(5. Budapest, é. n.
51., 95., o. ; Uő: Magyar történelem. Művelődés és államtörténet. Budapest, é. n. (1938) 58., 01., 143., 173., 408. o.
38 Tagányi Károly: Válasz dr. Erdélyi Lászl Jnngjegyzéseire. Történelmi Szeml , 1914.135—151. o.; Uő: Felelet dr.
Erdélyi Lászlónak ,,Árpádkori társadalomtörténetünk legkritikusabb kérdéseire". Történeti Szemle, 1914. 290—320.,,
409—448., 543—008. o.; Uő: Vázlatok a régibb Árpád-kor történetéből. Társadalomtudomány. 1922. 214—227. o.
39 Váczy Péter: A hűbériség szerepe Szent István államában. Sz 1932. 389—392. o. ; Uő : i. m. (SZIE, II. k. Budapest
1938.) 41—52. o.; Uő: A román és gót stílus kora. Magyar Művelődéstörténet. I. k. 103—1 18. o : Uő: Társadalmunk az
Árpádok és az Anjouk korában. Magvar Művelődéstörténet. I, k. 176—181. o.: lő: A korai magyar történet néhány
kérdéséről. Sz 1958. 340. és köv. o.
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vei kapcsolatban historikusaink sokféleképpen foglaltak állást, annyi azonban
kétségtelenné vált, hogy a hadakozás a XI—XII. sőt a XIII. században nem volt
a szabadok kizárólagos kiváltsága, hadakoztak nem szabad állapotú szemé
lyek is.40
Forrásainkban a közrendűek és nem szabadok hadakozására számos adatot
találunk. Sok olyan oklevelet ismerünk a XIII. századból, melyek a (királyi ser
viensek, a későbbi köznemesek közé emelésről szólnak. Királyaink számos olyan
személyt emeltek a királyi serviensek, közé, kik kedvezőtlenebb társadalmi hely
zetükben is ki tudtak tűnni vitézségükkel, hűségükkel, a hadakozásban való
jártasságukkal. Ezek igen nagy része várjobbágy és várszolga volt; közülük a
várjobbágyot királyi libertással rendelkező közrendű szabadnak, a várszolgát
(castrensis) nem szabad állapotú személynek tekinthetjük. A rájuk vonatkozó
adatokat azonban itt mellőzzük, mert velük más tanulmányban foglalkozunk.
A királyi serviensek közé természetesen nem csak a királyi várispánságok
népei emelkedtek, hanem mások is. így a királyi határőrszervezet íjászai és
speculatorai. 41 Hasonlóképpen a királyi serviensek soraiba kerülhettek a királyi
uradalmak és erdőispánságok népeinek tisztjei, mert ezek méltóságuknál fogv?.
is fegyvert viseltek, a nevezett uradalmak ,,armiger"-ei és „exercitualis", azaz
„fegyverviselő", „hadakozó' néven szereplő népelemei, ő k nevük tanúsága sze
rint hivatásszerűen hadakoztak, de királyi serviensekké válhattak a nevezett'
uradalmak és erdőispánságok más népei is, ha a fegyverforgatásban kitüntet
ték magukat, amire olykor véletlen szükséghelyzetben is sor kerülhetett. E kondicionárius népek közül különösen azok felemelkedése volt könnyű, akik ha
nem is voltak hivatásszerűen hadakozók, de foglalkozásuk nélkülözhetetlenné
tette a fegyverek kezelésében való jártasságot, mint az erdőőrök és a különböző
vadakra specializált vadászok esetében/12
A királyi serviensek sorai közé- más foglalkozású közrendű népelemek is fel
emelkedhettek, így IV. Béla 1243-^ban a Budugey faluból való Scemeyn mestert,
Mária királyné aranyművesét emeli a nemesek közé a tatárjárás idején tett
szolgálataiért, testvérével Andronious-szal, valamint Koz és Kaza nevű roko
naival együtt/' 3
A tatárjárás idején Béla királyt a tengerpartig követte s ott hűségesen szol
gálta Micus fia Weyteh halász, kit ezért a király a királyi serviensek közé emel
s 5 ekealja földet ad neki. 44 V. István felesége Erzsébet — férje egyetértésével
— Guna nevű szakácsát emelte a királyi serviensek közé. Guna főként Patak
várának ostroma idején tüntette ki magát. Vele együtt testvérei: Noboy, Csaba
és Bolosey is királyi serviensekké váltak. 45 IV. László a Nyitra megyei Wytk fiát
Mihályt, magát Wytk-et, ennek testvérét Syke-t és többi fiait: Mog-ot, Oguz-í,
és Ibrahinust felmenti az öt nehezék fizetésének kötelezettsége alól s a királyi
40 A „kétféle miles" problémát 1. Borotsy András: XI—XII. századi harcosrétegünk néhány kérdéséről. HK 1974.
3—27. o. Ugyanitt 1. a kérdés irodalmát. Külön megemlítjük, hogy Bolla Ilona szerint a XIII. század második felében
a királyi eurtisok népei közül nemcsak tisztjeik, az iobagiók hadakoztak, hanem, ha szükséges v oil. a legalacsonyabb
helyzetűek is. Megállapítja, hogy a király, avagy a királyné exercituálisának e korszakban a hadi szolgálatot is (de
nem csupán azt) teljesítő udvari népeket nevezik. Bolla I.: 197(5. Kandidátusi értekezés II. f. A világi nagybirtok szol
gáltató népei, 2. A íibertinusok 144—140.0.és III. 1. A királyi és egyházi birtok népei az Árpád-korban. 196—216. o.
és üő: A királyi és egyházi birtok népei a korai feudalizmus idején. In: Jogtörténeti tanulmányok IV. Szerk. Dr. Csiz
madia Andor. Budapest, 1980. 19—41. o.
41 Borosy A.: Határőrség és határőrök az Árpádok korában. HK 1977. 543—557. o.
42 Borosy A.: Adatok az udvar-és erdőispánságok történetéhez az Árpád korban. Agrártörténeti Szemle, 1977.
325—886. o. Királyi Tidvarispánságban szolgálhattak azok a királyi eubiculariusok is (Zoltán, Tolomér, Tholapch
Pál, Androssicus, Ábrahám. Karaeinus, Cristianus fia András, Farkas fiai Barnabás és Grysgon, valamint Tark fiaiJaeobus és Jakabus), kiket IV. László 1275-ben a királyi serviensek közé emelt. (1275. P B II. 449. Beg. Arp. 2074.),
43 1243. ja». 29. Turóc vára mellett.ÁUO VII. 131. Beg. Arp. 734. Az oklevél nem határozza meg pontosan, milyen
szolgálatot tett Scemeyn a királynénak, nem tudjuk hadi érdemei voltak-e, vagy sem.
44 1248. ÁUO VII. 250. Beg. Arp. 894. Weytek ,.lovon és fegyverben" (in equis et armis suis) szolgálta a királyt.
45 1272. ÁUO I I . 275.
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serviensek közé emeli.46 A solymárok közül származott a Komárom megyei
Merchey-i Keza fia Jakab, ki László király különböző hadjárataiban, különösen
az 1278-as morvamezei csatában vitézül harcolt. Ezért a király testvérével, Gedével együtt kiemelte a solymárok közül s az ország nemesei közé sorolta, 3 ekényi földet adományozva neki.47
XIII. századi királyaink sok közrendű harcost felemeltek a királyi serviensek
harcos közösségébe. Felfogásuk szerint így váltak teljes értékű harcosokká, no
ha nem kétséges, hogy királyi servienssé emeltetésük előtt is harcosok voltak,
valamilyen formában. A nem nemes állapotú, királyi libertással bíró várjobbányok esetében — kikről több száz XIII. századi nemesítő oklevél szól — ez nyil
vánvaló, ugyanígy az „arimiger", „exercitualis" és hasonló elnevezésű népele
mek esetében. De, .mint láttuk, rajtuk kívül sokféle elnevezésű közrendű nép
eleni került a királyi serviensek közé, ami annyit jelent, hogy korábban is hada
koztak, értettek a fegyverforgatáshoz.
A király nem nemes harcosaira vonatkozik a Váradi Regestrum egy érdekes
adata: Borsod .várának várszolgái Márton hadnaggyal, Sanctus oenturióval, Pé
ter urbis praefectus-szal és másokkal együtt azzal vádolták Cykireet és testvé
reit (Nemeit, Péter, Pál és Elek), hogy azok az ő társaik, azaz Borsod várának ci
viliser. Ezek tagadták a „vádat" s azt állították, hogy ők „lovasok" azaz a „ki
rály katonái" nemzetségéből származnak, (de genere equestri scilicet: .militum
regis). Ennek bizonyítására megjelentek Baga faluból Peth és Sicia, Cykirc ro
konai. A „vádló" borsodiak végül nem merték magukat a tüzesvas próbának
alávetni. 48 Kik lehettek ezek a „lovasok"? Mivel helyzetük a királyi várispán
sági tisztségviselőknél is kedvezőbbnek tűnik, arra kell gondolnunk, hogy olyan
szabad harcosok, kik nincsenek más úrnak alávetve, hanem csak a királyt szol
gálják. A XI—XII. századi milesek azon csoportjára kell gondolnunk, kik nem
voltak valamely várispánság vitézei s megfelelő vagyon birtokában nem váltak
valamelyik egyházi, vagy világi nagyúr harcosaivá sem. Ezek tekinthetők a
királyi serviensek elődeinek és magvának.
Béla király a Pop faluból való Eoh-nek földadományt ad azzal a feltétellel,
hogy Ech vagy személyesen köteles a király seregében szolgálni, vagy maga he
lyett egy fegyverest kell küldenie.49 Ech vitézt az oklevél nem nevezi királyi
serviensnek, de kötelezi, hogy „armis militaribus", azaz — tekintve az 1249-es
évszámot — lovagi fegyverzetben köteles megjelennie, vagy helyettesét kell
„kellően felfegyverezve" (decenter expeditum) a királyi hadba küldenie.
Földadoimánnyal jutalmazza IV. László Simon fia Jób mestert, a királyi sza
kácsok rektorát, akinek Győr vára alatt szintén vérét kellett ontania kirá
lyáért.50 Jób mester nem volt rendszeresen hadakozó vitéz, teljes mértékben
azonban e korban kevesen vonhatták ki magukat a harcból és volt eset, mikor a
szakácsok rektorának is harcolnia kellett. Királyi harcosok, mégpedig közren
dűek lehettek a folyók hídjainak őrzői, így a Rába hídjának őrei, kiknek már
lakatlanná vált földjét László király 1280-foan elajándékozta. Valószínű, hogy
40 1274. Buda, Reg. Arp. 2497. Az öt nehezéket fizetők a várjobbágyoknál kedvezőtlenebb, a várszolgáknál azonban
kedvezőbb állapotú, adófizetésre kötelezett népeleni voltuk.
47 1279. dec. 29. HO VI. 249. Reg. Arp. 3020. Mat hey comes királyi tárnokot IV. László király^ érdemei jutalmául,
s vele testvérét Zumbot-ot, rokonait: Bene fiait Farkast és Botsz-ot, Gergely fiait (lyroult-ot és Ágostont, azonkívül
Helys-t és Kemyn-t kiveszi a tárnoki szolgálatból és a királyi zászló alatt katonáskodók szabadságával ruházza fei,
azaz a királyi serviensek közé emeli. 1280. aug. 17. OL DL 106.664. (Közzéteszi Érszegi Géza: Fejér megyére vonatkozó
oklevelek a székesfehérvári keresztes konvent magánlevéltárában, 1193—1542. Fejér megyei Történeti Évkönyv,
Székesfehérvár 1971.)
48 1219. Vár. lieg. 224. o. 194. sz.
49 1249. HO VIII. 54. lieg. Arp. 917.
50 1273. HO VI. 194. lieg. Arp. 2431.
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a hídőrző fegyveres régebbi harcostípus volt, 1280-ban m á r n e m volt jelentő
sége. 51
A harcos életforma vonzereje, a hadakozóik tekintélye nagy volt. Annyira,
hogy a hadakozni, harcossá válni a k a r ó k számát olykor korlátozni is kellett.
László király ^276-ban a váradi p ü s p ö k n e k a d t a Szőlős királyi falut, a b e n n e
lakó királyi u d v a r n o k o k k a l együtt. Ügy rendelkezett, hogy az u d v a r n o k o k n a k
egy része harangozó, másik része gyertyaöntő legyen. Legfeljebb 4—5 mansiónyi
legyen közülük hadakozó, kik e r r e alkalmasak, van fegyverük, s t u d n a k vele
bánni. Ezek a v á r a d i püspök mellett, a n n a k csapatában vonulnak hadba, h a a
püspök királyi h a d j á r a t b a n részt vesz. A kondicionárius állapotú királyi udvar-'
nokok között t e h á t voltak hadakozók is. S m é g többen szerettek volna h a d a k o zókká válni, k ü l ö n b e n nem kellett volna számukat korlátozni. A királynak
eszerint voltak u d v a r n o k fegyveresei, s harcoltak ilyenek a püspökök kontin
genseiben is. 52
A zólyomi erdőispánságból kialakuló Túróc és Liptó megyében a XIII. szá
zadban az országos nemeseknél kevésbé kedvező helyzetű hadakozók, „jobbágy
fiúk" éltek, kik a z ország különböző részein kialakuló „partikuláris" nemesség
egyik típusa voltak. 5 "' E jobbágyfiúk voltak a nevezett terület hivatásos h a d a kozói. Náluk kevésbé kedvező helyzetűek a turóci és liptói királyi népek. Ezek
főként termelő m u n k á t végeztek, de voltak katonai kötelezettségeik is. 1257-ben
minden 40 mansio u t á n kellett egy lovast állítaniuk a király seregébe — egyéb
adóterheik mellett. 5 ' 1 E turóci és liptói királyi népek között a k a d h a t t a k hada
kozásra különösen alkalmas személyek. Ilyen lehetett Rekse fia Miksse, kit
László király rokonaival (Drahen, Miklós, Herch és Urbán) e g y ü t t kiemelt a
turóci népek sorából s a turóci jobbágyfiák közé emelt. 5 5 A két réteg közötti
különbség elég nagy lehetett. Az oklevél Miksse és társai korábbi helyzetét
..szolgaságnak", az utóbbit „szabadságnak" nevezi. 5 0 A turóci jobbágyfiúk sza
badságával ruházza fel IV. Béla Csépán fiait Benedek és Péter királyi kőfaragó
kat, kik ezzel a hadakozók közé emelkedtek. 5 7 Foglalkozásukból következtetve
testi erejük bizonyára megfelelő volt.
Az egyházak hadakozó népei közül kevesen ikerültek át a királyi hadakozók
közé, s kevesen lettek közülük köznemesekké. 5 0 Azon kevesek közé, kik az
egyház szolgálatából kivétettek és teljes szabadságot nyertek, tartozott Gab és
fia Botus. Gab-ot még II. Géza k i r á l y vette ki a kalocsai egyház szolgálatából,
fia Botus pedig k ö v e t t e III. Istvánt Ausztriába, majd Pozsonyba s kitüntette
m a g á t a Székesfehérvár mellett IV. István ellenkirállyal vívott csatában. Ezért
teljes szabadságot n y e r (omnio liber) s a király „házába" fogadja (in domo
regia tradita libertate constituit). Ez ,a formula felel meg minden valószínűség
51 1280. ang. 2(i. HO II. 14. Reg. Arp. 3071.
52 1270. ápr. 5. Várad. Feßir V/2. 333. Reg. Arp. 2700.
53 A partikuláris nemesekről a legjobb összefoglaló tanulmány : Fekeie Nagv Antal: Az országos és particularis ne
messég tagozódása a középkorban. Emlékkönyv Domanovszky Sándor születése hatvanadik fordulójának ünnepére.
Budapest 19:37. 159—184. o. A turóci és liptói jobbágy fiúkra: Mulya sz Elemér: Túróé megye kialakulása. Budapest,
1922. 53—148. o. Váczy Péter: A királyi serviensek és a patrimoniális királyság. Hz 1927. :><><> 370. o.: Mályusz E.:
A magyar köznemesség kialakulása Sz 1942. 272—280. o.; Bénis Gpörgp: Hűbériség és rendiség a középkori magyar
jogban. Kolozsvár é. n. (1046) 350—360. o.
54 1257. jún 12. ÁUO II. 280., Reg. Arp. 1152.
55 1280. (szept. 3. előtt) Fejér V/3 72. Reg. Arp. 3073.
56 „super translatione de Servitute populorum de Thuruch in Collegium libertatis lilionim Jobbagionum de
TJiuruch..."
57 1258. szept. 2(5. Reg. Arp. 1197.
58 Az egyházi hadakozókról ].: Ozorai József: Az egyháznemesi vagy praediális birtok, Magyar Sión, 1887. 2(19. és
köv. o.; Ozorai J.: Az esztergomi érsek praediális nemesei. Magyar Sión 1887. 100—110., 105—211.,201—208. o.;
PR I. 191—330. o. (Erdélyi László tollából); Székely Ottokár: Az egyházi nemesség. A Bécsi Magyar Történetkutató
Intézet évkönyve. 1935.28—52. o.; Váczy ľ: A királyi : erviensek és apatrimoniális királyság. Sz 1927. 380. és köv. o.;
Holub József : Az egyházi nemesek jogállása a középkorban, Budapest. 1947. Klny. a Regmini egyháztörténeti évkönyv
1944—40. évfolyamából, passim., Bonis Gy: i. m. 180—215. o.
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szerint a későbbi nemesítésnek. Ezek az „in domum regiam" fogadott vitézek
:
lebetnek a királyi serviensek .Jogelődei".59
Az egyházi népek között olykor nemcsak a jobagiók, a hivatásos harcosok
hadakoztak. 1285-ben Péter veszprémi püspök Pál fia Crispinus, Éliás fia Ba
lázs és Bertalan fia Máté tizedszedőket (decimator) azért emeli az egyház hada
kozó jobbágyai közé, mert többek között a „király és az ország" különböző had
járataiban is részt vettek. 00
A szolgákból felszabadított szabadosok (libertinus) között is voltak hadako
zók. A váradi káptalan bírósága előtt lopással vádolnak két lifoertinust : Ina-t
és Johanc-ot. Ezek nem jelennek meg a káptalani bíróság előtt, azzal az indok
kal, hogy hadjáratban vannask s így nem tudnak Váradra menni. 01 1292-ben
Lázár fia Benedek fehérvári ispán anyja kérésére felszabadítja és a libertinusok közé emeli Cece fia Péter nevű szolgáját. Kötelessége lesz, hogy ura kísé
retében vegyen részt a királyi hadjáratokban. (Más hadjáratokban nem köteles
részt venni.) Ha Péter, vagy utódai annyira elszegényednének, hogy a hadako
zásra képtelenné válnának, uruk viselné hadakozásuk költségeit.02 E rendkívül
érdekes oklevélből kiderül, hogy a nem nemes, sőt nem szabad népelemek még 0
XIII. század utolsó tizedében is hadakoztak. A libertinus (szabados) harcos
eszerint nem lehetett kivételes jelenség s Péter feltehetőleg már szolga korában
kimutatta hadakozásra való alkalmasságát. Közrendű katonák a XIV. században
sem ritkák. Ilyenek lehetnek a Pál fia János mester tolvajoknak minősülő gya
logos katonái, 63 az 1347-iben szereplő Thaph-i harcos királyi jobbágyok 04 és az
egy 1356-os oklevélben említett „várkijátó" nevű poroszlók.65 1358-ban Lajos
király Borfői János fia Jánost és Lőrinc fiait: Istvánt, Mihályt és Miklóst a
hcnti vár kondicionáriusai közül kiemelve nemesíti. 66 Eszerint a honti királyi
várnak még ekkor is voltak hadakozó, vagy hadakozásra alkalmas kondicioná
riusai. 1369-ben a nyugati országhatár mentén még éltek királyi spéculât or ok :
Jakab, Péter és János gátai speculatorok. Ezek is nem nemes, közrendű fegyve
resek.67 Egy Szécsi Miklós országbíró előtt folyó perben 1371-ben Nyitra megyei
kikiáltói szolgálatot teljesítő várnépek szerepelnek, kik a vár régi nemes jobbá
gyainak mondják magukat. 08 Lajos király 13804mn nemesíti János fia Miklóst,
Zcnda vár kondicionáriusát 69 , a pozsonyi káptalan 1383-ban ír át Simon fia
Mátyás, Miklós fia Simon és Jakab fia Miklós királyi őrök kérésére egy I. Ká
roly által 1339-ben kiadott privilégiumot. 70
Láthattuk, hogy a korlátozott libertással bíró nem nemes szabadok s a nem
szabadok között szép számmal voltak hadakozók. S a közszabadok, a teljes sza
badsággal bíró liberek között? Amíg fel tudtak fegyverkezni, minden bizonnyal
ők' is hadakoztak. Hadakozó lehetett az a hatvani liber, kinek másfél márkát
éi;c lovát Dorus a háborúban elvesztette. 71 Feltehetőleg teljesen szabad álla59 (1103—04) HO VI. 3. (1102) Reg. Arp. 104.
00 1285. Fejér ÍX/7. 701.
01 1213. Vár. Heg. 104. o. 27. sz.
02 1292. HO IV. 81. Ceee Benedek ispán ancillája, rabszolganője volt, s mint ilyen házasságot nem köthetett. Péter
apja ismeretlen, de könnyen lehetséges, hogy maga Benedek ispán volt az. A kalocsai káptalan által kiadott oklevél
egyébként a felszabadított Péternek jogot ad arra, hogy házasságot kössön, s hogy urától, ha neki úgy tetszik, elköl;ö. '.i ->ék.; Az aneillákról 1. Szabó István: A prédium. Vizsgálódások a korai magyar gazdaság és telepilléstörténelem
kőiében. I n : Jobbágvok—parasztok. Budapest, 1976. 196. o. 79. jegyzet.
. 03 1345. febr. 22. Visegrád. OL DL 103.207.
04 1347. máj. 11. Buda. OL DL 87.209.
05 1350. jan. 25 OL DL 41.278.
00 1358. dec. 11. OL DL 42.002.
07. 1309. okt. 0. Buda OL DL 57.182
08 1371. jún. 8. OL DL 98.170
0)9 1380. nov. 4. Zólyom. OL DL 42.180.
70 1383. máj. 25. OL DL 50.017.
71 1213. Vár. Heg. 171. o. 47. sz.
2 Hadtörténelmi Közlemények

— 17 —

potu volt a hat szolgával bíró, meg nem jelölt társadalmi helyzetű Latibar,
kit a Váradi Regestrurn egyszerűen „harcos férfi"-nak (vir militaris) nevez.72
Teljesen szabad állapotúak voltak a hospesek, kiknek hadakozása nem volt
kivételes eset.73 1146^ban Szines úrnő, a pannonhalmi apát testvérének, Hen
riknek felesége, egyik birtokát a nevezett apátságra hagyja. Az apátnak joga
van e birtokra szabad hospeseket telepíteni, vagy őket onnét elbocsátani, de a
hospesek kötelesek részt venni a király hadjárataiban, mint ahogyan részt vet
tek Szines úrnő életében is.7'1 1204-ben Imre király az erdélyi németek között
lakó „latinus" Jánost feloldja e németek kötelezettségei alól, megengedi, hogy
a királyi udvarban tartózkodjék, mentesíti minden vám és adó alól stb. — csak
hadakozásra kötelezi, a hasonló szabadsággal bírók módján.' 5 János helyzete
a királyi serviensekéhez hasonló, de ez az elnevezés 1204-ben még nem volt el
terjedve. János, ki olasz, francia, vagy vallon hospes lehetett, nyilván korábban
bebizonyította már hadakozásra való alkalmasságát. Két évvel később János hű
szolgálatai fejében birtokadományt kapott. 76
A hospesek teljes szabadsága feltétlenül több volt pl. a várjobbágyok feltéte
les, a király által adott szabadságánál. 1213^ban öt szolnoki várjobbágy azzal
^,vádolta" Angelus-t, hogy ő is szolnoki várjobbágy. Angelus azt válaszolta, hogy
ő egy „latin" hospes fia és teljesen szabad (lile autem contendebat se filium
Latini hospitis esse et absolute liberum). Állítását egyik falubelije igazolta.77
Pál fia Pósáról azt állítják, hogy szolnoki várszolga. De ő bebizonyította, hogy
szabad és német eredetű. 78 Két borsodi civis (itt a castrensis-szel, várszolgávaí
egyértelmű) várjobbágyai támogatásával azt állítja hat személyről (Csiz, Péter,
Dumasa, Cika, Nona, Belohea), hogy közéjük tartoznak. Ezek cseh hospesek
fiainak mondták magukat. 79 A várszolgai állapot, mely a várjobbágyinál is
lényegesen kedvezőtlenebb — természetesen még kevésbé tetszhetett egy szabad
hospesnek.
A hospesek s a nagyrészt belőlük kialakuló városi polgárság feladata első
sorban a termelő munka volt ugyan, de királyaink hadi szolgálatukat is fon
tosnak tartották és szabályozták.
1206-ban II. András megállapította a karakói, chrapundorfi (Magyarigen) és
ramsi hospesek kiváltságait. Csak akkor kötelesek hadba szállni, ha a király
maga vezeti a sereget.80 András király 1224nben a róla elnevezett Andreán um72 1221. Vár. Reg. 274. o. 818. sz.
73 A hospesekről 1. Lederer Emma: A legrégibb magyar Iparososztály kialakulása. Történelmi Szemle, 11)77. 603. és
köv. o. Eszerint a Karoling kor utáni időkben a hospes korlátozol i szabadsága egyén, ki személyi és gazdasági tekintet
ben egy. esetleg két földesúrtól függ. E függés lehet csak személyi (esetleg harci) szolgálat, vagy csak gazdasági. Nem
feltétlenül idegen eredetűek. XI. századi törvényeink hospeseknek nevezik a Jövevény előkelő urakat is, meg a szol
gákat is. Néhol a törvények idegeneket értenek hospeseken, néha nem. S nem minden esetben nevezik az idegent
liospesnek. A XII. században jönnek azután tömegesen idegen, nagyrészt földművelő népelemek, kik valószínűleg
a külföldön már korábban kialakult hospesektől erednek — ezek révén alakul ki hazánkban a hospes réteg. A na
gyobb csoportokban betelepülő hospesek földesura a király lesz, a kisebb csoportokban bevándorlók a nemszabad
népelemek közé keverednek, jogi szempontból szabadok, de szabadságukéit állandóan küzdeniük kell. Gazdasági
szolgáltatásaik csekélyebbek és kényelmesebbek, mint a szolgákéi s ezért a szolgák is a hospesek állapotát igyekez
nek elérni.
A XIII. századi hospesek jogilag szabad, de gazdaságilag a királytól, vagy valamelyik főúrtól függő népek, rész
ben idegenek, részben felszabadult szolgák. Egy részük városokban, másik részük a földesúr birtokain lakik. Néha a
gazdasági szolgáltatást harci szolgálattal cserélik fel.
Györffy Gy. szerint a földművelő szabad hospesek rendszeresen részt vettek a király hadjárataiban. (Györffy Gy:
i. m. [1977.] 510. o.) A hospesek hadakozására Váczy Péter: A királyi serviensek és a patrimoniális királyság. Sz
1927. 300. o. 1. jegyzet.; FiigediErik szerint a X I . században a bevándorló papokat és lovagokat nevezik hospesek
nek— később a bevándorló parasztokat is—a X I I I . században pedig a bevándorlókkal azonos kiváltságokat élvező
hazai elemek is a „hospes" nevet viselik. Magánosoknak is lehettek hospeseik. (Fiigedi E: A befogadó: a magyar
királyság. Történelmi Szemle 1979. 300—301. o. 22. jegyzet.) L. még Bolla I: i. m. [1970.] Kandidátusi értekezés)
88. és köv. o., 93., 97. o. A hospes kérdést az Árpád-kori társadalom problémakörének általános elemzésével kapcsolja
össze.
74 1140. P R I. 597.
,
75 1204. Á U O I. 91. Reg. Arp. 210.
70 1200. Á U O XI. 83. Reg. Arp. 223.
77 1213. Vár. Reg. 105. o. 31. sz.
78 1215. Vár. Reg. 199. o. 127. sz.
79 1221. Vár. Reg. 272. o. 310. sz. Hasonló eset később is előfordul: 1255 nov. 8. HO VII. 48.
80 1200. ZW I. 9.; Reg. Arp. 220.
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ban szabályozta az erdélyi szászok jogait és kötelességeit. E nevezetes privilé
gium szerint az ország határain belül 500, az ország határain kívül 100 fegyve
rest tartoznak a király seregébe küldeni. Ha. a külföldi hadjáratot néni a király
vezeti, vagy ha a király magánérdekéiből vezet külföldi hadjáratot •— csak 50
harcossal tartoznak. 81 Az erdélyi szászok katonai ereje mindenesetre jelentős
lehetett. 1230-ban András bizonyos német vendégek ihadi kötelezettségét úgy
állapítja meg, hogy a villicus ,,a szászok módjára" felfegyverkezve (armatus)
jelenjék .meg a király seregeiben, négy íjásszal együtt. A villicus valószínűleg
nehéz fegyverzetű volt!82 Béla ifjabb király 1231-ben Kocsárd és Dániel erdé
lyi szász vitézek birtokügyében intézkedik. E vitézek a „latin" János fiai.
A szászok között élő latinok tehát szászokká válhattak. 8 '' A nagyszombati pol
gárok hadi kötelezettsége 1238-ban csekély volt: minden 100 mansio után kel
lett egy harcost kiállítaniuk.8/* Ugyanez évben Béla király az említett karakói
és chrapundorfi hospesek hadkötelezettségét oly imódon szabályozta, hogy 4
páncélos vitézt kötelesek a király seregébe küldeni, négy jó lóval és két sátor
ral. A király katonáival együtt kell hadba vonulniuk, nem a bárók seregében.85
1241-ben Béla király négy Németországból bevándorolt trencséni hospes (Bense, Pepryle, Cepk és Hoztyna) ügyében intézkedik, akiket a trencséni várjobbá
gyok a nevezett vár szállásadó várjobbágyainak mondottak. (A szállásadó job
bágyok a várjobbágyság alsó rétege volt). A király elrendelte, hogy a nevezett
hospesek eddigi szabadságukat továbbra is ímegtartsák s hat mansio után állít
sanak ki egy fegyverest. Ez a fegyveres nehéz fegyverzetű lehetett (unum imilitem armis bellieis optime preparátum). A fegyverest a trencséni ispán seregébe
küldik. Más kötelezettségük nincs s elnyerhetik a vár tisztségeit is (dignitates
castri).86 A pesti hospesek 1244-es privilégiumuk szerint tíz „kellően felfegy
verzett" vitézt voltak kötelesek kiállítani, a király által vezetett badjáratok
ba.87 Ugyanebben az évben a körmendi hospeseíknek minden 15 mansio után
kellett egy páncélos vitézt kiállítaniuk, akiknek felszerelését is szabályozza a
királyi oklevél: „dabunt unum panceratum babentem bastam cabatum galeam
faretram et cetera ornamenta apta . . . " tehát lándzsája is legyen, de íja is!
A „cabatus" szó itt feltehetőleg páncélinget jelent. Két páncélozott lovat is kell
hoznia a kiállított vitéznek és csakis a király seregében kell hadakoznia, nem a
bárókéban. 88
A király, imint láthatjuk, fontos szerepet szánt a városi hospeseknek és foko
zottan igyekezett támaszkodni a városlakók fegyvereire. A .nyitrai cívisek pél
dául a tatárjárás idején vitézül védték Nyitna várát, oltalmat nyújtottak az oda
menekülőknek, a tengerpartig menekülő király kíséretébe maguk közül fegyve
reseket küldtek, ezért a fehérvári polgárokéval egyező kiváltságokat biztosít ne
kik. Hadikötelezettségük: 12 vitézt kell a király zászlaja alá küldeniük. 89
81 1224. nov. 30. után ZW I. 34.; Reg. Arp. 413.
82 1230 Endlicher 420.: Reg. Arp. 402.
83 1231. ZW I. 54.; Reg. Arp. 595.
84 1238. Endlicher 444.; Reg. Arp. 647
85 1238. febr. 12. Erchud (Szászerked) ZW I. 66.; Reg. Arp. 038. Megerősítette István ifjabb király 1200-ban
ZW. I. 97.; Reg. Arp. 1853.
86 1241. febr. 27. HO VI. 39. ; Reg. Arp. 704.
87 1244. (okt. 15. előtt) Endlicher 400.; Reg. Arp. 781.
88 1244. okt. 28. (Kis) Komáromnál. HO V I . 42.; Reg. Arp. 78(5.
89 1248. szept. 2. Endlicher 498;. Reg. Arp. 885. A „civis" szó itt valószínűleg városlakót jelent, nem várispán
sági castrensist. — A nyitrai cívisek jogállását befolyásolhatta, hogy a városban püspök székelt. Hasonló jeilegíi
privilégiumok 1244. dec. 15. Korpona, Fejér IV/1.; 329. Reg. Arp. 739. — 1254. ápr. 23. Fejér IV/2. 213.; Reg. Arp.
1008. Zólyomi hospesek. — 1254. aug. 30. HO VI. 76.; Reg. Arp. 1013. Zólyom megyei dobronyai és bábaszéki
hospesek 1255. Mon. Strig. I. 420.; Reg. Arp. 1059. Lipcse melletti Beszterce hospesei. — 1257. jan. 12. SmiCiklas
V. 5 1 . ; Reg. Arp. 1130. Podrogia megyei és jasztrebarszkai hospesek. — 1261. ZW I. 80.; Reg. Arp. 1776. Désvári
hospesek. 1202. ÁTJ0 VIII. 3 1 . ; Reg. Arp. 1793. A nagyszőUősi hospesek egy vitézt kötelesek a király seregébe kül
deni. 1204. szeptember 9. ÁUO X I . 532.; Reg. Arp. 1409.; Berény falu hospesei. — 1266. november 23. SmitSiklas V.
401.; Reg. Arp. 1504. Gréc vára cívisei. 1264. Fejér VII/5. 364.; Reg. Arp. 2133. Szatmári hospesek. Szükség esetén
hat páncélos vitézt kötelesek a király seregébe küldeni. Előfordul, hogy a király az elszegényedett hospeseket,— át
menetileg — felmenti a hadakozás terhe alól, mint a győri hospeseket 1271-ben. (1271. Endlicher 526.; Reg. Arp
2132.)
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A szepesi szász hospesek katonai ereje jelentős volt. Szükség esetén akár
belső, akár külső hadjáratra 50 lándzsást, azaz nehéz fegyverzetű harcost kel
lett kiállítaniuk V. István 1271-es privilégiuma szerint. Számuk nyilvánvalóan
kisebb volt, mint az erdélyi szászoké, privilégiumuk azonban az erdélyi szá
szoknak kiadott Andreanum-mal ellenétben nem tesz különbséget külső és bel
ső hadjárat között.90 Az erdélyi szászok fegyverei fontosak voltak a gyengülő
királyi hatalom szempontjából. III. András 1291-es dekrétumában kijelenti
ugyan, hogy az ország méltóságait, vagy egész vármegyéket nem adományoz
advénáknak, vagy hospeseknek, sem pogányoknak, vagy nemteleneknek (paganis vei ignobilibus), az erdélyi szászokat azonban, illetőleg közülük azokat, akik
földbirtokkal bírnak és nemesek módjára élnek a nemesekkel egy sorban em
legeti és nagyon fontosnak tartja katonai erejüknek a maga számára való biz
tosítását.91
Egyre hasznosabbaknak bizonyultak — katonai szempontból is — a soproni
hospesek. Katonai súlyuk növekedését mutatja, hogy 1256-ban Béla király a
visszaélései miatt elűzött Péter soproni várnagy (purcravius) házait és tornyát
(erősségét) a soproni bírónak és több polgárnak adományozza.9'-1 1269-ben Béla
a soproni polgároknak a németek ellen vívott harcait említi, s pénzbeli szolgál
tatásaikon kívül ezért földadományt juttat nekik.9"' 1277-ben László király dicsérőleg említi, hogy a soproni polgárok megvédték Sopron várát a csehek
ellen, annak ellenére, hogy fiaik túszként a cseh király fogságában voltak. Ju
talmul megengedi, hogy a Lövér falubeli íjászok másik felét is a soproni polgá
rok (közé felvegyék. Az íjászok egyik fele már korábban soproni polgárrá lett.
Ez lényegesen növelte Sopron városa katonai erejét.9'1 A soproni hospesek hadi
szolgálataira azért nem ártott felügyelni. Közülük néhányan kivonták magu
kat a várőrzés kötelezettségei alól és kiköltöztek a környékre. A vár nagy része
így üresen maradt. Ezért László király 1283-ban elrendelte, 'hogy a várban bir
tokrésszel rendelkezők állandóan a várban lakjanak. A vár és város ez időben
azonos volt Sopronban. A környékre kiköltözők minden haszonvételét a várban
lakók fordíthatják saját -hasznukra.9' A soproni vár védelme fejében a soproni
polgárokat illette a soproni kerület dézsmája is.90 László soproni ispánt a király
arra utasította, hogy a Lövér falubeli íjászokat ne kényszerítse a várispánság
szolgálatára, mert ezeket a soproni vár védelme érdekében ő és elődei a soproni
hospesekhez csatolták s azok kiváltságaival ruházták fel.97 A soproni polgárok
nak a várban, vagý városi házukban ikellett lakniuk a vár védelme érdekében,
de birtokaik a városon kívül is lehettek. 98
El nem hanyagolható katonai súlyuk volt a szlavón és horvát hospeseknek
is. István ,szlavón bán ugyan 12524>en felmenti a körösi hospeseket a báni hadse
regbe vonulás alól, de hogy ez egyáltalán szóba került, mutatja hadakozó vol
tukat. 99 1275-oen IV. László a zágrábi várhoz tartozó egyik falut a Gréc hegyi
cíviseknek adta, mert megvédték Gréc hegyi várát a cseh király fegyveresei
ellen.100
Okleveleink tanúsága szerint a hospesek között is számos vitéz harcos akadt.
90 1271 nov. 24. Endlicher 522.; Reg. Arp. 211«.
91 H L András 1291. évi dé\rétuma. endlicher 015. Megerősíti I. Károly 1317. nov. 12. OL DL 24 798.
02 1256. febr. 12. HO I. 32.; Reg. Arp. 1074.
93 1209. Fejér IV/3. 513.; Reg. Arp. 1042.
94 1277. Jan. 17. Sopron v. o 1/1. 0.; Reg. Arp. 2702. 1. még 1277. szept. 2. Endlicher 545.; Reg. Arp. 2809. ..
95 1283. júl. 25. Jánoshida mellett. Sopr. v. O. L/110. Reg. Arp. 3249.
:
.'. 90 (1283) júl. 25. Jánoshida mellett. ÁUO IV. 381. Reg. Arp. 3250.
97 (1283). júl. 25. Jánoshida mellett. ÁUO IV. 380; Reg. Arp. 3251.
. 98 (1284) okt. 3. Huzushyda HO II. 18. Reg. Arp. 3339.
99 1252. Endlicher 479.
100 1275. ang. 11. Smičiklas VI. 121.; Reg. Arp. 2031. A dalmát városok katonai súlyát vizsgálni nem feladatunk.
Elég annyi, hogy 1284-ben Subies Pál bán Tragurium városától 00 jól fegyverzett gyalogost követelt. (1284. okt. 10,
és von. 0. Tragurii. Smiíiklas VI. 503.)
. ,
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Béla íkirály 6 ekényi földdel jutalmazza meg Wocho pozsonyi polgárt. Wocho
vitézül harcolt a muhi csatában a tatárok ellen és a menekülő királynak is
fontos szolgálatokat tett. 101 A fehérvári Odolpihus életét vesztette a németek el
len vívott harcban. Fiai — apjuk érdemeiért 1261-hen két malmot kapnak a
királytól.102 Királyaink adományokkal igyekeztek biztosítani a hospesek hadi
szolgálatát. 1262-ben Béla íkirály megerősíti a liptói „Gallicus" Jánost 4 ekéňyi
liptói földbirtok tulajdonában. Ennek fejében János és utódai általános hadfel
kelés idején kötelesek a liptói vár védelmére a várban tartózkodni. 103
A következő esztendőben négy turóci hospest: Uzda fiait, Mártont, Strement
és Drahmelt és Mecsk fiát Mecsket, akik néha mint halászok, máskor mint va
dászok, bér fejében és önként teljesítettek a királynak szolgálatot, Béla király
megerősíti szabad állapotukban és szabadságukban, de olyan feltétellel, hogy
egyikük köteles a király hadjárataiban részt venni, ha szükséges.104 Ugyanebben
az évben Béla király tíz hospest, akik szintén mint halászok és vadászok bér
fejében önként szolgálták a királyt, megerősít szabad állapotukban, de arra kö
telezi őket, hogy egyikük köteles a király hadjárataiban részt venni. Név szerint
Gudrun fiai: Jank és Paulyk, valaimint Ghurnok falubeli rokonaik: Krupech,
Rubyna, Mylozt, Mladen, Tyuan, Pemlad, Zuntar és Potuh hospesekről van
szó.105
A feketehalmi csatában szerzett érdemeket a brassói Ebi fia Teel.106 Jakab,
a pozsonyi vár suburbiuimának bírája, azokért a szolgálataiért kap földet IV.
Lászlótól, amelyeket a hűtlen pozsonyi cornes curialis: Péter fia János elleni
harcban teljesített, mikor ez a pozsonyi várat .megtámadta.107
A XII—XIII. századi Nyugat-Európában a városoknak nemcsak a gazdasági,
de a katonai súlya is nagy volt, különösen az itáliai és flandriai városoké. Aa
itáliaiak katonai erejét a középkori Németország egyik legnagyobb uralkodójá
nak, Barbarossa Frigyes császárnak is meg kellett ismernie; ezek hamarosan
városállamokká alakultak át.108
E városok katonai erejéhez viszonyítva Magyarország XIII. századi városai
nak katonai ereje jelentéktelennek mondható. IV. Béla tatárjárás utáni újjáépítő
munkájában — ennek ellenére — a városoknak fontos szerep jutott, s a király
a városok katonai erejére is számított. Györffy Gy. találó megállapítása szerint
Béla észrevehette, hogy a városok ellen tudtak állni a tatár ostromlóknak,
rá volt utalva a városi kézművesek munkájára a fegyver, különösen a páncél
os számszeríjkészítésben, s jól tudta használni a városok nehéz fegyverzetű ka
tonáit.109 A hospesek, s a főként belőlük kialakuló városi polgárság katonai ér
téke nem volt elhanyagolható. Az ügyes kezű hospesek és polgárok közül került
ki a számszeríjak és hajítógépek kezelőinek nagy része is, mint pl. Zumbot
101 1243. máj. 13. Mon. Strig. I. 340.; Reg. Arp. 740.
102 1204. Reg. Arp. 1272.
103 1202. HO VT. 232. Reg. Arp. 1313. ..... tempore exercitus nostri generalis in Castro Lyptou pennanebit
sieot miles in custodia dicti castri." A „gallicus" jelző valószínűleg vallon nemzetiséget jelent. L. Székely György:
Wallons et italiens en Europe centrale aux XI-e-XVIe siècles. Ann Hist U BP Sectio Hist. 0. Budapest 1904.
104 1203. aug. 29 HO VIII. 92.; Reg. Arp. 1350.
105 1203. ÁUO VIII. 55. és 50.; Reg. Arp. 1351. és 1354. E privilégiumot III. András 1290-ben átírta. Fejér
VI/4. 48.
100 1271. ZW I. 110.; Reg. Arp. 2135.
107 1280. (aug. 17. előtt) ÁUO IV. 217.; Reg. Arp. 3001.
108 A XII—XIII. századi nyugat-európai városokról szóló irodalmat 1: Györffy Gy: Budapest története. I. Buda
pest története az őskortól az Árpád-kor végéig. (Szerk. Gerevich László) 244—245. o. E városok katonai erejére,
hadszervezetére 1.: Max Jahns: Heeresverfassungen und Völkerleben. Eine Umschau. Berlin, 1885. 105^170. o.:
//. Delbrück: i. m. III. k. Berlin, 1907. 341—388. o.; F. Lot: i. in. I. k. passim. Barbarossa Frigyes itáliai hadjára
taira 1. H. Delbrück: i. m. III. k. id. helyen; F. Lot: i. m. II. k. 101—107. o. Barbarossa Frigyes rövid életrajzát s
benne a róla szóló fontosabb irodalmat 1. : Gunst J'e/e/v Barbarossa Frigyes, Budapest 1970. FYigyesrol 1. még: Friedrich
Barbarossa (szerk. Günther Wolf) Darmstadt, 1975. Wege der Forschung, Band CCCXC.
109 Györffy Gy: i. m. (Budapest tört.) 295. o. A tatárjárás idején a radnai németek, kik a tatárok mellé álltak,
000 fegvverest állítottak a tatár seregbe. (Györffy Gy.: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza I. k. Buda
pest, 1903 503. o.; SRH II. 504, 570. o.)
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„iaculator in urbana", 110 a zólyomi vár ballistariusai, 111 vagy egy szepegi szász
„balistarius". 112
Természetesen nem minden hospesből lett városi polgár. Előfordult, hogy a
király a hospes fegyveres szolgálatának biztosítása érdekében őt a királyi ha
dakozó népek valaimelyik csoportjába helyezi. A hospes szabadsága, mint tudjuk
teljes (plena), a királyi hadakozóké pedig feltételekhez kötött „királyi" liber
tás.113 Ennek ellenére a hospesek számos esetben vállalták szabadságuk csökken
tését, valószínűleg vagyonuk és .biztonságuk növekedése fejében.
Chyba, Ibur, Heym, Síd, Pocus, Karachun, Illerus, Sath, Hugel, Noloh, Joanus,
Clemen, Stegun és Omodias ősei III. István idejében Csehországból vándoroltak
be hazánkba. II. András az udvarnokj obbágy okát megillető szabadságokkal ru
házta fel őket s ezt IV. Béla is 'megerősítette.11'' Az udvarnokjobbágyok a kirá
lyi udvarispánságokban dolgozó udvarnokok tisztjei voltak. Mint ilyenek fegy
veresek, hadrafoghatók. bár szerepük, szolgálatuk kevésbé katonai jellegű, mint
a várj obbágyoké. lir ' IV. László a Szepes megyei Vagendrüzel birtok villicusait
és hospeseit a harcosok fiai (filiorum exercituantium) közé sorozza.1"' Itt való
színűleg a szepesi lándzsásokról, vagy a turóci—liptói j obbágy f iákról lehet szó.
III. András király a Badyn faluban lakó Ábrahám fia Miklós hospest az ország
összes (!) hadjárataiban tanúsított hűségéért a zólyomi hadakozó jobbágyi lak
közé emeli.11' Az oklevél szövege Miklós korábbi helyzetét határozottan kedve
zőtlenebbnek tünteti fel, mint az úját.
Az Árpád-kori Magyarországon tehát a nemeseken kívül mások is hadakoz
tak. Elsősorban a határőrök, a királyi várak, az egyházi és világi nagybirtok,
a királyi udvar hadakozásra kötelezett nem nemes népei, de rajtuk kívül sokan,
szabad és nem szabad állapotúak, akik szükség esetén szintén fegyvert fogtak,
harcoltak, s ily módon a társadalmi ranglétrán egyre fejlebb emelkedtek. Kirá
lyaink szemében a hadakozás, a fegyverforgatás volt a legfőbb érdem. Találóan
állapította 'meg Mályusz E. hogy a középkori magyar társadalom rétegeinek
kialakulásában a hadi érdemeknek volt döntő szerepe.118
Benedek esztergomi prépost a tatárok 1285-ös (betöréséről írva megállapítja,
hogy az Erdély felől betörő tatárok, bár egészen a Dunáig hatoltak, csak kevés
nemest és a fegyverforgatásban jártas embert tudtak levágni (de nobilibus et
armis uti valentibus) de a „humilis" személyek közül — ami alatt a prépost
parasztokat (rustici) rokkantakat és betegeket ért — körülbelül 7000 főt meg
öltek. A tatárok közül viszont a magyarok s a magyar seregekben harcoló egyéb
fegyveresek körülbelül 26 000-et öltek ímeg. A tatárok az erdélyi szorosok felé
menekültek, de ott a székelyek, vlachok és szászok az összes szorosokat elzár
ták.119 Benedek prépost az ország lakóit két nagy csoportban szemléli: vannak
akik nemesek és harcra alkalmasak, vannak akik erre alkalmatlanok s így cse
kélyebb értékűek. A nemeseket nem azonosítja a hadakozókkal, a nobilis-ek
mellett külön megemlíti azokat, akik tudnak a fegyverekkel bánni, fegyverbí
rók, egészségi állapotuk, erőnlétük, esetleg bizonyos gyakorlatuk alkalmassá
teszi őket a fegyverforgatásra (armis uti valentibus). Benedek prépost azt is
észreveszi, hogy Magyarország királyai és urai csapataiban nem csak magyar
110 (127». ápr. 29. előtt) HO VIII. 150.; lies;. Arp. 2300.
111 1274. febr. 22—szepf. 8. közt. HO VI. 201.; Keg. Arp. 2101.
1 12 1289. Fejér V/3. 470.
118 Bolla I.: i. m. (1973 és 1974) pasaim.
114 1230. nov. 7. Fejér ÍV/1. 58.; Heg. Arp. 017.
115 Borosy A.: i. ni. (1977. Agrártörténeti Szemle) passim.
110 IV. László kora Fejér V/3. 509. és IX/2. 078.; Ren. Arp. 3013.
117 1295. Fejér VI/1. 345. 340.; OL DL 105 271 és 1290. Fejér VT/2. 32.; OL DL 105 271.
118 Mitttiusz Elemér hozzászólása a régi magyar művészet periodizációjával kapcsolatos vitában. Művészettörtéii"i i Értesítő, 1905. 205 és köv. o.
1 19 É. n. (1285) Álon. Strig. II. 419.
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harcosok hadakoznak, soraiból az is kiderül, hogy az erdélyi szorosok elzárása
a — nyilvánvalóan szintén katonáskodó — székelyek, r o m á n o k és szászok fel-' 1
adata. (Számadatait természetesen fenntartással 'kell fogadnunk.)
IV. László megparancsolta Szatmár, Szabolcs és Bereg m e g y é k nemeseinek és
minden hadakozó és h a d a k o z á s r a köteles lakosának, hogy fegyvert fogva csat
lakozzanak seregéhez. 1 2 0 Az oklevél világosan megkülönbözteti a nemeseket és
a többi hadakozókat s hadakozásra kötelezetteket (.. . univeris Nobilibus et
aliiš : omnibus exercituantibus, seu exercituare debentibus), szövegéből kiderül,
hogy a többieket sem lehet elhanyagolható tényezőnek tekinteni.
'Magyarországon az Á r p á d - k o r b a n nagy volt a fegyverforgatók száma. Nem '
véletlenül óvott 1291-ben a regensburgi püspök a m a g y a r o k k a l való h á b o r ú s kcdástól — szerinte Magyarország területe m i n d e n m á s országénál nagyobb, n é 
pének „vadságát" (ferocitatem) n e m célszerű kihívni. 1 2 1
Mondanivalónkat összefoglalva megállapíthatjuk, hogy az Á r p á d - k o r i Ma
gyarországon a nem nemes hadakozók száma 'és jelentősége igen nagy, s n e m
elhanyagolható a nem szabad eredetű harcosoké sem. A XI. században még
nagymértékben, később egyre kevésbé hadrafoghatók a „plena libertas"-szal
bíró közszabadok. Fegyverforgatók a várjobbágyok valamennyien, de a várBzclgák (castrenses) egy része is. Fegyveres szolgálatot teljesítenek az egyházi
nagybirtok iobagiói, a királyi uradalmiak népeinek tisztjei, olykor ezen u r a d a l 
mak népei, s g y a k r a n kerül sor a z erdőispánságok népeinek fegyverbe hívására
is. Hadakozók — teranészetesen — a határőrök, s igen fontos a „plena libertas"-szal bíró hospesek s a közülük kiemelkedő, városi polgárok katonai sze
repe. A XIII. században királyaink mindezen hadakozók színe-javát igyekeznek
a királyi iserviensek, ,a köznemesek sorai közé emelni s ezeknek jelentős része
már korszerű, a n a g y u r a k h o z hasonlóan nehéz fegyverzetű harcos. De még a
XIII. század végén, sőt a XIV. században is v a n n a k n e m nemes állapotú h a d a 
kozók. E sokféle hadakozóból álló m a g y a r h a d e r ő t egészítik ki a könnyű fegy
verzetű pásztorkatonák, k i k n e k száma a k u n o k betelepedésével h a t a l m a s a n
mégnövekszik, s kiknek harcmodora és viselkedése a n y u g a t i hadszínterek la
kossága számára a X. századi m a g y a r kalandozó hadjáratok rémületét idézi fel.
E nagy létszámú és sokféleségében is — a legtöbb esetben — jól kombinált had
erő b á r m i l y e n h a t a l o m számára is nehéz ellenféllé t e t t e a XI—XIII. századi
Magyarországot.
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АНДРАШ БОРОШИ
ПРОСТОЛЮДИНЫ И КРЕПОСТНЫЕ В СОСТАВЕ ВЕНГЕРСКОГО
ВОИНСТВА В ЭПОХУ АРПАДА
Резюме
В средневековой Европе ведение войны было главным образом функцией дворянства, но
в средневосточных европейских армиях воевали не только исключительно дворяне. Свободные
простолюдины в эпоху великого переселения народов не были и не стали безоружными и после
сформирования феодализма. Кроме простонародья и свободных воинов существовали также
и воины не свободного состояния (крепостные), и иной раз они играли весьма важную роль,
так например, министериалы в Германии. Как установлено венгерской исторической литера
турой, в эпоху Арпада и на территории нашей родины воевали народные элементы — простолюдье и крепостные. Выделяются в этой области труды Илоны Болла.
В источниках мы находим многочисленные данные относительно участия в военных дейст24 —

виях простолюдинов и крепостных. Короли Венгрии возводили в королевские сервиенты,
составившие позднее сословие рядового дворянства, многих таких воинов неблагородного
или несвободного состояния, которые совершили доблестные подвиги. Были среди них кре
постные (вольные простолюдины, имевшие королевскую отпускную грамоту), несвободные
замковые слуги, королевские пограничники, королевские вотчинные чины и воины, лесники,
охотники, сокольники, вестречаются среди них также и золотари и рыбаки.
Число воинов неблагородного происхождения в Венгрии эпохи Арпада весьма велико,
и нельзя пренебречь числом воинов несвободного происхождения. В XI веке еше в большом
числе могут набираться на войну, а позднее во всё меньшей мере вольные простолюдины,
располагавшие «р1епа НЬеег1а$». Ставятся под ружье все крепостные, а также и часть замковых
слуг. Несут воинскую повинность иобагионы церковных поместий, должностные чины дворо
вого люда королевских вотчин и иногда также и дворовый люд, и часто несёт воинскую по
винность люд лесничеств. Ставятся под ружьё и пограничники, и велика воинская роль ино
земных поселенцев в Венгрии (хоспесов) и вышедших из них бюргеров. В XIII веке венгерские
короли стремились лучшую часть воинства возвести в ранг королевских сервиентов,рядовых
дворян, и значительная часть их имеет уже современное тяжелое вооружение, как и у крупных
магнатов. Но даже в конце XIII века, более того и в XIV веке ещё есть воины недворянского
состояния. Это венгерское воинство, состоявшее из воинов разнообразного происхождения,
дополняется воинами-пастухами с легким вооружением. Венгерское воинство XI—XIII века
несмотря на его большую численность и многообразность состава, можно было хорошо
комбинировать, что сделало Венгрию грозным противником любой державы.

András

Borosy

KRIEGFÜHRENDE VOLKSELEMENTE GEMEINEN UND NICHTFREIEN
URSPRUNGS IM ZEITALTER DER ÁRPÁDÉN
Resümee
Im mittelalterlichen Europa war das Kriegführen hauptsächlich die Aufgabe des
Adels, jedoch kämpften in den mittelalterlichen europäischen Heeren nicht ausschliesslich Adelmänneir. Die Gemeinen waren zur Zeit der Völkerwanderung nicht
ohne Waffen und wurden nach der Ausbildung des Feudalismus keineswegs zu
waffenlosen. Ausser den gemeinen und freien Kriegern existierten auch nichtfreie
Kriegführende und hier und da kamen sie zur sehr wichtigen Rolle, so. Z.B. in
Deutschland die sog. Ministeriales. Nach der Feststellung der ungarischen Geschichtsliteiratur führten die gemeinen und nichtfreien Volkselemente zur Zeit der Árpádén
auch in unserem Vaterlande den Krieg. (Hervorhebend ist die Tätigkeit von Ilona
Bol la hinsichtlich dieser Fragen.)
In den Quellen sind manche, auf das Kriegführen der Gemeinen und nichtfreien
beziehenden Daten auffindbar. Zu den Servientes regis, den späteren niederen Adelmäninern wurden von den ungarischen Königen solche Personen gehoben, die als
nicht adelige, oder nicht freie Personen Heldentaten durchgeführt hatten. Darunter
waren Jobbagiones Castri (über königliche, Libertás verfugende Gemeine), nichtfreie servi castri, königliche Grenzwächter, Ämter und Krieger auf königlichem
Gute, Waldwächter, Jäger, Falkemjäger, sogar Goldarbeiter und Fischer.
In Ungarn der Árpádén w a r die Zahl der nichtadeligen Kriegführenden sehr gross
und kann auch die der nichtfreien Ursprungs nicht vernachlässigt sein. Die über
Plena Libertás verfügende Gemeine waren in XL Jh. noch in hohem Masse, später
immer weniger zum Waffendienst zu stellen. Diensthabende waren die allen, Jobbagiones Castri, aber auch ein Teil der Servi Castri. Bewaffneten Dienst leisteten die
Jobbagiones der Kirchlichen Besitze, die Ämter der Völker der königlichen Güter,
zuweilen auch die Völker dieser Güter und manchmal die Völker der Waldverwaltungen. Kriegführende sind auch die Grenzwächter und ebensowichtig ist die Rolle
der Hospes und die aus ihnen stammenden städtischen Bürger. Im XIII.-ten Jh.
streben' die ungarischen Könige die besten Elemente zu den „Servientes regis", den
niederen Adeligen aufheben; deren Waffen sind im hohem Masse zeitmässig und
den der grossen Feudalherren ähnlich, d.h. schwere Waffen Jedoch sind auch am
Ende des XIII. Jh.-. sogar im XIV. Jh. nichtadelige Krieger. Diese aus Kriegern
bunten Ursprungs bestehende ungarische Wehrmacht ergänzen die Hirtensoldaten
mit leichten Waffen. Die ungarische Wehrmacht war im XI—XII. Jh. grosser Stärke
und trotz ihrer Mannigfaltigkeit gut zu kombinieren und bedeutete Ungarn für
irgendwelche Macht einen schweren Gegner.
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ACS TIBOR
AZ ELFELEJTETT ELSŐ KATONA AKADÉMIKUS —
KISS KAROLY (1793—1866)

Kiss Károly irodalmi és tudományos, társadalmi és közéleti tevékenységének
elismerését jelzi, hogy a hivatásos katonatisztek közül elsőnek őt, a 37. m a g y a r
sorgyalogezredben szolgáló főhadnagyot választották meg a Magyar Tudás
Társaság I. nagygyűlése 1831. február 17-i, negyedik ülésén levelező taggá. Az
Akadémia XI. nagygyűlése 1840. szeptember 5-i. kilencedik ülésén pedig a
m á r nyugállományú századost h a d t u d o m á n y i rendes taggá.
Neve hallatán mégis joggal m e r ü l h e t fel az a kérdés, hogy ki is volt Kisis
Károly és niivel érdemelte ki ezt a megtisztelő bizalmat? Eddig Kiss Károly
portréjának megrajzolásával és szerepének bemutatásával adós m a r a d t had
történetírásunk. Még az előtt az olvasó előtt is, aki j á r t a s 'a .magyar hadtörté
nelemben és h a d t u d o m á n y b a n , szinte teljesen ismeretlen neve, katonai pálya
futása, irodalmi és h a d t u d o m á n y i munkássága.
Ha másért n e m is, de egy tettéért m i n d e n k é p p e n megérdemelné, hogy ne
merüljön a feledés homályába Kiss Károly. Ö volt.az, aki a nyelvújítás idején
1828-ban megalkotja a honvédelem
szóösszetételt és publikációjában először
használja. 1 Alkotása a honvédő szavunk is, melyet 1832-ben javasolt felvenni
a készülőben- levő akadémiai nagyszótárba. 2 A honvéd szó szintén szerepel
1843Hban megjelent Hadi Műszótárában.-' 1 Kezdeményezésére k a p t á k 1848 máju
sában a honvéd elnevezést az önkéntesekből h á r o m évi szolgálatra toborzott
mozgó (mobilis) nemzetőri zászlóaljak/ 1 Ezt a szót használjuk ma is a n é p h a d 
seregünk katonája neveként.
Kiss Károly kora közismert személyisége volt. Baráti kapcsolat fűzte olyan
neves politikusokhoz m i n t Széchenyi, Kossuth, Wesselényi, Deák, de közeli
b a r á t j á n a k vallotta szinte a korszak összes híres íróit, neves tudósait és jeles
művészeit.
Kiss Károly egész életében a nemzeti függetlenség, a polgári átalakulás és a
tudományos h a l a d á s ügyét szolgálta. A reformkorban elévülhetetlen érdemeket
szerzett a m a g y a r h a d i m ű n y e l v és a nemzeti h a d t u d o m á n y fejlesztésében;
honvédezredesként kiemelkedő szerepe volt a z 1848—1849-es polgári forradalom
és szabadságiharcban a nemzetőrség és a honvédség szervezésében és kiképzé1 Lásd Kiss Károlji: Napóleonunk a háboníl illető alapiendszabásai. Felsőmagyarországi Minerva (a továbbiak
ban — FmM) 1829. júniusi szám, 45."). o.
2 Lásd Kiss Károlytól: A hadi szótárhoz — 18:52. A Magyar Tudományos Akarlémia Könyviára Kézirattár,
Ké«i Akadémiai Levéltár (a továbbiakban — KAL) M. Nyelvt. 2 — r. 23. sz. II. k. Kiss a Landwehr Fogalmára alkal
mazta a honvédé szót.
:5 Kiss Károly; Hadi Műszótár. Magyarul — németül és német — magyarul. Pest, 184:5. 24. 95. o.
4 Urbán Aladár: A nemzetőrség és honvédség szervezése 1848 nyarán. Budapest. 197:5 2:54—2:55., 272. o. .
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Kiss Károly (1793—1866)
seben; az abszolutizmus időszakában hadtörténészi tevékenységével elősegítette
a nemzeti függetlenség és az önálló hadügy eszméjének ébren tartását.
Sorsát mégsem tudta elkerülni, mert neve és tettei a feledés ködébe merül
tek, írásait ma már csak a tudományos könyvtárak polcai őrzik, alakját pedig
több mint egy évszázad homálya takarja el.
Az irodalomtörténet is csak részben végezte el feladatát Kiss Károllyal
szemben, amikor szépirodalmi írásai alapján kísérletet tett arra, hogy meg
határozza szerepét a magyar irodalom történetében. Neve nem szerepel a leg
újabb Magyar Irodalmi Lexikonban és A magyar irodalom története című új
nagy összefoglaló mű is csak egy esetben említi/' Hasonló helyzettel találko5 Lásd Tihanyi Károly: Kiss Károly irodalmi munkássága (1793—1800). Budapest, 1038.47 o.'és liókay. ;>
A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1772—1849. Budapest, 1975. 11:5., 104., 171., 171., 570 571.,572 Jo
Magyar Irodalmi Lexikon. Első kötet. Budapest, 1902. és A magyar irodalom története III. Budapest, 1965%
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zunk hadiműszó-alkotói és szótárszerkesztői tevékenységének értékelésénél. 0
A nyelvtudomány A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára munkálatai
során nem vette figyelembe 1825-től megjelent 'munkáinak katonai műszavait,
az akadémiai nagyszótár számára 1832nben a MTA-nak beküldött kéziratos
szóanyagát, melyet az 1843-ban megjelent Hadi Műszótárba is besorolt.7
A hadtudománytörténet pedig még kísérletet sem tett arra, hogy életművét
— noha erre már korábban is felhívták a figyelmet — elhelyezze a magyar
hadtudományi irodalom fejlődésvonalában és kijelölje helyét a magyar hadtu
domány történetében. 8
Kiss Károlyt kora kétségtelenül méltányolta, ezt fejezte ki a Kisfaludy Tár
saság 1842. május 284 ülésén a munkásságát elismerő beszéd találó mondata:
„S ki eleget tett a maga korának, minden koroknak élt." 9 A Magyar Tudo
mányos Akadémia kisgyűlése 1866. február 20-i ülésén is „egyértelműleg el
határozták, hogy az elhunyt rendes tag arczképe, megszereztetvén, az akadémia
meghalt tagjainak képcsarnokában függesztessék fel".10 Sajnos, ennek ellenére
portréja még ma sem található meg az akadémián.
A múltat becsülő és értékes örökségeit felhasználó hálás utókornak ennél
azonban többet kell tennie szerepének, életének és 'munkásságának megismer
tetése érdekében. Tudományunk és honvédelmünk törekvéseire gondolva úgy
véljük, nem szabad megengedni, hogy Kiss Károly életműve ugyanolyan jelte
lenné váljon mint a Mező Imre úti temető 9. táblája 4. sorának 68. számú, ma
már jeltelen sírjában nyugvó hamvai. 11
Az első katona akadémikus megválasztásának nem rég múlt másfél évszáza
dos évfordulója jó alkalmat nyújt arra, hogy ha csak vázlatosan is, de bemu
tassuk a méltánytalanul elfelejtett Kiss Károlyt, a magyar hadtudomány egyik
kiemelkedő alakját. így megkezdhetjük a vele szembeni adósságok törleszté
sét, és ami még ennél is fontosabb, a ma számára jelentős tanulságok felhasz
nálását és a maradandó értékek elhelyezését haladó katonai hagyományaink
között. Jelen írásunkban Kiss Károly életét és pályíütásának fő szakaszait
mutatjuk be.
Kiss Károly élete az egyetemes és magyar történelem nagy korszakváltásait
íveli át. Pályafutása alatt a régi feudális rend és az új polgári rend közötti
küzdelem eredményeként hatalmas változások következtek be Európa orszá
gaiban, így Magyarországon is. Születésének évében, 17934>an kezdődik el a
francia forradalom legradikálisabb szakasza, a jakobinus diktatúra és leveré(0 Lásd Terestyéni Ferenc: A/, állami élet nyelve című tanulmánya III. — ..A katonai nyelv fejlődése" — részt
Nyelvünk a reformkorban. Tanulmánygyűjtemény. [Szêrk. Pala Dezsői Budapest, L955. 129—164. o.); Váldi László:
A magyar szólárirodalom a felvilágosodás korában és a refornikorszakban (Budapest, lí)f>7. I 18—451. o.) és Marko
Arpád: Adalékok a magyar katonai nyelv fejlődéstörténetéhez (5, közlemény. HK. I960. 2. sz. 1(17—181. o.) című
munkákat.
7 Lásd A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. Klső kötet, A—Gý Budapest, 1!)C>7.; Második kötet. H—O
Budapest, 1!)7<).; Harmadik kötet, ö—Zs Budapest, 1970. A szótár munkálatai során Kiss Károly Hadi Műszó-tárát
csak a 3i kötet 8. o. kiegészítő jegyzetében tüntetik fel, mint felhasznált munkát.
8 Lásd Bikácsi László: Tihanyi Károly Kiss Károly irodalmi munkássága, címmel megjelent bírálata. Iro
dalomtörténet, 1943. 4. sz. 183. o. 1904-ben Marké Arpád: A MTA hivatásos katona tagjai megalapítása óta a má
sodik világháborúig C. kéziratos munkájában vetette fel a problémát. Lásd MTA kézirattárában az Ms. 10. 511. szám
alatt.
0 Kisfaludy Társaság Évlapjai. 1842—43. IV. k. Pest, 1844. 17. o.
10 RA L Kisgyfilések jegyzőkönyve 1866. K 1438 sz. 19. o.
1 1 Kiss Károly sírjáról az adatok megtalálhatók: Kerepesi-úti temető. Áthelyezési főkönyv 1871—1929. 263.: o.
Kiss Károly hamvait az eredeti sírjából, — 2 5 . tábla, 2. sor, 12. sír — 1914. május 27-én helyezték át a jelenlegibe.
A temető rendezése miatt ugyanakkor a 9. tábla 4. sorába még a következő akadémikusok földi maradványát he
lyezték el: Czuczor Gergely, Dorner József, Györy Sándor, Karácson Mihály. Kécsei Emil, Szinovácz György, Tasner
Antal, Gaál József. Lásd erre vonatkozóan : KAL MTA összes ülései, jegyzőkönyvek, 1914—1910. K 1477 sz. 12—17. o.
és a székesfővárosi Duna balparti Köztemetők igazgatójától a MTA elnökségének küldött 1914. május 15-i levele.
KA L 321/1914. sz. A Kiss Károly jeltelen sírhelyét közre fogó 07. sírban nyugvó Mosonyi Brandt Mihály (1814—
1871) jeles zeneszerző síremlékét a székesfőváros hálás közönsége emelte és a 09. sírban nyugvó. A peleskei nótárius c.
népszerű bohózat szerzőjének, Gaál Józsefnek síremlékét „felállítatta felejthetetlen emlékű nevelőjének hálás tanít
ványa Gr. Csekonics Endre".
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Bére megkezdődnek Ausztria részvételével az első ellenforradalmi katonai koa
líció hadműveletei. Hazaiakban Martinovics és társai vezetésével jakobinus moz
galom szerveződik. Halálának esztendejében, 1866-ban kitör az osztrák—porosz
háború és hazánkban az osztrák abszolutizmus legsúlyosabb válságát éli át,
amelyet a magyar uralkodó osztállyal való kiegyezés old csak fel.
Ebben a nagy történelmi korszakban a hadügy is forradalmi változásokon
megy keresztül és megszületnek a burzsoá hadtudomány máig is ható katonai
teoretikusainak — Bülow, Clausewitz, Joniini, Károly osztrák főherceg és má
sok — művei. A XVIII. század végétől Magyarországon a nemzeti és társadal
mi mozgalmak keretében váltakozó eredményű harc folyik az osztrák birodal
mi hadügytől és a os. kir. hadseregtől független, önálló magyar hadügy, had
sereg lés 'hadtudomány megteremtéséért. Ezek az események meghatározták
Kiss Károly életének és pályájának alakulását.
1793. augusztus 12-én Budán született jómódú, polgárosodó nemesi család
ban.12 Apja hosszú időn át volt Szeged polgármestere, majd főbírája. Gyer
mekkorát Algyőn tölti, iskoláit Budán és Szegeden végzi. Kora ifjúságától pél
daképe Zrínyi Miklós, akinek arcképét „hazánk történetének megtanulásában
különös j élességéért" kapta tanárától. 13 A képet ágya fölé helyezte, hogy ál
landóan emlékeztesse a lángoló hazafiságra és lelkesítse az irodalom és a tu
domány művelésére. A nagy történelmi példakép adta ímeg az indítást a kato
nai pályához, a szépírói és hadtudoimányi szakírói munkálkodáshoz. De a fiatal
diákra nagy hatást gyakoroltak a napóleoni háborúk hadjáratai és csatái is.
1809-ben háború színterévé válik Magyarország egy része. Napóleon csapa
taitól Győrnél június 14-én vereséget szenvednek a magyar nemesi felkelők,
a július 5-i és 6-i wagrami csatában pedig az osztrákok. Kiss Károly ekkor,
16 éves korában hagyta ott az iskola padjait, és mint naplójában feljegyezte;
1809. szeptember 1-én „lettem katona, a 37. magyar gyalogezredben kadét.
Papp József főhadnagy hadfogadó tiszt Szegeden volt a beiktatom". 14 Szolgá
lati lapjának növendék rovatában pedig ez olvasható: „1809. szeptember 1.
a báró Máriássy 37. gyalogezredbe 26 forint 53 krajcár felszerelési pénz letétele
ellenében besorozták." 15 A kadétok életét 1810. március 6-án kezdte meg az
ezred 2. zászlóalja 11. századában: „kapitányom lett Soupper József".10
Az élénk eszű, tehetséges fiatal kadét szépirodalmi és hadtudományi tanul
mányaira, írói hajlamainak fejlődésére két tiszt, Kisfaludy Károly főhadnagy
és Hirsch József alezredes nagy befolyást gyakorolt. Kisfaludy Károly a szép
irodalom iránti érdeklődést és a szépírói hajlamokat erősítette a fogékony
ifjúban. Kisfaludy 1811-ben ugyan leszerelt, de kapcsolatait nem szakította
meg Kissel, ezt bizonyítja a hozzá írt két verses levél.1' Hirsch József alezre
des, ezredparancsnok-helyettes az ezrediskola foglalkozásain figyelt fel a te
hetséges kadétra, ösztönözte a hadtudományi ismeretei gyarapítására és ébreszt
gette a katonai szakírói képességeit.
Kiss Károly hároim évi békeszolgálata 1812-ben az Oroszország elleni háború
12 Kiss Károly életének és pályafutásának bemutatására felhasználtuk az MTA számára írt rövid életrajzait,
(lásd: Kiss Károly élete és munkái 1836. június 27. RAL M. írod. Levelezés -t-r. 125. sz. és Kiss Károly életrajza és
munkáinak jegyzéke 1840. szeptember 11. RAL K 123] : 07. sz.) és naplójegyzeteit (lásd Kiss Károly naplójegyzete.
Országos Széchenyi Könyvtár kézirattár [a továbbiakban — OSZK kt] Quar. Hung. 2014/1—4. kötet, valamint
Kiss Károly: Jegyzéseim. MTA Könyvtára Kézirattár. Tört. Xaplók. 8-r. 28. sz.) Ezek a naplófeljegyzések nem csak
Kiss napi tevékenységéről számolnak be, hanem hű képét adják a kor minden lényeges eseményének is. Az OSZK
kt-ban található naplók az 1831., 1832., 1830. és 1837. évi kalendáriumok naptárrészeibe írt feljegyzések, az 1831
előttiek emlékezések és az ez után írtak 1853-ig már napi bejegvzések. A MTA kt-ban található napló csak töredékes
feljegyzéseket tartalmaz 1841, 1942, 1844, 1845 és 1849-ből.
i . 1 3 Lásd Kiss Károly 1820-ban Horváth Istvánhoz írt levele OSZK kt. Levelestár.
.14 Kiss naplója OSZK kt. QH. 2014/3. k. 44. o.
•:
15 Kiss Károly szolgálati lapj i. Kriegsarchiv. Wien, IR 37. I. Abg. Klasse, 4/118.
, 10 Kiss naplója. OSZK. kt. QH. 2014/3. k. 17. o.
17 Kisfaludy Károly verses levelei Kiss Károlyhoz. MTA kt. K 378/79. sz
. .
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kitörésével véget ért, ezredét beosztották a lengyel határt fedező tartalékhad
testbe.18 1813. február 25-én előléptetik kadét tizedessé. 1813. augusztus 12-én
Ausztria is hadat üzent Napóleonnak, Kiss Károly ezredével részt vett az
1813. évi hadjáratban, harcolt a drezdai és lipcsei csatákban, a köseni, eckértsbergi és hocheimi ütközetekben. Életlének első csatájáról, a drezdai csatáról
ezeket jegyezte fel naplójában: 1813. augusztus „27-én este alkonyatkor Drezden alá állt az ütközet... 28-án Drezdennél a nagy ütközetben egész nap.
Éltemben legelőbb . .. 29-én Drezden alól elriasztott minket Napóleon. Cseh
országban nagy sanyarúság közt visszahátráltunk". 10 A harcokban tanúsított
bátor magatartásáért 1813. december 12-én Kiss Károlyt előléptetnék zászlóssá.
1814-ben részt vett Magyarországon a 37. ezred új, 4. zászlóaljának felállításá
ban és Olaszországba való áttelepítésében. Az 1815. évi hadjárat alatt har
colt a Les Rousses-i ütközetben, Auxonne blokádjánál „s több más apróbb
csatákban". 1815. október 7-én a dijoni táborban léptették elő alhadnagynak.
1814. október végétől 1815 januárjáig ezrede gyalogmenetben áttelepült Fran
ciaországból Lengyelországba.
Kiss Károly alhadnagy 1816 és 1821 között az ezred különböző századaiban,
legtöbbet a 15. században van beosztva. 1821. július 1-től kinevezik a 3. zász
lóalj segédtiszti beosztásába, amelyet 1824-ig tölt be. Ekkorra látóköre kitágul,
amihez nagymértékben hozzájárult, hogy „mint katona bejártam az ausztriai
császári királyi birodalom országainak nagyobb részét. Mars közben, csatázva,
vagy béketanyákon Szász, Bajor s többi német szövetségi tartományokat, Helvécziát, Francia és Olaszországokat".20
A lengyel földön töltött esztendők Kiss Károly életének egyik legszebb idő
szaka volt, amelyet a szolgálat mellett az elmélyült tanulás, a ihazafias törek
vések, a tudományos és irodalmi ambíciók, a Szontágh Gusztáv alhadnaggyal,
a későbbi neves filozófussal egész életre szóló igaz barátságának kezdete jel
lemzett, íme ezek közül néhány példa: 1818-ban közösen kezdeményezték — a
es. kir. hadseregben először —, engedélyezzék számukra, hogy a 37. magyar
sorgyalogezred személyi állományát magyar nyelven oktassák a Bell-Lancaster rendszer segítségével.21 E tettükről egy kortársuk így számolt be: „A múlt
század vége felé fölmerült bell-lancasteri oktatásmód ekkor nagy hírben áll
ván, a két fiatal katona folyamodott, hogy a lembergi kaszárnyákban tanyázó
magyar közlegénység képzésére, az írás és olvasás tanítására a nevezett okta
tási rendszert életbe léptethessék. A felsőbbség beleegyezett s Kiss Károly és
Szontágh Gusztáv itt a kaszárnyában állította fel az első bell-lancasteri isko
lát, melyben a magyar puszták elhanyagolt fiai, eleinte kényszerítve, később
örömest tanultak, olvasni, írni és számolni, s az ő soraikból nyerte később az
ezred legjobb altisztjeit. — Midőn azután a két jó barát az ezred Budán szállásió
gránátos osztályához javasoltatott, az említett iskola is megszűnt."22 Kiss Ká
roly „Lancaszter intézetű tanítás Lembergben" című írásában részletesen be18 Kiss Károly cs. kir. hadseregbeli pályafutásának adatait a bécsi Kriegsarchivban őrzött, már idézett szol
tólali lapja — Muster-Listen I ß 37 —1810, 1811 (Fase. 2174), Muster-Listen ÏR 37—1812,181(1, 1817 (Fasc.2175),
Muster-Listen LR 37 — 1818 (Fase. 217«), Muster-Listen LR 37 —1820 (Fas. 2178), Conduite-Listen IR 37 —
1824, 1830,1828, 1830, 1832, 1843, 1830 (Fase. 122/1), a Militär-Schematismus 1809—1837 évente megjelenő kötetei,
valamint a 37. magyar sorgyalogezred történetét feldolgozó munka — Finke, Edmund: Geschichte des k. und. k.
ungarischen Infanterie-Regimentes Nr. 37. Wien, 1890, 1. k. 754. o., 2. k. 755—1478 o. — alapján közöljük.
19 Kiss naplója. OSZK kt. QH. 2014/3. k. 43. o.
20 Kiss Károly életrajza 1840. szeptember 11. KAL K 1231: 07. sz.
21 Bell, A. (1753—1832) és Lancaster, J. (1770 v. 78—1838) angol pedagógusok által egymástól függetlenül 1800
körül bevezetett oktatási módszer, mely szerint az idősebb tanulók részt vesznek az oktatói munkában és a tanul
takat közvetítik fiatalabb társaiknak.
22 Kp aláírású „Kiss Károly és Szontágh Gusztáv életéből" c. cikk a Vasárnapi Újság 1800. március 18-i szá. inában.
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mutatja munkásságukat, jelezve azt is, hogy az oktatás felújítása végett érte
kezését benyújtotta a „Hadi Kormánynak". 23
Kiss Károlynak jelentős szerepe volt abban, hogy 1820-ban, Zrínyi Miklós
születésének 200. évfordulóján, Lembergben Zrínyi-emlékünnepélyt rendez
tek.24 Kiss rendszeres előfizetője az 1817-től megjelenő Tudományos Gyűjte
ménynek és az évente közölt előfizetési listában található mintegy 10 magyar
tiszt között megtalálható „Kiss Károly, M. Báró Máriássy Cs. Kir. Magyar
Gyalog Ezrede Alhadnagya" is.25
Kiss és Szontágh a 1 embergi kaszárnyában határozták el, hogy a haza és
a haladás ügyének szolgálatában bekapcsolódnak az új lendületet vett magyar
irodalmi és tudományos életbe. „S íme távol a hazától, nem sejtve senkitől,
közepette egy idegen, hideg országnak, mely Magyarhont csak németül beszélő
magyar-ezredi tisztek után ismeri, egy szerény bútorzatú kaszárnyai szobában
fél éjeiken át ott ült két férfiú lelkes eszme- és érzet cserében, fájlalva a haza
vesztett idejét, kétségbe esve olykor lehető felvirágozhatásán, majd ismét némi
halvány reményre derülve, midőn az egyetlen pesti magyar hírlap egy-egy
jelét tünteté fel az ébredésnek, a Tudományos Gyűjtemény füzetei több s több
zálogait hozák meg a haladásnak, s ezekhez fényt, a reménynek aratást a kö
zösen be-beszerzett költők munkái adtak. Kiss, mindinkább megismerkedvén a
magyar irodalommal, el lőn határozva maga is ennek munkásai közé állani,
még pedig különösen az alig megpendített hadi szakban." 26
Szontágh Gusztáv hangsúlyozza, hogy barátja, Kiss Károly unszolására kez
dett el magyar nyelven írni: „Valóban Kiss barátsága, ki «már akkor mint
magyar író isimeretes volt, és Kisfaludy Károly ismeretsége lassan a német
literatúraiból a magyarba vezették .. ."27
Kiss Károly irodalmi munkásságának előzményeit 1836-ban így mondja el:
„Ifjúságom korában daliakat írtaim: hadiakat, ezeket az 1813. és 15-iki had
években táborozás, és marsiközben a fegyveres nép énekelgette, és szerelmese
ket, mindezek jobbadán elvesztek, később politikai értekezéseket — ki nem
nyom tathatókat, nevezetesen a katonai status jobb karban helyeztetéséről ma
gyar hazát illetve." 28
Első nyilvános publikált írása, az „Egy estve" című vers, 30 éves korában.
1823-ban, a Tudományos Gyűjtemény melléklapja, a Szépliteratúrai Ajándék
hasábjain jelent meg.
1824 júniusában új szakasz kezdődött életében, amikor áthelyezték a budai
gránátos zászlóaljhoz. Ekkor már «megindult Pest és Buda irodalmi központtá
válásának folyamata. Kiss «alhadnagyot meleg barátsággal fogadták az idős és
fiatal magyar írók, Fáy András, Kisfaludy Károly, Vörösmarty Mihály, Bajza
József, Toldy (Schedel) Ferenc és mások. Nagy lendülettel vett részt a pezsgő
művészeti, irodalmi és tudományos életben.
Kisfaludy Károly ösztönzésére művelni kezdi a szépirodalom szinte minden
műfaját.29 Irt verseket, elbeszéléseket, színdarabokat, regényeket, irodalom
történeti munkát, készített műfordítást. 1824 és 1830 között számos verse és
novellája jelent meg az Auróra, a Hébe, a Muzárion, az Uránia, a Sas és a
23 Lásd Kiss Károly: Lankaszter intézetü tanítás Lembergben. Tudományos Gyűjtemény (a továbbiakban
— Ttíy) 1821). VII. k. 41—52. o.
24 Kiss Károly 1820-ban írt beszámoló levele Horváth Istvánnak. OSZK kt. Levelestár.
25 Lásd példának TGy. 1822 X I I . k. 142. o.
26 Toldy Ferenc összegyűjtött munkái. Gyászbeszéd Kiss Károly felett 1866. február 20. VI. Pest, 1872. 73. o.
27 Szontágh Gusztáv életrajzi adatok 1839. május 10. BAL Történi. 2-r. 11. sz.
28 Kiss Károly élete és munkái 1830. június 27. RAL M. írod. Levelezés. 4-r. 125. sz. Ekkor még felsorolta, hogy
kéziratban megvan: ,,3. Tolvaj. Színjáték 3 felvonásban. 4. Rodostó" és „5. Mohács történeti román. Más egyéb
apróságok."
29 Lásd Kiss Károly válaszbeszédét 1842. május 28. Kisfaludy Társaság i. m. 19—20. o.
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Felsőmagyarországi Minerva oldalain.30 Értékes tagjává vált a Kisfaludy Ká
roly köré csoportosult írók híres Auróra körének. Szépirodalmi munkásságá
val egy ébredő korszak nemzeti irodalmának kibontakoztatásához nyújtott
értékes segítséget. Különösen elbeszélései gazdagították a virágzásnak induló
reformkori magyar irodalmat.
Kiss szerette a szépirodalmat, de mégsem érezte egészen a magáénak. 31
írói útkeresését és irányváltását jelzi, hogy munkássága mindinkább átkerül
a Tudományos Gyűjtemény és a Felsőmagyarországi Minerva lapjaira. Szép
írói munkásságának feladásában és hadtudományi szakírói tevékenységre való
áttérésében a Magyar Tudományos Akadémia megalapítása is szerepet ját
szott. Közismert, hogy 1825. november 3-i országgyűlés kerületi ülésén Széc
henyi István felajánlotta egy évi jövedelmét a Magyar Tudományos Akadémia
megalapítására. Az Akadémia megteremtésének napirendre kerülése arra ser
kentette Kisst, hogy elmélyítse tudományos tevékenységét és publikáljon.
Hadtudományi és hadtörténeti értekezéseinek, .munkáinak hosszú sorát 1825ben nyitja meg, amikor a Tudományos Gyűjteményben négy folytatásban köz
readja — „Édes Honunk"-nak ajánlva — az önálló magyar hadügy megterem
tését is szorgalmazó „A 37-dik Magyar Gyalog Ezred Történetei" című tanul
mányát. Ezt követte minden esztendőben több kisebb-nagyobb munkája és
fordítása. Tudományos kutatómunkájának és publikációs tevékenységének
programját 1828-ban fejti ki a „Napóleonnak a háborút illető alaprendszabásai" című fordításának bevezetőjében.
„Maximes de Guerre de Napoleon czím alatt múlt évben Párizsban kijött
könyvecskét a magyar olvasó közönséggel niár csak azért is kívántam közleni
— írta. Kiss —, mivel Tud. Gyűjteményünkben, mi a haditudomány tárgyát
illeti, jobbadán minden évben érintlen szokott maradni, mintha mi Magyarok
agészen lemondanánk azon jeles tudományról..." és abból a célból, hogy
„valamikép fel-lobbanthatnám Hazánkfiai mejjökben azon már elaludni ké
szülő .. . felséges szikrát, elejbe adtam a Nemzetnek az ó-és újkor csata-rendjét
(Lásd Tud. Gyűjt. 1826. 1. k. 1. 127.) A Dzidáról szólló Értekezést (Lásd F. M.
Or. Minerva 1826. IV. N. 1. 910.), most pedig Napóleonnak a háborút illető
alap-rendszabásait". A polgári átalakulást és nemzeti függetlenséget szorgal
mazó reformokra gondolva felhívja a figyelmet a hadtudomány művelésének
és .megismerésének jelentőségére a magyar viszonyok között, megállapítva:
„Ha a szelídebb tudományokra akarjuk buzdítani polgártársainkat, el-ne mel
lőzzük őket a Haza fegyverrel való szolgalatjára is élleszteni. így gondoskodtak
Nemzetünk képviselői is az utolsó Ország-gyűlése alkalmával, midőn a mellett,
hogy a Tudományoknak Akadémiát szerezni szándékoznak, a már rég szüksé
ges Ludoviceum fel-állítására is .figyelmeztek. Mindkettőre nagy szüksége van
a Nemzetnek."32
:í0 Kinyomtatott versei: Linához (Szépliteratúrai Ajándék, 1824), Adria Hunniához (Szépliteratúrai Ajándék
1823), Lina levele (Hébe, 1825), Tiszához (Hébe, 1826), Újmódi Werther (FmM. 1826. 1. k.), Fohászkodás (Uránia
1828), Visegrád romjaihoz (Uránia. 1828), Lélekhez (Uránia, 1829); elbeszélései: Halhatatlansághoz (Szépliteratura
Ajándék, 1825), Honalymankok (Hébe, 1825), Felébredés (Szépliteratúrai Ajándék, 1826), Tolvaj (Szépliteratura
Ajándék, 1826), Piszka (Hébe, 1826), Házibarát, Kenyeres vitéz (Auróra, 1826), Sólymos Dezső, Hollókő (Auróra
1827), A Szép juhászné (Auróra, 1829), Nagy Titok (FmM, 1827. 4. lí.), Síróhegy (Musarium, 1829), Bujdosó magyar
Lengyelországban (Auróra, 1830), Madona delia sedia (Uránia. 18:50), Kávé nénikék (Sas, 1831), Keglevich Etelke
(Budapesti Árvízkönyv 1839—41. III. k.),Ballagi tó (Aradi Vészlapok, 1844). Egyéb műfajból írásai: Holmi apró
ságok Bukovinából (TGy 1824. VII. k.), Egy a lengyel literatúrai,tárgyazó kérdés (TGy 1824. X. k., 1825. I. k., II.
k.), Napkeleti (iallicia (TGy 1826. II. k.), Bajnoki hare Takáts Éva asszonv ügyében az asszonyi nem érdemei és
jussáért (TGy 1826. VIII. k.), Alibeg hegyi szállítmányok (TGy 1825. VIII. k.), Koscius halma (Begélő, 1833). Mű
fordításai: Sz. G. észrevételei a szép művek iránt az olasz földön (FmM 1825. 1. k.), Washington Irving angol-ame
rikai író írásai közül — Tengeri utazás, Az asszony, Falusi élet Angliában, A megrepedett szív, Könyvesinálás mes
tersége Londonban, A falusi Temphen, Rip van Winkle (FmM 1828. 1. k., 3. k., 4. k., 1829. 2. k.). Éjszak amerikai
pénzügybeli zavarok (TGy 1840. VI k.).
• 31 Lásd Bajza József és Toldv Ferenc levelezése. A magvar irodalomtörténetírás forrásai 9. Budapest, 1969..
240., 256., 386., 388—399 o. 430. o.
. ,. .
32 FmM 1828. szeptember. 1856—1857. o.
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Kiss Károly m a g y a r nyelvű irodalmi m u n k á s s á g á t katonai elöljárói n e m
nézték jó szemimel. Ez is szerepet játszhatott a b b a n , hogy 14 évi alhadnagy
ság u t á n , 1829. m á r c i u s 1-én léptették csak elő főihadnaggyá. Tiszti k a r r i e r 
je a cs. ikir. hadseregben n e m t ü k r ö z t e vissza Kiss képességeit, d e elégtételt
jelentett számára, hogy neves k o r t á r s a i tehetségét és m u n k á s s á g á t elismerték.
Jelen lehetett számos, m a .már a t ö r t é n e l e m b e n számon tartott eseményen,
például 1828-ban Kazinczy és Kisfaludy híres kézfogásán. A főváros dinamikus
irodalmi és t u d o m á n y o s életében való a k t í v részvétel, a neves írók és t u d ó 
sok b a r á t s á g a új távlatokat nyitott m e g nézeteinek alakulásában, m i n d e n e k 
előtt a h a d t u d o m á n y i k u t a t ó m u n k á j á b a n , a k a t o n a i szakírói és műfordítói
tevékenységében.
1829 .májusában áthelyezik a budai g r á n á t o s zászlóaljtól a 37. ezred 3. zászló
aljához N a g y v á r a d r a , majd 1830-ban Szegedre, a z ezred főhadfogadó p a r a n c s 
nokságára.
Kiss Károly főhadnagy tiszti pályafutásának utolsó szakasza kedvezően in
dult, és végre úgy t ű n t , hogy katonai beosztásai elő fogják segíteni t u d ó s kar
rierjét. A Magyar Tudós Társaság I. nagygyűlése 1831. f e b r u á r 17-én a délután
5 órától este 8 óráig t a r t ó negyedik ülésén első esetben választottak m e g 20
levelező tagot. A hivatásos katonatisztek közül először őt választották meg
(„A h a r m a d i k s o r b a n . . . Kiss K á r o l y . . . 14" szavazattal) hazai levelezőtag
nak. 3 3 Áprilisban kinevezik a 37. m a g y a r sorgyalogezred n a g y v á r a d i katonai
nevelőintézete igazgatójának. 3 4
1831. április 20-án Szegedről írt először negyedévi jelentést a Magyar Tudós
Társaságnak, amelyben közli, hogy Szegeden n e m jelent m e g a z é v első negye
dében m a g y a r könyv, Temesvárról és Nagyváradról még n e m k a p o t t jelzést
megjelenésekről. A t o v á b b i a k b a n beszámol a szegedi iskolákban folyó m a g y a r
nyelvoktatás eredményeiről. „Egyszersmind jelenteim — írta befejezésül —,
hogy én holnap Szegedet elhagyom, N a g y v á r a d r a utazok, hol az Ezredünk Ne
velőháza Igazgatását által venni kötelességemmé tétetett." 3 5
1831. április 23-án m á r N a g y v á r a d o n találjuk, új beosztását m á j u s elsején
átveszi és megkezdi katonapedagógiai vezetői tevékenységét.
Kiss Károly 1831. július 1-én küldi m e g a Magyar Tudós T á r s a s á g n a k máso
dik negyedévi jelentését, mellékelve a n a g y v á r a d i és a szegedi n y o m d á k m a 
g y a r k i a d v á n y a i n a k jegyzékét. Ezenkívül érdekes beszámolót ad egy m a g y a r
játékszín társaság n a g y v á r a d i szerepléséről — megállapítva, hogy „közép
szerűen játszottak". Különösen fontos levelének az a része, melyben a parancs
noksága alatt álló katonai nevelőintézetben folyó m a g y a r nyelvtanításról így
számol b e :
„Báró Máriássy 37-ik, és Portugalliai Rerogem berezeg 39-ik m a g y a r gyalog
ezredek nevelőintézetében a m a g y a r n y e l v tanítása egészen szorgalommal tanít
tatott. Az első igazgatóját én május elsején általvevén kötelességemmé tettem,
figyelmet n y e l v ü n k gyarapítására fordítani, ennek következtében Z u a k k a y Ferencz őrmester a z intézet ügyes első tanítója által, önnön felügyelésem alatt,
hetenként két nap, k e d d e n és csütörtökön másfél óráig tanítatik a m a g y a r
nyelv Verseghy 1817-ben kiadott g r a m m a t i k á j a szerint. Szalay I m r e ú r magyar
nyelv tudományi rövid oktatásait a t a n í t á s r a ,még n e m alkalmazhatom, mivel
az ifiak közül többen épen semmit sem é r t e n e k m a g y a r u l .
A nyelv oktatáson kívül m e g v a g y o n határozva, h o g y m i n d e n második n a p
a fegyvergyakorlások, belső szolgálati jelentések, mulatozások, éneklések, imád
ni Nagygyűlések jegyzőkönyve 18:51, 1882, 1833. 1834. KAL K 1353 sz. 11. o.
34 Kiss naplója. OSZK kt. QH. 2014/1. k. í). o.
35 Kiss Károly levelező tag (a továbbiakban 1. t.) első negyedévi jelentése. Szeged 18,31 • április 20. HAL 8/1931. sz.
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ságok magyarul essenek meg. — Ezen rendeléseknek kedvezősítését várom."3(í
Az elért eredmények igazolására Kiss jelentését magyarul „írta Bertram Ferencz növendék".
Ezek a példák, de a további munkássága azt bizonyítja, hogy nagy lelkese
déssel végzi ikatonapedagógiai tevékenységét és akadémia levelező tagi köteles
ségét.37 Rendszeresen beszámol az Akadémiának a. Szegeden, Temesváron és
Nagyváradon megjelent magyar kiadványokról, a tudományos és irodalmi ese
ményekről, az akadémiai nagyszótár és a szakszótár számára a katonai mű
szavak összeállításáról és szerkesztéséről. De 1831 októberében már panaszko
dik, hogy katonai beosztása, „hivatali helyeztetésem időmnek nagy részét el
foglalja".38
Ezért kérelmezi József nádortól, hogy szolgálati és tudományos pályafutása
alapján nevezzék ki a szervezés alatt álló Ludoviceum harcászati és történelem
tanárának. Naplójában a nádori kihallgatást így örökítette meg: „1831. novem
ber 20-ikban délelőtt a Nádornál voltam a Ludoviceum végett, kegyesen foga
dott, és jó reménységgel bocsájtott el magától".™ December 24-én pedig hi
vatalos írásos áthelyezési és kinevezési kérelmet nyújtott be a nádorhoz. A ké
relemhezmellékelte 1830-han készült tiszti minősítését is/' 0
Az elkövetkezendő évek azonban nem hozzálk meg számára a várva várt át
helyezést. Sőt, elöljárói egyre több akadályt gördítenek irodalmi és tudományos
munkássága elé. Ennek ellenére Kiss minden alkalmat megragad, hogy erő
sítse a kapcsolatát a Tudós Társasággal és egyre eredményesebben dolgozik
mint katonai nyelvújító, hadtudományi szakíró és fordító/'' Kezdeményezőén
lép fel az akadémián új katonatagok felvétele érdekében és ennek köszönhető,
hogy a II. nagygyűlés 1832 márciusában levelező taggá választotta ezredtársát.
Szontágh Gusztáv főhadnagyot, valamint Baricz György hadmérnök őrnagyot.
Kállay Ferenc, ny. hadbíró századost és tiszteleti taggá báró Lakos János ez
redest/' 2 Javaslatára az akadémia történetében először elhatározta két fontos
hadtudományi munka — Károly főherceg: Adalékok a gyakorlati harckikép
zéshez az osztrák hadsereg tisztjei számára és Georg Hauser: Az erődítésmű
vészet kézikönyve a cs. kir. Mérnök akadémia számára — magyarra fordí
tását/ 3
A cs. kir. budai főhadparancsnokság is felfigyel Kiss egyre aktívabb politi
kai töltetű tudományos tevékenységére és nem engedélyezte megjelenését az
akadémia augusztusi 1832. évi III. nagygyűlésén. A „Tekintetes magyar tudós
társaságnak" írt levelében erről így számolt be: „Én mint a katonai szoros
rendszabály okhoz kötve az engedelemért megkértem a szolgálat útján a nagy36 Kiss Károly 1. I. második negyedévi jelentése. Nagyvárad 18:51. július 1. KA L 8 1831. sz.
37 Lásd Kiss naplója. OSZK kt. QH. 2014/].. és 2. kötetének több feljegyzését és N Kisgvûlésck Jegyzőkönyve.
1831,1832.1833,1834. KAL K 138« se. az 1831. évi kisgyfilések 2., 8., 16., IS.. 20 . 22. ülései napirendjeit.
38 Lásd Kiss Károlvnak az MTT-nak írt 1831. október 1-i. 10-i és november 10-i leveleit. KAL 8/1831. 50/1831.,
56/1831. sz.
39 Kiét naplója. OSZK kt. OH. 2014/1. k. 14. o.
40 A Magyar Kir. Honvéd Ltidovika Akadémia története. Budapest, 1830. 180. o.J KA, Wien, Conduite Listín,
ÍR 37—1830.(Fase. 122/1 .)rovat.ai szerint Kiss 22 éve és 2',4hónapja szolgál, diák volt. anyagi támogatást nem kap,
egészséges, kedélye jó, természetes képessége sok van; beszél németül, magyarul és latinul Jól, lengyelül és olaszul
közepesen; gyakorlatozásban igen jó; ruházkodása csinos, fegyelmezésben igen jó; ismeretei bölcsészet hői és törté
nelemből vannak, katonai műszaki tárgyakból nincsenek; jó lovas, lóismeretei nincsenek; az ellenség előtt bátran
viselte magát; polgárokkal szemben előzékeny és határozott; az ezredben előzékeny és közszeretetnek örvendj alá
rendeltjeihez jóságos és igazságos, sok értelem és szorgalom van benne; jó gazda, nem iszákos, nem játékos, adóssága
nincsen, nem veszekedő; szolgálatban szorgalmas és jól használható; előléptetésre a rangsorban alkalmas.
41 Lásd Kiss Károlynak a MTT-hoz írt 1832. január 10-i, május 28-i és augusztus 18-1 leveleit. KAL 101832..
68/1832. 8/1832. sz.
42 Szontágh Gusztáv (1.703—1858) filozófus, esztéta, kritikus. Levelező tag 1832. március !i., rendes tag 1830.
november 23. .Székfoglalója: A magyar philosophic alapelvei és jelleme; felolvasta 1840. augusztus 27-én. Baritz
Qjförgy (1771)—1840) műfordító és katonai szakíró. Levelező tag 1832. március &.; Kállay Férem' (1700—1801)
jogász, filozófus, őstörténész. Levelező tag 1832. március 9.; rendes tag 1832. október 1. Székfoglalója: Az ideológiá
ról; felolvasta 1832. november 6-án; IAILOS János (1770—1843) hadtudományi és szépíró. Tiszteleti tag 1832. már
cius 10.
43 Nagygyűlések jegyzőkönyve 1831,1832, 1833, 1834. KAL K 1358 sz. 22. o.
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méltóságú budai főhadikormányt, de a kívánt, reménylett engedelem tőlem
megtagadott, s egyszersmind értésemre adatott, hogy én figyelmemet inkább
az alattam levő nevelőintézetre, mint más litteratúra-i dolgozásokra fordíta
nám.'"1'1
Kiss, nem törődve a figyelmeztetéssel, tovább folytatta irodalmi, tudomá
nyos és akadémiai tevékenységét. 45
A már keserűvé vált katonai pályán a 40 éves Kiss Károlyt 1833. február
16-án végre előléptetik alszázadossá, de továbbra is megakadályozzák abban,
hogy részt vegyen az akadémia rendezvényein és az 1833 novemberében [meg
tartásra kerülő IV. nagygyűlésen. Ekkor már nézetei és munkássága alapján
gróf Széchenyi István barátságát is elnyerte. Ezt bizonyítja, hogy amikor
1833. szeptember 3-án Széchenyi István hajóval megérkezett Szegedre, „Kiss
kapitány — atyja, »a helybéli főbíró« — [és] sokan mások özönöltek oda, lel
kendezve ünnepelni". 46
1833 szeptemberében Széchenyi felvetette az Akadémia alapszabályreform
jának gondolatát és Toldy Ferencet arra kéri, hogy csak megbízható és hall
gatni tudó akadémiai rendes és levelező tagokat avassanak be a készülődő re
form titkaiba. 47 Széchenyi ebben az időben kérte fel Kiss Károlyt, hogy az
oldalán szálljon harcba a módosításért. Kiss 1833. október 11-i levelében biz
tosítja Széchenyit arról, hogy elgondolásával egyetért, de „alávetve hivatalom
rabigájának, meg jelennem gyűlésünkön nem lehet". Ezenkívül levelező tagi
helyzetére célozva megjegyzi: „Én ugyanis gyűléseinkben olly kariban vagyok
helyezve, mellyben semmit sem szólhatok, a jót csak halgatva óhajtanom sza
bad." Széchenyi reformtörekvéseit támogatva kijelenti, hogy „tisztelői közé én
is tartozok, és mióta Méltóságod barátságával engem megtisztelni tetszett, több
erőt érzek lelkemben kifejtve; a haza ügye ügyem volt mindenkor, ezért élni,
s halni most még inkább kész vagyok".48,
1834-ben változatlan energiával teljesíti levelező tagi kötelességeit katonai
beosztása mellett és leveleiben rendre beszámol a megjelent magyar kiadvá
nyokról, színészek nagyváradi szerepléséről, tudományos tevékenységéről és
publikációiról.49 De elöljárói továbbra sem engedélyezik, mint. 1834. október
26-i levelében megírta („szolgálatom miat akadályoztatva megnem jelenhetésemet sajnálkozva jelenteném"), személyes megjelenését az akadémia novem
beri, V. nagygyűlésén.
Az 1835-ös esztendő Kiss számára a nagy csalódások éve volt. 1835. március
16-án végre előléptetik századosnak, de áthelyezik a Lembergben állomásozó
ezredhez századparancsnoki beosztásba. így vége szakadt 10 éves magyarországi
tartózkodásának. Az áthelyezés a es. kir. katonai vezetés tudatos törekvése
volt, hogy eltávolítsák őt a hazai politikai, tudományos és irodalmi életből.
Kiss, támogatva az országgyűlésben a magyar nyelv elismertetéséért folyó po
litikai harcot is, nagyváradi katonapedagógiai tevékenységét nemes gesztus
sal fejezte be. 1835. május 15-én alapítványt hozott létre a nagyváradi 37.
magyar sorgyalogezred nevelőintézeténél a magyar nyelvben legjobb előmene
telt tanúsító egy-egy alsó (4 pengőforint) és felső osztálybeli (6 pengőforint)
ifjú számára. Bihar vármegye 1835. június 1-i közgyűlése, ahol ismertették
44 Kiss Károly MTT-hoz Irt 1832. augusztus 18-i levele. KAL 111/18:52. uz.
45 Lásd Kiss negyedévi — 1833. január 1-i, július 1-i, október 31-1 — jelentéseit az akadémiához. RAL 8/1833. sz.
4« Széchenyi István: Napló. Budapest, 1978. 717—748. o.
47 Gróf Széchenyi István levelei. I. k. Budapest, 1889. 302—304. o.
48 Kiss Károly 1833. október 3J-i levele Széchenyi Istvánhoz. RAL K 205/100. sz.
49 Lásd Kissnek az akadémiához írt 1834. január 20-i, február 15-i, július 20-i, október T5-i és 2<>-i leveleit. RAL
8/1834., 94/1934., 155/1834. sz.
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Kissnek az alapító levelét, határozatában megállapítja: „Tiszta hazafiúi indu
latot bebizonyító ezen nemes ajánlás, melly édesanya-nyelvünk terjesztésére
és általa a viszontagság okikai küzdő nemzet fenn maradására czélhoz vezető
eszközökhöz nyúl, mélyebben érdekli a megye Rendéit, mintsem hogy az
alapítványi oklevél felolvastakor hangos felkiáltásokban nyilvánított örömérzetök, a buzgó kívánatj ok emléket jegyzőkönyvökben ezennel örökíteni ne kíván
nák." Kiss Károly ugyanis, elég szokatlan módon, Bihar vármegyét kérte fel
alapítványának kezelésére, és a vizsgák alapján a jutalmak odaítélésére. A
vármegye közgyűlésének határozata szerint „ezen hazafias tettéért mondott
szíves köszönetjük" mellett örömmel vállalják a felkérést „s hajlandóságukról
az alapító es. kir. százados kapitán urat a ns. ezred útján tudósíttatni rende
lik".50
Kiss Károly cs. kir. százados a vármegye határozatát már Lembergben
kapta ímeg, ahol az ezred 198 fős 11. századának kiképzését és mindennapi
életét vezette. De itt sem feledkezett meg hazájáról és tudományos munkájá
ról. Ezt tükrözi az akadémiához intézett következő levele is :
„Lemberg melléki táborból Augustus 28-kán. Kiss Károly
Tekintetes magyar tudós Társaság!
Midőn a tek. társaságnak sajnálkozva jelenteném, hogy távul kedves hon
iunktól kemény hivatalomhoz kötve Nagyméltóságú Elölülőnk hozzám bocsájiott meghívására a jövő hó elsőén megnyitandó nagygyűlésünkön megnem je
lenhetek, itt a külföldön is igyekezendek mennyire számos
kedvetlenségeim
engedik hazánknak, nemzetünknek, társaságunknak csekély tehetségemmel fiúi,
honni, és levelezői kötelességeimnek
megfelelni.
Szives üdvözletével a tekintetes társaságnak magát ajánlja
Kiss Károly kapitány"bi
Kiss Károlynak tehát egyre inkább elege van a szellemét és alkotó tevé
kenységiét súlyos gúzsba kötő katonai szolgálatból. Gyötri a honvágy és a be
tegség. 1836 januárjában olyan rosszul érezte magát, hogy megírta a végrende
letét. Betegsége alatt is állandóan érdeklődött a hazai ügyek iránt és szorgal
masan levelezett barátaival. 52 Különösen érdekes az a levél, amely bepillantást
enged a magyar származású cs. kir. tisztek gondokodásmódjába a nemzeti
mozgalmakkal kapcsolatban. Kiss Károly ezt a levelet Toldy Ferencnek írta:
„Lembergből, januárius 13. 1836.
Szives üdvözletemet küldöm barátságodnak Kisfaludynk emlékszobrára az
itt tanyázó fegyveres magyarságnál üggyel bajjal begyült pénzt; a fiatalság,
mellynek inkább szivén fekszik a nemzeti ügy mint Kegyed is tudja, jobbára
pénz nélkül nem teheti azt, mit tenni óhajtana, az öregebbekben pedig vagy
kihűlt már a honszeretet, vagy soha nem voltak egyebek puszta szoldateskánál, illyenkép a fegyveres néptől pénzbelit nincs mit várni, kart se őt adhat de
mást nem.
Szontagh barátunk 15 pengő forint átadására utasítva van.
Életet boldogat kivan kegyednek, Vörösmartynak, Bajzának s az egész vi
dám társaságnak. Kegyed
hive s barátja
Kiss Károly'™
50 Honművész, 18:35. június 14. sz. 380—381. o.
51 Kissnek a MTT intézet 1835. augusztus 28-1 levele. KAL 53/1835. sz.
52 Lásd Kiss naplója. OSZK kt. QH. 2014/3. k. 4—5. o. és Kiss 1830. február 20-i levele az MTT-hoz. BAL
213/ 188fi. sz.
53 B A I Tört. 1. 2-r. 13. sz.
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1836 márciusában és áprilisában kemény vitákat kell folytatnia Anton Vogel
ezredes ezredparancsnokkal, hogy 3 hónap betegszabadságát a budai gyógy
fürdőkben tölthesse el. Ezeket naplójában így örökítette meg: „Március 26,
Kellemes és kellemetlen nap egyszersmind. Kellemetességet okozá Jelenkor tár
salkodója 21. száma. „Nagy Ignacz utazási levele Szegedről. Kellemetlenséget
századom előtt a Ezredes Vogel viselete, elkedvetlenülve feltevém magamban
századom elejbe többé nem lépni." De a tortúra tovább tart, mert Vogel ez
redes Kiss betegszabadsági kérelmét visszaadta azzal, hogy válasszon Buda
helyett más gyógyfürdőt. „Április 4. Az ezredesnél voltam, komoly tartalmú
beszédem vele a fürdő miatt." „Április 17. Ma -megérkezett a napiparancs
3 hónap engedelem véget Budára fürdeni mehetni." 54 Vogel ezredes ikötekedése, hogy Kiss ne Budára menjen gyógyfürdőbe, 'bizonyítani látszik az 1835-ös
áthelyezés és a fővárosból való eltávolítás, illetve távoltartás tudatos szán
dékát.
1836 június és szeptember között, töblb imint 4 év után, ismét személyesen
is bekapcsolódik az Akadémia munkájába és rendszeresen találkozik író és tu
dós barátaival. Ennek illusztrálására csak egy nap, 1836. szeptember 2. ese
ményeit idézzük Kiss fel jegyeséből : „Akadémiai második ülés. Széchenyi
István gróf képe beiktatása. Ebéden a kaszinóban: Szász — Vörösmarty —
Fábián — Hettner—Czuczor—Bajza—Perger—gróf Kemény társaságában."• ,)
A Pest-Budán töltött hetek alatt — talán barátai bátorításának hatására is —
» megérik Kiss lelkében a nyugdíjaztatás gondolata. Nehéz szívvel, a megtorlá
sok légkörében hagyta el hazáját, de azzal a szilárd elhatározással, hogy
nyugdíjaztatását kéri és életének hátralevő idejét a tudományos és közéleti
tevékenységnek fogja szentelni. Ezt tükrözi naplójegyzete: „1836. szeptember
21. Elbúcsúztam hazámtól, mellyet még a jövő tavaszra látni kívánok . . .
1836. szeptember 25. hivatalosan elöljáróimnál jelentem magam, az ezredes
nél kinyilatkoztattam, hogy századommal vesződni nem akarok többé, tavasz
ra úgyis nyugalomra lépni kívánságom, helyben hagyta akaratom." 56
Döntése indokolt volt, mert előmenetelének útját állta a es. kir. hadsereg
tudatosan magyarellenes előléptetési rendszere, de' még inkább politikai maga
tartása, tudományos és irodalmi tevékenysége. Könnyű szívvel mondott bú
csút, hisz 43 éves korára a 37. »őrezred tizennyolc századából csak az egyiknek
volt a parancsnoka. 1836 novemberében készítik el a nőtlen Kiss Károly cs. kir.
századosról utolsó minősítését, amelyet, ha összehasonlítunk az 1830. évivel,
megállapíthatjuk, hogy nem mindenben tartalmazza az igazságot. Különösen
vonatkozik ez az összegező megállapításra : „Megromlott egészségi állapota
miatt alkalmatlan az előléptetésre. Soha és semmilyen okból nem mellőzték."57
Kiss türelmetlenül várja nyugállományba helyezését, ez különösen felerő
södik benne, amikor megtudja, hogy ezrede Bécsben állomásozó 1. gránátos
századának parancsnoka, a legjobb barátja, Szontágh Gusztáv százados 1836
'novemberében levélben bejelenti nyugállományba vonulását és Pesten való le
telepedését.58 Kissnek nagy diplomáciai érzékkel kellett intéznie 1837 tavaszán
nyugdíjaztatását, mivel egyre nyugtalanabb volt saját helyzete és a hazai poli
tikai viszonyok alakulása miatt. Katonai elöljárói is arra gyanakodnak, hogy
nem betegsége, hanem politikai nézetei miatt szeretne nyugállományba vonul
ni. Ezért 1837. március 9-én kérnek tőle egy „oly értelmű kinyilatkoztatást,
hogy engem semmi egyéb mint beteges létem birt nyugalmaztatásom megké54
55
5ť>
57
58
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résére, becs. és kötelesség lekötése alatt az ezredi kormánynak leadtam . . . önérzésem ellenére írtam ez oklevelet alá." 1837. március 30-án végre „invalidus
nak nyilatkoztattam". 59
Kisst 1837 márciusától egyre inkább a hazai események kötik le, mert 'minél
hamarabb Pest-Budán elvbaráti 'körében, szerény nyugdíjára támaszkodva akar
élni és dolgozni. Ebben az időben ez a program határozottan hazafias program
volt. A társadalmi reformokért és a tudományos haladásért való tenniakarásának ad hangot a már Pesten élő Szontagh Gusztávval folytatott levelezésé
ben. Kiss és Szontagh nézetei sok vonatkozásban azonosaik voltak, de több
jelentős kérdésben vitatkoznak és eltérő véleményt képviselnek. Szontagh ál
láspontja szerint: „Itt a tűz terjed (ti. Magyarországon), mi nincs tetszésemre.
Nekünk béke kell, hogy anyagi és szellemi érdekeink gyarapodhassanak." Kiss
elítéli a nemzeti átalakulás folyamatát gátló elnyomó osztrák rendszabályokat
és szemrehányást tett barátjának azért, hogy nem tájékoztatta őt Lovassy László
és társai ítéletéről. Az óvatos Szontagh erre így válaszolt levelében: „Hogy
a Lovassyak elítéltettek, erről nem írtam semmit ; mert úgyis tudósíttalak, hogy
politikai újságot nem irok. Helyzetünk ugy hozza magával, hogy az illyenekbe
ne avatkozzunk, annál kevésbé, mennél több tüzet gerjeszt valami a hazánk
ban." 60 A Kossuth Lajossal és az országgyűlési ifjakkal szembeni megtorlások
ról Kiss megállapítja: „Szomorú eset, gyászos következetü. Az alattomban vádló
policzia százfejü hidraként nálunk is kezdi mardosni embertársait, a törvényes
igazságtalanságra utat nyit." 61
Az osztrák önkény tombol az országban, de ő alig várta, hogy hazatérhessen.
1837. május 8-án megkapta az Udvari Haditanács engedélyét, hogy elfogadhatja
Bihar vármegyei táblabírói kinevezését és másnap, 9-én. hirdették ki a pa
rancsot, mely szerint az Udvari Haditanács 1837. április 27-i G. 1583. számú
rendelete alapján Kiss Károly cs. kir. századost 1837. május 15-i hatállyal
nyugállományba helyezték évi 660 pengőforinttal. Kiss szavaival „szegre füg
gesztem kardom, 28 évi szolgálat után". 1837. május 14-én már meghatottan
írhatta naplójába: „kedves hazánk határán félnyolcz órakor szerencsésen át
hágván .. ,"62 így ért véget tiszti pályafutása a cs. kir. hadseregben.
1837. május 22-én érkezik ímeg Pest-Budára, hogy ott letelepedve bekapcso
lódjon a tudományos és közéletbe. Magatartásának indítékai és politikai néze
tei már az első napokiban kiderülnék. Egymás után találkozik a reformmozgallom vezető egyéniségeivel, író és tudós barátaival. Május 28-án Széchenyi Ist
vánnál volt. Másnap Kossuth Lajos kiszabadításáért folyó akciót beszéli meg
barátaival: „Ebéd után Vörösmartyhoz—Bajzához (Kossuth segedelem) —Helmeczyhez, Károlyhoz." 63
Június 16-i érdekes naplóbejegyzése is egyértelműen bizonyítja haladó
politikai állásfoglalását és magatartását Kossuth Lajos letartóztatása ügyé
ben: „Szontagh—Gabriely—Bugáth—Lutzerbacher—Vörösmarty—Bajza—Bara
bás—Kacskovics, Czuczor társaságukban Szugligetben sétáltunk. Ebéd az Isten
szemnél, ahol 5 Májusban éjfélután Kossuth Andrást (?) a királyi ügyek igaz
gatása elfogatta. Másnap e verset írta egyvalaki ablakára :
„Gyász éje haza hü polgárát messze ragadni
Engedi s a szentügy sirba leszál vele."^1
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Kisst a magyar politika, a tudomány, az irodalom és művészet neves sze
mélyiségei nagy várakozással fogadták és jelentős szerepet szántak neki. Pél
dául meg akarták bízni a Nemzeti Színház vezetésével, amit naplójában, 1837.
július 6-án így jegyzett fel: „Szontaghal Faynál, a magyar színész társaság
igazgatását reám akarták bízni, nem fogadtam el." 65 Nagy lelkesedéssel (kap
csolódott be a Magyar Tudományos Akadémia munkájába és a VIII. nagygyű
lésen támogatja Tanárky Sándor őrnagy levelező taggá választását. 60 1837
utolsó hónapjaiban nagyon szoros barátság alakul ki a híres költő, Vörösmarty
Mihály és a hadtudós Kiss Károly között. Ettől kezdve Kiss naplójában éveken
keresztül található ilyen és ehhez hasonló beírás: „Ebéd után Vörösmartyhoz
egy pipa dohányra." 67
Kiss Károly tevékenységét a cs. kir. hatóságok Pestre érkezésétől fogva fi
gyelemmel kísérik. 1837. december 27-én Kiss tudomására jutott, hogy a hely
tartótanácsot megbízta a budai főhadparancsnokság „conditiomról és politikai
véleményeimről jelentést adni". 68
Kiss Károly számára az 1838-as esztendő örömöket és csalódásokat is hozott.
Januárban engedélyt kap Csongrád vármegye táblabírói címének viselésére.
Több hadtudományi fordítást véleményez és tagja annak a 3 fős bizottságnak,
melyet az akadémia megbízott „a hadi tudományok terminológiájának együtt
készitésére". De nagy csalódás is éri, mivel a MTA IX. nagygyűlése nem őt, a
legrégibb és legaktívabb katonatiszt levelező tagot jelölte és választotta meg
a gróf Festetics László alapította és 1830 óta üres mathematikai osztály hadtu
dományi rendes tagi székbe, hanem a csak egy éve levelező tag, de már 1809ben katonai szabályzatszerkesztői munkásságot kifejtő Tanárky Sándor őrna
gyot.
Az akadémia titoknokához írott 1838. szeptember 7-i levelében is közli „illet
lennek találom, hogy én 'mint figuráns Tanárky úr mellett az ajánlatban áll
jak" és kéri „az ajánlatból egészen kihagyni" mivel „Tanárkynak van szánva
a dicsőség — bárja ő — megérdemli — mihez én szívből neki szerencsét kívá
nok". 69 Kiss és Tanárky között a választás után nem romlott meg a viszony.
Sőt közös erőfeszítéseket tettek annak érdekében, hogy az akadémia többet
foglalkozzon a hadtudománnyal és a hadtudományi műnyelvvel.
1839-től Kiss közéleti szereplése fokozódik és egyre több társadalmi egye
sület munkájába kapcsolódik be. 70 Részt vesz a Kisfaludy és az Almanach
társaságok, valamint a Hengermalom Rt. tevékenységében. (Figyelemmel kíséri
az országgyűlési küzdelmeket és bekapcsolódik az újoncállításról folyó nagy vi
tába. Április 20-án Pest vármegye közgyűlésén, írja, „egy újonc állítási javas
latomat átadtam a kiküldöttségnek". 71
Nagy társasági életet él és részt vesz az írók, művészek és tudósok zugligeti
kirándulásain. Tartja a kapcsolatot Széchenyivel, ezt jelzi 1839. szeptember
19-i feljegyzése: „Gróf Széchenyi Istvánnal, és Clark angol építésszel a Duna
hidján." 72 Rendszeresen látogatja a súlyos beteg Tanárky Sándort, aki 1839.
december 28-án meghalt. 73
05 Uo. 34. o.
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1840 j a n u á r j a újabb izgalmat hozott számára, mivel n e m várt parancsot
kapott, mely szerint „magam egy Rearbitráló bizottság elében állítani". Kiss
Károly n y u g á l l o m á n y ú cs. kir. százados csak nehezen t u d t a elhárítani a reaktiválás veszélyét. 74
-»•<in. :i%»
Az országgyűlési küzdelmek és a közvélemény követelésére 1840 májusában
szabadon bocsátják a politikai foglyokat. Kiss örömmel jegyezte fel május
10-én: „Este 7 órakor a közbocsánat kihirdetése u t á n 1837. m á j u s 5-én befo
gatott Kossuth Lajos országgyűlési újságíró a budai v á r fogságából kibocsát
tatott." Május 16-án: „Az országgyűlésről megérkezett Klauzál Gábort meglá
togattam. Magyar Színházban este Spielbergbol megszabadult Lovassy László
nagy éljen kiáltással fogadtatott." 7 5
A T a n á r k y S á n d o r halálával m e g ü r e s e d e t t a k a d é m i a i h a d t u d o m á n y i rendes
tagi hely betöltése leörüli intrikák szintén izgalmakat okoztak számára 1840
márciustól szeptemberéig. 7 6
Az MTA XI. nagygyűlésén két jelöltet állítottak. Stöck Ferenc nyugállo
m á n y ú cs. kir. ezredest, aki t u d o m á n y o s múlttal n e m rendelkezett és Kiss
Károlyt, a Szontágh Gusztáv fogalmazta alábbi ajánlással (l. a 41. oldalon):
„Kiss Károly levelező tagot, kitől egy hadtudományi
munkának
fordítása
az academiától
nyomtatásra
elfogadtatott,
ki több folyóiratokban
katonai ér
tekezéseket
közlött, Károly főherczeg
Stratégiájának
Tanárky
rendes
tagtól
kezdett fordítása folytatására
szívesen ajánlkozik,
s ugyan azon tag
elhuny
tával félbeszakadt
katonai műszótár
szerkesztését,
az academia
megbízásából
magára válalta, hadtudományi
rendes tagnak
ajánlja
L. Teleky
Szontágh
Gusztáv
Jankovich
Miklós
Vörösmarty
Vásárhelyi
Pál
Stettner
György
Jerney
János
Schedel F." 7 7
A nagygyűlés 1840. szeptember 5-i, kilencedik ülésén a 39 szavazatból Kiss
Károlyt 31-el megválasztották h a d t u d o m á n y i rendes tagnak, Stöck F e r e n c
8 szavazatot kapott. 7 8 A választást a z a l a p í t v á n y t létesítő Festetics László
1840. n o v e m b e r 16-ám jóváhagyta. 7 9 Kiss K á r o l y n a k nagy elégtételt jelentett,
hogy t u d o m á n y o s m u n k á j á t mint rendes tag folytathatta.
1840. december 14-én a z akadémiai kisgyűlés 27. ülése első napirendjeként
olvashatta fel „Mi okozta a franczia köztársaság harcznyereségeát, győzelmeinek
m i a d o t t olly h a t a l m a s s i k e r t ? " című székfoglaló értekezését. Az eseményt
Széchenyi István n a p l ó j á b a n így örökítette meg: „Ung. Akadémia Sitzung. Kiss
liesst sein ülés foglalót vor." (Magy. Akadémia ülése. Kiss felolvasta székfog
lalóját.) 8 0
Az esztendő utolsó n a p j á n , 1840. december 31-én v e t t e fel az a k a d é m i a p é n z 74 Uo. 7—S. o.
75 Uo. 25—20. o.
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Stöck Ferenc nv. ezredes és miként hárítsák el törekvéseit. RA L M. írod. Levelezés 4-r. 149. sz.
77 Tagajánlások, 1840. RAL 25/1840. sz.
78 Nagygyűlések jegyzőkönyve. 1840, 1841, 1843. RAL K 1357 sz. 53. o.
79 A MTX elnökének 1840. szeptember ]Ü-i levele gróf Festetics Lászlóhoz Kiss Károly hadtudományi rendes
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t á r á b a n Kiss Károly először a Festetics-alapítvány u t á n j á r ó h a d t u d o m á n y i
rendes tagi fizetést „melyet 1840-ik november 16-kától mint kineveztetési n a p 
jától számlált másfélhónapra 500 pengőforintos é v d í j á b ó l . . . (62 ft. 30 k. p e n 
gőben.)'^ 1
Közéleti tevékenységének ú j a b b állomása volt, hogy 1841. február 21-én
„Délelőtt kisdedovó intézeteket Magyarországban terjesztő t á r s a s á g közgyűlé
sén, a választottsági tagok közé választattam!, miinek nagyon megörültem." 8 2
Ebben az esztendőben kezdődik el közeli ismeretsége Kossuth Lajossal és más
neves politikusokkal. Ezt a közeledést elősegítette az a tény is, hogy a nőtlen
Kiss a Kossuth családdal Pesten egy h á z b a n lakott, távoli r o k o n á n a k és b a 
rátnőjének Lászlómé Szűcs Jozefának Szép utca 3. számú házában.
1841 a u g u s z t u s á b a n Kiss és Bajza József a XII. nagygyűlésnek levelező
tagul ajánlják az országos h í r n é v n e k örvendő „Kossuth Lajos urat a Pesti
Hirlap szerkesztőjét", de n e m választják meg. 8 3 1841 utolsó hónapjaiban szű
k e b b társaságban rendszeresen találkozik Kossuthtal és családjával, Deák F e 
renccel, Bezerédy Istvánnal, Klauzál Gáborral, Pulszky Ferenccel, báró Eötvös
Józseffel és másokkal. 1841. n o v e m b e r 30-án részt vett Kossuth fia, Ferenc
keresztelőjén is.8'" A korszak legnevesebb személyiségeivel cserélt eszmét poli
tikai, gazdasági, t u d o m á n y o s és irodalmi kérdésekről.
Kiss tevékenységét a reformeszmiék határozták meg és ezek szellemében
fogant több h a d t u d o m á n y i írása, így a Tudománytáriban közreadott „Áttekintete a külföld legújabb hadi literaturájának, bevezetésül egy pillanat a m i e n k r e
is" című, melyben megállapította: „Honi l i t e r a t ú r á n k közt a hadi legterméketlenebb! De n e m csuda, mert nincs valódi nemzeti k a t o n s á g u n k ! " Ebben az
írásában is önálló h a d ü g y é r t , hadseregért és h a d t u d o m á n y é r t szállt síkra, r á m u 
tatva a r r a , hogy „e t e k i n t e t b e n is ébrendjünk, h a l a d j u n k " . Kifejezte reményét,
hogy egyszer „elérjük azon kort, mellyben országosan és törvémyszerűleg m e g 
alapítva nemzeti katonaság létre jöhet". 8 5
Még radikálisabb nézeteknek is hangot ad, ezt bizonyítja 1842. június 16-i
naplóbejegyzése a feudális arisztokrácia találó jellemzéséről: „ezek a m á g n á 
sok — egy-kettőt kivéve — valóban híjában való terhei a földnek, alkalmatla
nok mindenre", „könnyen lehetnek h a z a á r u l ó k " és „a megvesztegetés mételye
elfogadására elromlott moralitások m i a t t m i n d alkalmatosak — vészen el a
ronda népfaj". 8 6 Éles szavakkal bélyegzi meg a Bécset kiszolgáló arisztokratá
kat, akik sokat á r t n a k a hazának és előre megjósolta, hogy m é g többet fognak
ártani a nemzeti ügynek. Értékelését 1848—1849-ben játszott áruló szerepük
teljes m é r t é k b e n igazolta.
1843-ban Kiss kezdeményezései új lendületet a d n a k a z a k a d é m i á n folyó h a d 
tudományi m u n k á n a k . Több m u n k á j a elkészül és megjelenik. Októberben, a
MTA XIX. nagygyűlésén azzal hívja fel a figyelmet, hogy sikertelenül ajánlja
nyolcadmagával levelező tagnak „Stancsics Mihál u r a t " és h a t o d m a g á v a l tisz
teleti tagnak azt a gróf L a m b e r g Ferenc vezérőrnagyot, aki — m i n t királyi
biztos — 1848 szeptemberében a z elkeseredett fővárosi n é p dühének esett ál
dozatul. 8 7
Az a k a d é m i á n kívül a k t í v tevékenységet fejt ki a Magyar Iparegyesületbem,
a Kisfaludy Társaságban, a Magyar Természettudományi Társulatban, a Kis
si Kiss Károly (52 nyugtája a Számláknál. KAL
82
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97

Kite naplója. OSZK ki. OH. 2014/:!. k. 10—11. o.
Tagajánlások, 1841. KAL 95/1841. sz.
Kiss naplója, OSZK kf. QH. 2014/4. k. 4:5—00. o.
Tudománytár (a továbbiakban — TL) 1841. 5. k. 127—135. o.
Kiss naplója. KAL Tört, Naplók. 8-r. 28. sz.
Tagajánlások, 184:5. KAL 110/184:5. sz.
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ded Korházi Egyesületben, a Mátyás király szobrászi választmányban. A Kos
suth irányította, a hazai ipar fejlesztését szolgáló nemzeti mozgalomban Kiss is
vezető szerepet játszik. Erről tanúskodnak 1843. szeptember 27-én feljegyzett
alábbi sorai: „Ipar egyesületi választmányban: Kossuth elnök, Csanády jegyző,
Valero, Kunnwalder, Simon Florent, Török, Szabó János és én." 88
A Kossuthékkal való barátsága is egyre szorosabbá fonódik. Ezt bizonyítják
az alábbi naplójegyzetek: 1843. május 13. „Kossuth Lajos és Meszlényi Teréz
10-kén született Vilma leányuk megkeresztéltetése. Én és Lászlóné tartottuk
keresztvízre."89 1844. május 26. »és 27. „Pirospünkösd hajnal hasattával szül.
Kossuth Lajosnak és Meszlényi Theréznek fia — Tivadar-Kár oly-Lajos...
Kossuth Lajos tegnap született fia megkereszteltetett este. Székáts József evang.
pap által. Keresztatya: Én és Wesselényi Miklós br. ; kr. anya László-Szüts Jo
zefa. Keresztelés alatt dörgött villámlott. Atya a kisdedet hajós kapitánynak
szánta."90
Kiss nagy fontosságot tulajdonított annak, hogy az elhunyt katona akadé
mikusok — báró Lakos János vezérőrnagy, Baricz György alezredes — helyére
új tagokat válasszanak meg az általa javasolt 3 hadtudományi szakíró Czecz
József hadnagy, Korponay János főhadnagy és Ujváry István ny. százados
közül. Ezenkívül támogatta Mészáros Lázár alezredes jelölését is. A XV. nagy
gyűlés 1844 decemberi választásán Korponayt 24, Mészárost 21 szavazattal le
velező tagnak megválasztotta. 91 Az akadémia történetében először Kiss ja
vasolta, hogy a matematikai pályakérdések közé vegyenek fel hadtudományi
pályázatot is, melyet nem fogadtak el.92 Az „academiai reformok tervének"
vitáiban is kezdeményezőén lép fel és munkájának eredményeként létrehozták
a Mathematikai osztály hadtudományi alosztályát, melybe Kiss rendes tagot,
Korponay és Mészáros levelező tagokat sorolták ibe.9'1'
Kiss Károly 1845-ben szerepet vállalt a budai polgárőrség kiképzésében,
zászlóavató ünnepségük begyakoroltatásában. 94 Közéleti tevékenységében nagy
helyet kapott a Védegylet vezetésében való szereplése. Például feljegyzése
szerint 1845. június 3-án „a középponti védegyesületi választmány ülésére br.
Wesselényi Miklós — vakon — az ülésben megjelent. Tudomásunkra esett
hogy mai napig 112 vidéki osztályokat számlál az egyesület". 95
1845. augusztus 9-én Kiss Károly a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók
VI. nagygyűlésének mintegy 500 résztvevője előtt a (mohácsi csatatéren elemzé
sét adta a történelmi sorsfordulót előidéző csatának. 96 E szokatlan, a helyszínen
tartott előadás valószínű az első volt a hadtudományi ismeretterjesztésben.
Szerteágazó közéleti munkássága mellett továbbra is kiemelt gondot fordí
tott a magyar hadtudományra és művelőire. 1845-től rendszeresen levelez az
Itáliában szolgáló „szerető ismeretlen baráttal", Mészáros Lázár ezredessel, tu
dományos és akadémiai kérdésekről. 97 Az akadémiai kisgyűlésben bemutatja
Korponay János főhadnagy új könyvét, a „Hadi földirás" első kötetét. 98 1846
végén éles harcot folytat a mathematikai osztályban azért, hogy egyenrangú
tudománynak ismerjék el a hadtudományt. A hadtudomány emancipálásáért
88 Kiss naplója. OSZK kt. QH. 2014/3. k. 48. o.
89 Uo. 25—20. o.
90 Uo. 4. k. 27—28. o.
91 Nagygyűlések jegyzőkönyve 1844, 1845, 1840, 1847. KAL K 1858. sz. 21—22. o.
92 Mathematikai pályakezdések. Kiss Károly 1844. december 17-i javaslata HAL 20/1844. sz.
93 Nagygyűlések jegyzőkönyve 1844,1845,1840,1847 KAL K 1358. sz. 32. o. Meg kell jegyezni.hogy az Akadémiai
a hadtudományi alosztály elnevezésében igen következetlen volt. Már ez előtt is,de ez után is a hivatalos akadémia}
iratokban és kiadványokban sokszor osztálvnak nevezik.
94 Kiss naplója, OSZK kt, OH. 2014/4 k. 38. o.
95 Uo. 29. o.
96 Társalkodó, 1845. augusztus 4. sz. 200—207. o.
97 Lásd példának Mészáros Lázár Lodiból 1840. május 18-án írt levelét Kiss Károlyhoz. OSZK kt. QH. 950. sz.
98 Kisgyűlések jegyzőkönyve, 1840. K 1398 sz. 32. o.
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folyó küzdelem az 1846 decemberi XVII. nagygyűlésen érte el tetőpontját.
Kiss határozott hangú felszólalásának eredményeként az akadémián önállósult
a hadtudomány, a hadtudományi alosztályt osztályként kezelték és pályázatot
is kitűztek."
A folytatás is pozitív volt, 1847 májusában Kiss elkészíti a hadtudományi
mííhyelv tárgyában előterjesztését, melyet a kisgyűlés cselekvési programként
elfogad. Politikailag még jelentősebb, hogy ugyanazon az ülésen felolvasta
,,Hazánk hadi ügyeiről", vagy pontosabban „Hadi ügyünk a nemzet átalakulása
korszakában nagy figyelmet érdemel" című értekezését. A polgári forradalom
előtt 10 hónappal éles kritika tárgyává tette a magyar hadügy és hadtudo
mány elmaradott helyzetét, amelyre pedig „a szabadság fenntartására" szük
ség van. „S halálunk bizonyos, ha mielőbb ki nem vetkőzünk a hadügy,
s melly ennek lelke a hadtudomány iránti indolentiánkból." A továbbiakban
a „czélszerü ujonczozás, fegyveres erőnk rendszeresítése, s végül a polgári őrhad szerkezete, mint a fegyveres erők kiegészítő része" felől terjesztette elő
nézeteit.100 Kiss a haladó polgári hadügy programját vázolta fel, elvetve a ne
mesi feudális hadügyet és az osztrák hadügytől való függést. Kifejtette a nem
zeti hadügy, haderő és hadtudomány megteremtésének lehetséges útjait.
Fellépésének volt köszönhető az is, hogy az 1847. decemberi XVIII. akadémiai
nagygyűlés kitűzte 1849. március 31-i határidővel az első akadémiai hadtu
dományi pályázatot. Javaslatára a neves műszaki szakembert, Köszeghi Mártony Károly vezérőrnagyot megválasztották levelező tagnak.101
1848 elején viharos forradalmi események rázkódtatták meg Európa államait.
Magyarországon is érzékelhető volt, hogy döntő változások érlelődnek. Ezt
tükrözték a pozsonyi országgyűlés vitái és más politikai jelenségek. Kiss Károly
sem .maradt tétlen. Az akadémiai kisgyűlés 1848. március 6-i, kílenoedik ülésén
hangzik el Kiss „folytatólagos előadása a hadi ügyünk korszerű átalakulásaról". Az ülés elhatározta, hogy az előadás kivonatát közre kell adni az Academiai Értesítőben. Ezt a hírt közli a győztes forradalom után két nappal,
a Társalkodó március 17—i száma is.
1848 március közepével véget ért Kiss Károly életének egyik legterméke
nyebb évtizede, melyet hadtudományi és szakírói munkásságának, társadalmi
és közéleti tevékenységének szentelhetett. Számos neves kortársával együtt a
reformokért folytatott küzdelmével egyik szellemi előkészítője és élesztője volt
a nemzeti függetlenségnek és a polgári átalakulásnak. Óriási érdemeket szer
zett az önálló nemzeti hadügy és a magyar hadtudomány alapjai lerakásában.
Kiss Károly ny. es. kir. százados, akadémiai hadtudományi rendes tag mun
kássága nélkül valószínű nehezebben bontakozott volna ki a forradalom hon
védelmének oly látványos és eredményes fejlődése.
Az idős Kiss Károly életének legkiemelkedőbb szakasza 1848 márciusa és
1849 augusztusa között játszódott le. Kiss negyedszázad alatt kiforrott haladó
polgári hadtudományi nézeteit az új hadügy kiépítésében való aktív részvétel
lel valósíthatta meg. A forradalom győzelmének első napjától vita folyt
az új honvédelem kiépítésének útjairól, a fegyveres erő szervezéserői, irányí
tásáról, kiképzéséről és más fontos katonai kérdésekről. Különösen a forradal
mi nemzetőrség felállítása körül csaptak össze élesen a nézetek.102
99 Nagygyűlések jegyzőkönyve, 1844. 184(5, 1847. 1845. HAL K 1358. sz. 14. o.
J00 Kisgyűlések jegyzőkönyve, 1847. KAL K 1400 sz. 45. o. és 4(1. o.
101 A mathematical osztály hadtudományi pályakérdése 1847. december 21. ItAL 121/1847. sz. és Tagajánlások
1847. RAL 9/1847. sz.
102 Lásd Urban Aladár: A nemzetőrség és honvédség szervezése 1848 nyarán. Budapest, 197!}. 13—85. o.
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Kiss, a hadtudomány közismert és kiváló szakértője, 1848. március 17-én két
helyen is kifejtette álláspontját az új polgári honvédelem tárgyában. Egy
részt a közvélemény elolvashatta a Társalkodóban megjelent hírt a „Hadi
ügyünk korszerű átalakulásáról" című akadémiai folytatólagos előadásáról.
Másrészt, ami talán még fontosabb volt, régi barátjához, Kossuth Lajoshoz
intézett levelében hívta fel a figyelmet a megoldásra váró legjelentősebb
problémákra. A magyar honvédelmi politika alakulását befolyásoló le
vélben elmondja, hogy „mint katonát többi közt leginkább érdekel a honvér
delem, és az ezzel egybe kapcsolt nemzeti őrhad; .mindkettőről sokat gondol
kodtam, itt s ott írtam is; távol legyen tőlem, tanácsadásommal teremtő elméd
nek némi irányt adadni, de meg-engedj, ha azt írom, s kérlek: az állandó
katonaságot élne töröljétek, helyeztessétek azt mint már sok helyen van az al
kotmány közé, vagy alá — ha úgy akarjátok, mert baricad mögött harcolhat
ugyan a nép, a belbátorság fenntartására jó ugyan a nemzeti őrhad, de ü
külső ellenség ellen jól rendezett állandó katona kell, de ezt egy pillanatban
felfújni nem lehet, ennek már kiképezve békében is készen állnia kell; amely
nemzet hadi ügyét elszorgalimatlanitja, mindig. drágán fizeti meg az árát, mi
Európában vagyunk nem Amerikában . . .
Még egyet. A polgári őrhadi institutionák centralizálva kell lenni, na hány
város annyi féle leend az őrihad, ha egy városban mint p. o. Pesten hatféle
polgár őrhad is van, úgy elviszi a manó az egységet, ha valamiben szükség
az egység, leginkább ezen institutioban szükség, az ország minden őrhadai
egy formába öntessenek, egy parancsnok alatt álljanak."103
... A Kiss levelében kifejtett elvek alapjait képezték a Batthyány-kormány hon
védelmi politikájának. Ezt igazolják a nemzetőrség, az állandó katonaság és a
hadügy más kérdéseiben elfogadott törvények és intézkedések,10/i ,
Kiss Károly a honvédelmi politika elveinek kifejtése mellett vezető szerepet
vállalt a fővárosban a polgári forradalom új fegyveres ereje, a nemzetőrség
megszervezésében és kiképzésében. A Rendre Ügyelő Választmány 1848. már
cius 19-én engedélyt kért a hudai főhadparancsnokságtól, hogy Kiss Károly
ny, cs. kin százados irányítsa a pesti nemzetőrség megszervezését és kiképzé
sét. Móga János tábornok, pesti városparancsnok következő engedélye alapján
folytatta Kiss a tevékenységét :
„32. sz. es. kir. Pest városi katonai parancsnokság
Kiss Károly nyűg. cs. kir. századosnak
A vezénylő tábornok úr a Pesten felállítás alatt álló nemzeti gárda kérésére
engedélyezni méltóztatott önnek azt, hogy annak kiképzését mint szolgálaton
kívüli átvegye. — Amit itt az ön tudtára adunk.
Pest, 1848. má,rcius 21.
Móga tábornok."m
Kiss nagy aktivitással vett részt a fővárosi polgárőrség átszervezésében, a
nemzetőrség egységesítésében és a pesti őrhaditanács munkájában. Ebbe a
nagy szervezőmunkába be kíván vonni más katonatiszteket is és ezért a Pesti
Hírlap, 1848. március 31. számában megcáfolja az alábbi téves hírt:
103 A forradalom és szabadságharc levelestára. I. (Összeáll., jesívz.-el és bev.-el ellátta V. Waldapfel Eszter.) Buda
pest, 1950. 113—114. o.
104 Lásd Urban: i. munkáját,
105 HL Abszolutizmuskori iratok 11:5/3. cs. Aradi cs. kir. rendkívüli haditörvényszék 2/239-c. Kiss Károly össze
foglaló kihallgatási jegyzőkönyvének 1. sz. eredeti melléklete.
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Kiss Károly őrnagyi

kinevezése

„A Pesti Divatlap f. hó 23-diki számában ezt olvashatni: »A nemzeti őrségre
nézve eddig igen nagy akadályul volt az, miszerint a rendes katonaságtól,
sőt még a nyugdíjazott haditisztek közül sem mert senki e szent hazai ügyben
eselekvőleg fellépni.« Ez nem áll, mert figyelmeztető már több nap óta a nem
zeti őrsereg rendezésével magának a budai főhadkormánynak engedelme mel
lett foglalatoskodik. Tehát merénylet nem volt szükség, hanem rendes úton
eljárás, mert a főhadkormány senkit, hacsak valakit hivatalos okok nem gá
tolnak, a nemzeti őrsereg kiképzésbeni részvéttől el nem tilt, csak az útját
kell tudni, mit tudni pedig minden szolgált katonának kell.
Pesten, március 24-én 1848.
Kiss Károly
nyugdíjazott kapitány, m. akadémiai r. tag."
A nemzetőrség fejlődésének új szakasza kezdődött el 1848. április 20-án, ami
kor létrehozták a Batthyány Lajos miniszterelnök mellett működő egységes
vezető testületet — az Országos Nemzetőrseregi Haditanácsot. Kiss Károlyt
is kinevezik egyik tanácsosnak és a politikai ügyek referensének.100 A Hadi
tanács hat osztályának megalakulásakor pedig kinevezték a politikai osztály
főnökévé és a nemzetőri iroda igazgatójává. Ebben a beosztásban dolgozott
1848 november végéig.
Kiss Károly kiemelkedő érdemeket szerzett 1848 nyarán a XXII. törvény
cikk végrehajtásában, a nemzetőrség és a honvédség szervezésében, felszerelé
sében és kiképzésében. Nevéhez fűződnek a legfontosabb haditanácsi rendele
tek, intézkedések, felhívások és levelek megfogalmazásai, kidolgozásai és köz
readásai. Nagy szerepet játszott az 1848. május 18-i tervezet elkészítésében,
amely alapján a nemzetőrség keretében 10 zászlóaljból álló „rendes nemzeti
katonaság", „honvéd sereg" alakult meg. A „honvéd" elnevezés alkalmazását
ő kezdeményezte, szorgalmazta.107 összeállította „A Magyar Nemzeti Örsereg
nek kötelező szabályai" című, öt füzetből álló szabályzatot. Az 1848 július
elején megjelent első füzet — „A Nemzeti Örsereg kötelességei és szolgálat
szabályai" — nagy sajtóvitát indított el.108 Sok elvi kifogás merült fel és bí
rálták az osztrák szabályzat felhasználása miatt. A vita ellenére bevezetésével
a nemzetőrség rendjét, kiképzését és alkalmazását eredményesen szabályozták.
Kissnek régi barátjával és akadémikus társával, Mészáros Lázár hadügymi
niszterrel is jó a kapcsolata. Ezt igazolja az a levél is, melyben Kiss Toldy Fe
renc akadémiai titoknokot 1848 nyarán arra kéri, hogy „iratasd le Mészáros be
köszöntő értekezését és küld el neki. Nagyon jó lenne, ha egy programot készí
tenél a magyar nyelv ügyében a Ludoviceumra nézve."109 Ebben az időben ke
rült az országgyűlés elé a magyar tisztképzés ügye és ezért volt szüksége Mé
száros hadügyminiszternek A katonaságról c. 1845-ben felolvasott székfoglaló
jára és a leendő tiszti hallgatók magyar nyelv oktatásának programjára.
Kiss Károlyt 1848. június 19-én előléptették őrnaggyá, szeptember 22-én pe
dig alezredessé.110 A szeptemberi fordulat idején ki akarták nevezni az Or
szágos Nemzetőrségi Haditanács elnökének, de ezt nem vállalta el.111 A nehéz
10(5 Pesti Hírlap. 1848. április 23. sz. 303. o.
107 Lásd Urbán: i. in. 235. o.
108 Hírt ad megjelenéséről a Kossuth Hírlapja 1848. július 15. sz. 58. o., valamint Kiss Károly őrnagy tájékoztatója
Közlöny 1848. augusztus 24. sz. 277. o.
109 Kiss Károly levele Toldy Ferenchez. KAL M. írod. Levelezés 4—r. 77. sz. A székfoglaló megjelent a következő
címmel : Mészáros Lázár: A katonaságról. (Szerk. Ács Tibor.) Budapest, 1979. 91. o.
110 Lásd Közlöny, 1848. június 22 sz. 53. o. és szeptember 24. sz. 317. o., valamint az aradi es. kir. rendkívüli hadi
törvényszék anyagából közölt eredeti kinevezési okmányokat. A z eredeti kinevezési okmányon Kiss őrnagyi előléptetése
1848. július 10-i dátumú, de a Közlöny 14. (1848. június 22.) száma 53. o. 1848. június 19-i dátummal közli előléptetését,
ezért ezt fogadjuk el hivatalosnak.
111 Toldy Ferenc: i. m. 70. o.
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szeptember végi és október elejei napokban számos jelentős honvédségi ügyben
jelent meg a hivatalos lap, a Közlöny hasábjain ez az aláírás: ,,Az elnök helyett,
Kiss Károly őrnagy", majd később „Az elnök helyett. Kiss Károly alezredes."112
Kiss a Kossuth vezette Országos Honvédelmi Bizottmány mellett szervezte az
új honvédzászlóaljakat. Ezért 1848. október 23-án elismerésként a honvédség
egyik főszervezője, „Kiss Károly nemzetőrségi alezredes, s az országos hadi
tanácsnál politikai osztályfőnök, alezredesi rangjában, s jelen alkalmazásában
meghagyatva, a honvédsereghez áttétetik." 113
1848 szeptemberétől, a hadügyminisztérium háttérbe szorulásával, egyre na
gyobb szerepet játszott a nemzetőrség és a honvédség szervezésével foglalkozó
Nemzetőrségi Haditanács.11'1 Az események középpontjába ikerült Haditanács
Kiss Károly vezette irodájából kerültek kibocsátásra az ujoncozással, a hon
védségi és nemzetőrségi ügyekkel kapcsolatos rendeletek, intézkedések. Kiss
Károlynak nagy szerepe volt abban, hogy Batthyány miniszterelnök lemondása
után, a Honvédelmi Bizottmány működésének első napjaiban, a Haditanács
volt az egyetlen olyan katonai intézmény, amely zökkenőmentesen intézked
hetett fontos hadseregszervezési kérdésekben. Kiss mindenben támogatta és
segítette Nádossy Sándor alezredest, a Haditanács lovassági osztályának veze
tőjét, akit — miután Kiss nem vállalta el — kineveztek a Haditanács elnöké
nek. "•'
1848. november 3-án Kiss Károly alezredes, a Haditanács politikai osztályá
nak főnöke, a Honvédelmi Bizottmányhoz tervezetet juttatott el az új honvéd
zászlóaljak szervezésének .meggyorsítása érdekében hadmegyék felállítására. À
tervezet bevezetőjében ezek szükségességét így indokolta: „Hogy a honvéd
zászlóaljaknál, nem különben az állandó nemzetőrségnél is a szolgálat minnél
pontosabban kezeltessék, s .kivált az alakulásban álló új honvéd zászlóaljak mi
nél előbb harczolható állapotba hozathassanak, célravezetőnek véli a nemzetőr
seregi tanács az országot 7 hadmegyére felosztani, s mindegyik hadmegyébe
egy-egy hadfelügyelőt rendelni." 110 Ez a tervezet némi módosítással rendelet
formájában megjelent a Közlöny 1848. november 11-i számában. A Kiss kezde
ményezte hadkiegészítési szervezet felállítása is elősegítette a régi es. kir. ka
tonai szervezet leépítését és a forradalom védelmének jobban megfelelő katonai
szervezet megerősödését.
1848. november végén az Országos Honvédelmi Bizottmány elrendelte — a
hadügy egységes irányítása érdekében — a Haditanács és a hadügyminisztérium
egyesítését, aminek során a hadügyminisztériumból formálisan kivált a nemzet
őrségi ügyek intézése. 1849. december 2-án került az Országos Honvédelmi Bi
zottmány elé az Országos Nemzetőrségi Haditanács 1848/9594. számú tervezete
a „nemzetőrseregi osztály" felállításáról. A tervezet a 8 fős osztály főnökének
Kiss Károly alezredest ajánlotta, aki „ezen ügyet már a nemzetőrség felállításá
tól fogva kezeli". A nemzetőrségi osztály feladatával kapcsolatban a hadügymi
nisztérium átszervezésével foglalkozó intézkedésben csak ez szerepelt: „Az ed
digi nemzetőrségi tanács ügyeivel ideiglenesen alezredes Kiss Károly bizatik
meg (a belügyminisztériumban)." 117
112 Lásd példának a Közlöny 1848. szeptember 19. sz. 515. o , október 2. sz. 582. o., október 5. sz. 59:5. o., október
16, sz. 0:58. o.. november 0. sz. 72<i. o.
113 Közlöny, 1848. október 2:5. sz. 005. o.
114 Lásd részletesen Urban Aladár: A.Z 1848-as magyar hadügyminisztérium megszervezése (1848 április—decem
ber). Hadtörténelmi Közlemények, 1970. 1. sz 42—75. o.
;
115 Uo. 50—51. o.
116 Uo. 50—57. o.
117 Uo. OU. o.
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Az átszervezéssel kapcsolatban a Közlöny, 1848. december 4-i számában meg
jelent hadügyminiszteri 10072/3972. számú rendelet utolsó bekezdése pedig így
szólt: „Az országos nemzetőrségi haditanács, a hadügyminisztériumtól egészen
különválván, a törvények értelme szerint, alezredes Kiss Károly vezérlete alatt
a belügyminisztériumhoz csatoltatott, miért is az azt érdeklő ügyek egyenesen
oda intézendők."
A különválás azonban a Kiss vezette nemzetőrseregi osztálynál számos prob
lémát vetett fel és az osztály változatlanul a hadügyminisztérium épületében
működött, erről a Közlöny, 1848. december 13-i számában az alábbi közlemény
jelent meg: „A nemzetőrséget illető bármi tárgyak törvényileg a belügyminisz
tériumhoz tartozván, addig míg ez által az ide vonatkozó iratok az eloszlatott
haditanács irattárából át nem vétetnek, s a tettlegi intézkedést felette át nem
veendi, Kiss Károly alezredes úr által a hadügyminiszteri épületben, de ezen
ministeriumtól teljes függetlenségben tárgyaltatnak, s ugyanezért minden nemzetőrséget érdeklő hivatalos jelentéseik, vagy kérelmek egyenesen a tisztelt al
ezredes úrhoz intézendők." Kiss Károly ezekben a decemberi napokban nagy
erőfeszítéseket tett és több intézkedést dolgozott ki a nemzetőrség harckészségének fokozása és a csatatereken történő helytállása érdekében. 118
Kiss Károly, katonai beosztása kötelességeinek teljesítése mellett, nem hanya
golta el részvételét az akadémiai kisgyűlések ülésein március és december kö
zött, kivéve a szeptemberi és októberi időszakot, amikor minden idejét és ener
giáját a honvédzászlóaljak szervezése és a nemzetőrségi ügyek intézése kötöt
te le.
1848. december végi súlyos katonai helyzetben készültek a Magyar Hadi Fő
tanoda 1849. január 4-i megnyitására, és Kiss Károly honvéd alezredes akadé
mikust kérték fel, hogy a Magyar Tudományos Akadémia képviseletében ve
gyen részt „a hadi főtanodában tartandó felvételi vizsgálatnál". Kiss az 1848.
december 30-án kelt meghívóra ezt írta: „A körülmények fogják csak elválasz
tani megjelenhetek-e?" 119 Erre a megjelenésre Buda 1849. január 4-i és Pest ja
nuár 5-i kiürítése miatt nem került sor. Kiss naplója is ezt bizonyítja, mert
1849. január 4-én feljegyezte: „Földön futó bujdosás." 120
A katonai helyzettel teljesen tisztában levő Kiss Károly ugyanaznap, amikor
a meghívót kézhez kapta, ezeket a sorokat írta barátjának, Toldy Ferencnek,
az akadémia titoknokának:
„Kedves Ferim! Küldöm a pünkösdi czímeket. Küldöm egyszersmind a Kausler munkájához az atlaszt — igen drága mű, nem szeretném ha ellenséges invásiókor vandál-kezek által szétromboltatnék, rejtsd el az Académia könyvtá
rában — míg nyugodtabb idők
bekövetkeznének.
Pesten Decemb. 30. 1848. Kiss Károly"
A levél másik oldalán, kivéve Mészáros Lázár vezérőrnagy, hadügyminiszter,
levelező tagot, közli Kiss az akadémikus katonák beosztását és rendfokozatát:
„Kiss Károly alezredes
Kállai Ferenc őrnagy, a legfelsőbb hadi törvényszék bírája
Korponay János őrnagy, hadügyminiszteri titkár" 121
Ö tanácsolhatta Petzelt József alezredesnek, a Magyar Hadi Főtanoda aligaz
gatójának, hogy szintén az MTA könyvtárában rejtsék el a „Személyzet-könyve
118 Lásd példának Kiss Károly alezredes, nemzetőrségi osztályfőnök 1848. december 5-i átiratát az Országos Hon
védelmi Bizottmánynak a Désnél megfutamodott nemzetőrök ügyében, és ez alapján Kossuth közleményét, amely meg
jelent a Közlöny 1848. december 17. számában. Kossuth Lajos összes munkái (a továbbiakban—KLÖM)XIII. k.
763—704, o.
119 A Magyar Hadi Főtanoda 1848. december 30-án Hudán kelt meghívója a MTT-nak. KAL 29/1848. sz.
120 Kiss naplója. OSZK kt, QH. 2014/3. k. 4. o.
121 Kiss Károly 1848. december 30-i levele Toldy Ferenchez. KAL M. írod. Levelezés 4—r. 77. sz.
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a hadi főtanodai növendékeknek. 1849. január 8—15." feliratú, 31 növendék n e 
vét, születési helyét és idejét, vallását, bevonulás napját és iskolai végzettségét
feltüntető könyvet, amely eddig ismeretlenül lappangott az MTA könyvtára
kézirattárában. 122
Kiss Károly 1849 januárjában Debrecenben már mint a hadügyminisztérium
nemzetőrseregi osztályának főnöke dolgozik, de mellette megbízták a katona
nevelési osztály vezetésével is. Eredményes munkával járult hozzá a honvéde
lem újjászervezéséhez és az ellentámadás előkészítéséhez. 1849. március 9-én
Mészáros Lázár hadügyminiszter „Kiss Károly honvéd alezredes úrnak, a hadügyministerium nemzetőrség! osztály főnökének" küldött F/P 5350. számú ren
deletében értesíti, hogy március 16-tól „honvéd alezredesi egész illetménye —
184 pengő forint, rendes lótáp 24 pengőit., szállásbér fejében 33 ft. 20 kr., —
összesen 241. ft. 20 kr. pengő havi rendes fizetésül, a hadi pénztárnál utalvá
nyoztatok." 123
Március 20-án a hadügyminisztériuim 7002. számú felterjesztéssel kéri Kossuth
Lajostól, az OHB elnökétől az 56 éves Kiss Károly alezredes ezredesi előlépteté
sét „mert előbb a Nemzetőrseregi Haditanácsban, majd annak megszűnte után
a hadügyminisztériumban fáradhatatlanul és nagy hozzáértéssel intézte a nem
zetőrség ügyeit". Kossuth március 23-i válaszában kifejti, hogy „a honvédelmi
bizottmány kötelességének ismeri azon katonatiszteknek érdemeit is illetőleg
méltányolni, kiknek hivatásuknál fogva alkalmuk nincsen magukat a csatatéren
kitüntethetni, de az administratív szakban hazafiságukat s a nemzet ügye iránti
rokonszenvüket tettleg tanúsítandók, szakértés, fáradhatatlan buzgalom és si
kerteljes tevékenységben kitüntetve hasznos szolgálatokat tesznek a hazának.
Illy elismeréssel találkoznak Kiss Károly alezredesnél" a hadügyminisztérium
alkalmazásában szerzett érdemei is. De jelenleg a harcban kitűntek elismerése
van soron, ezért „igénylik a körülmények mostan még Kiss Károly alezredes
megérdemlett előléptetésének is elhalasztását. De a honvédelmi bizottmány
fenntartja magának a megnevezett alezredesre is későbben különös tekintettel
lenni."124
Kiss azonban nem a rendfokozat miatt szolgálta a forradalom honvédelmei,
hanem hazaszeretetből és meggyőződésből. Idős kora ellenére egyszerre két had
ügyminisztériumi osztályvezetői íbeosztást is betöltött. Eredményes és lelkiisme
retes munkáját bizonyítja, hogy előléptetése elhalasztásának napján, 1849. már
cius 23-án, eredeti beosztása mellett a katonai nevelés, 17 katonai nevelőintézet
(intézetenként kb. 40—48 fő) mindennapi kisebb-nagyobb ügyeivel is foglalko
zott. Ezt példázza az alábbi érdekes átirat is :
„7342. h. ü.
19. k. sz.
A. hadügyministerium katonai nevelési
osztálya.
A debreczeni térparancsnokságnak.
Debreczen Marczius hó 23-án 1849.
Az első honvéd vadász ezred 2-ik osztály parancsnoka, az osztályban szolgáló
közvadász Botos Dávid azon kérését, miszerint 12 éves fia, válamelly katonai
nevelő intézetbe vétetnék fel ide terjesztvén, ennek következtében megkereste122 Személyzet-könyve a hadi főtanodai Növendékeknek. 1849. január 8-^15. UAL Hadtud. 2—r. 5. sz. A névsor
adatainak elemzését és közlését egy külön tanulmányban végezzük el.
123 HL Abszolutizmuskori iratok 113/3. cs. Aradi cs. kir. rendkívüli haditörvényszék 2/239—e. Kiss Károly 6«8íC •
foglaló kihallgatási jegyzőkönyvének 4. sz. eredeti melléklete.
124 KLÖM XIV. k. 704. o.
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tik a térparancsnokság, hogy itt helyben Kiscsapó utczában 372. szám alatt lakik
Botos Dávid nejét oda utasítsa, miszerint fiát a hadügyminisztérium katona
nevelési osztályánál mutassa be.
hadügyminister megbízásából
Kiss Károly alezredes" 125
A diadalmas tavaszi hadjárat nagy csatái után végre sorra kerülhetett a had
ügyminisztérium legrégibb és legidősebb osztályfőnökének előléptetésére is. A
Közlöny, 1849. május 15-i számában jelent ímeg, hogy az A. 14032. szám alatt az
orsz. korm. elnökének rendelete folytán... Kiss Károly alezredes honv. ezre
desül f. évi május 10-től számítandó rang és illetménnyel ezennel kinevezte
tik."120
Kiss Károly 1848—49-ben az ideológiai és osztályelkötelezettséget kívánó kri
tikus helyzetekben — bár nem csatlakozott a radikálisokhoz — mindig helyt
állt, és tette azt amivel megbízták. Noha nem értett teljes mértékben egyet az
1849. április 14-i trónfosztással és a Függetlenségi Nyilatkozattal, beosztásáról
nem mondott le és feladatkörét továbbra is lelkiismeretesen ellátta.
1849 májusában és júniusában a hadügyminisztérium átszervezése után is a
nemzetőrség és a katonai nevelés ügyeit irányította. 127 Am e mellett már részt
vett az MTA kisgyűlés június 4., 9. és 11. ülésem is.128 Ebben az időszakiban ki
alakult nézeteiről érdemes idézni július 1-i naplófeljegyzését, amelyben elkese
redett hangon vázolta fel a súlyos katonapolitikai helyzetet előidéző okokat és
lehetséges következményeit.
• Kiss helyzetelemzésében a következőket írta: „Minek utána június havat Pes
ten Budán, a forradalom harczainak különféle állása, és körülményei közt töl
töttem volna, midőn t. i. az orosz interventio ellen az európai hatalmasságok
közül, senki, de senki még csak tiltakozolag sem lépett fel, világos lőn előttem,
hogy a magyar forradalom magára hagyatva, bukni fog. Bukni nem azért mint
ha az osztrák hadaknak ellen nem állhatna, mert a magyar egészen szervezet
len fiatal hadnak sikerült nem egyszer az osztrák hadakat nyílt nagy ütközet
ben is legyőzni." A továbbiakban azt fejtegette, hogy véleménye szerint korai
volt a Függetlenségi Nyilatkozat, mert megriasztotta a külföldi kormányokat és
lehetetlenné tette „jövendőnk felett alkudozásokba bocsátkozni" a „bécsi kabinet"-tel. A magyar kormányt a külföldi megbízottai helytelenül tájékoztatták
a külföldi álláspontokról mert „a népek sympáthiája még nem tényező a diplo
máciában, arra a kormányok sgrapathiája szükségesek". De azok „a független
ségi nyilatkozat után elfordultak tőlünk, mert a szabadság után sóvárgó, a feje
delmektől némi engedményeket nyert vagy kicsikart nemzeteknek rossz példát
adtunk. És mi az osztriai házzal megtörtént Magyarországon mi könnyen meg
történhetne más fejedelmi házakkal is." Rámutatott arra, hogy a dinasztiák
fennmaradását számtalan nemzetközi szerződés biztosítja, „ezt a forradalomban
soha sem felejteni". Példának idézi a lengyel forradalmat, amely szintén meg
fosztotta trónjától a cárt és leverték. „Sajnálom, hogy jóslatom teljesedésben
jövend, sejditésemben nem csalódom! Nem tudom elhinni, hogy kormány férfiaink, kik okos emberek nem tudnák mi veszély fenyeget."129
Kissre hatottak a békepárti nézetek, de még inkább a polgári forradalmak ta
nulságai. Álláspontjában uralkodó a forradalom eredményeinek féltése. Megsejti
ugyan, de nem mondja ki, hogy Függetlenségi Nyilatkozat meghozatala nélkül
125
120
127
128
129
j\
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HL 184S/49. évi gyűjtemény. 18/241. sz.
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Lásd példának HL 1848/49. évi gyűjtemény 29/505, 34/395., 35/189.. 35/427. sz.
Lásd Ivisgyűlések jegyzőkönyve, 1848—1849. KAL K 1402 sz.
Km naplója. KAL Tört. Naplók 8—r 28. sz. 114—110. o.

— 51 —

is bekövetkezett volna az osztrák—orosz ellenforradalmi invázió, és az osztrák
uralkodóházzal való 'kompromisszumhoz pedig nem voltak meg a kedvező nem
zetközi feltételek.
Kiss, a hadtudós és katona ; előre látta a kikerülhetetlen vereséget az ellen
séges katonai túlerővel szemben. Résztvevője, szem és f ül tanú j a volt a politikai
és katonai körökben dúló éles csatározásoknak a hogyan tovább kérdésében. Is
merte, sőt jól isimerte a vezető politikai személyiségeket, és a katonai vezetőket.
Tudta ki, milyen nézetet vall és 'ki mire törekszik. Személyesen tapasztalta a
politikai és katonai vezetésben az intrikákat, a széthúzást, az ellentéteket, ame
lyek tragikusan beárnyékolták a forradalom utolsó hónapjait.
Az utolsó időszakban kinevezték a magyarországi katonai nevelőintézetek fő
nökének. Az események drámai alakulása következtében végigélte a kormány
és a hadügyminisztérium Szegedre, majd Aradra való telepítését.
Kiss Károly honvédezredesi és hadügyminisztériumi osztályvezetői pályafutá
sa az 1849. augusztus 13-i világosi fegyverletétellel ért véget.
1848. augusztus 26-án a fogoly tábornokokkal, fő- és törzstisztekkel Aradra
szállították őt is, akinek életében drámai és utolsó szakasz kezdődik el. A es. kir.
rendkívüli hadi törvényszék elé állították. 1849. szeptember 21-én készítette el
a hadbíróság Kiss Károly „összefoglaló kihallgatásának" jegyzőkönyvét, amely
tartalmazta a polgári forradalom és szabadságharc alatti tevékenységét.1''0
Az Aradon levő foglyok megbeszélték, hogyan fognak védekezni a hadbíróság
előtt. Kiss ezt szem előtt tartva a kihallgatás során elmondta, hogy 1848 már
ciusától 1849 augusztusáig milyen beosztásokat töltött be, és milyen kinevezések
alapján. Vallomását olyan dokumentumokkal igazolta, amelyek bizonyították,
hogy mindig törvényesen járt el. Joggal hivatkozott arra, hogy kinevezéssel ke
rült a törvényes magyar nemzetőrséghez és hadsereghez, és mivel esküt tett a
magyar alkotmányra, köteles volt a honvédsereg soraiban maradni. Kiss, hogy
a felségsértés bűntettében nem mondhassák ki bűnösnek, azt vallotta, hogy nem
értett egyet az április 14-d trónfosztással és hadügyminisztériumi beosztásából
„saját gyengeségem miatt nem tudtam távozni és azután az ár magával raga
dott" és „ezért osztoznom kell bajtársaim sorsában".
Kiss — fogolytársainak: védekezését követve — a vallomását azzal zárta, hogy
kijelentette: „fegyverrel a kézben nem harcoltam az osztrák csapatok ellen és
a végzetes határozatban nem volt semmi részem". A kihallgatást az aradi cs.
kir. rendkívüli hadbíróság 1849. szeptember 21-én lezárta, de az ítélethozatalra
még várni kellett, mert előbb a fogoly tábornokokkal akart Haynau végezni.
Kissnek végig kellett szenvednie a honvédtábornokok 1849. október 6-i vér
tanúságát és Kazinczy Lajos ezredes 1849. október 25-i agyonlövetését. Kiss Ká
roly és még tizennégy ezredes, és alezredes társa felett az aradi cs. kir. rendkí
vüli haditörvényszék 1849. november 5-én hozott ítéletet. Kiss az ítéletben har
madik helyen szerepel és a vele kapcsolatos ítélet szövege így hangzik :
„Ítélet
melyet a báró Haynau cs. kir. táborszernagy és hadseregfőparancsnok őnagyméltósága parancsára összeállíttatott megesketett teljes haditörvényszék az
alább megnevezett vádlottak ügyében egyhangúlag hozott...
3. Kiss Károly, Budán Magyarországon született, 56 éves, katolikus, nőtlen,
a cs. kir. hadseregből 28 évi szolgálat után mint százados 1837-ben nyugállo
mányba ment és a lázadó hadseregben megbízták a politikai és nemzetőrségi
130 HL Abszolút iznuiskori iratok 113/3. cs. Aradi cs. kir. rendkívüli haditörvényszék 2/239-c. 82. Kiss Károly
összefoglaló kihallgatásának jegyzőkönyve 1849. szeptember 21. Német nyelvű. Eredeti tisztázat.
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ügyek előadójának és végezetül kinevezték, mint ezredest valamennyi katonai
nevelőintézet főnökének . . .
A törvényesen kinyomozott tények és saját vallomásuk alapján igazolást
nyert, hogy a vádlottak az 1848. október 3-i és november 6-i legfelsőbb nyilat
kozat után is csatlakoztak Magyarországon a királyi hatalom elleni fegyveres
lázadáshoz és az 1849. április 14-i debreceni országgyűlési határozatok után is,
melyek kimondták Magyarország és Erdély elszakadását a császárságtól és a
legmagasabb uralkodóháznak a magyarországi trónutódlásból való kizárását, ál
lásukban megmaradtak a lázadó szolgálatban a háború befejezéséig, és ezért
felségsértés bűntette miatt az 5. hadicikk és vele kapcsolatban a Mária Terézia
féle bűnvádi perrendtartás 61. cikkelye, az 1848. október 3-i, 20-i és november
6-i legfelsőbb nyilatkozat, továbbá az 1848. november 12-i és 1849. július 1-i
kiáltvány értelmében . ..
Kiss Károly nyugállományú százados vádlott úr csekély befolyású, de veszé
lyes tevékenységéért az osztrák hadseregben viselt tiszti rangjának, nyugdíjá
nak és vagyonának elvesztése mellett 10 évi várfogsággal büntetendő...
így mondta ki a mai haditörvényszék az ítéletet a kegyelem fenntartásával.
Arad vára 1849. november 5-én
Moser
Daubek
ezredes mint elnök
hadbíró százados
Jóváhagyom . . . és az ítélet kihirdetendő és Végrehajtandó.
Pest, 1849. november 10.
Haynau
táborszernagy
Kihirdetve és végrehajtva, a büntetés kezdete 1849. november 15-e.
Arad, 1849. november 16.
Daubek
hadbíró százados"131
Kiss Károly a börtönbüntetéséből 8 hónapot letöltött és 1850. július 9-én, mi
vel a es. kir. hadseregből 1848 előtt kilépett tisztek amnesztiában részesültek,
fogságából kiszabadult. De alig érkezik a fővárosba, amikor a cs. kir. pesti hadi
törvényszék a forradalomban és szabadságharcban kompromitált akadémiku
sokról, köztük Kissről is. 1850. július 20-án listát állít össze az esetleges eljárás
céljából.132
Az abszolutizmus idején Kiss Károly Pesten Szép utca 3. szám alatti lakásá
ban visszavonultan élt, de tudományos célkitűzéseit és politikai nézeteit nem
adta fel.133 Minden napját nehezítették az anyagi gondok; megélhetését az 500
pengő forint hadtudományi rendes tagi fizetéséből és írásainak tiszteletdíjaiból
fedezte.13'1 Nehéz helyzetét jól illusztrálja Toldy Ferenchez, az akadémia titká
rához írt segítséget kérő levelének kezdő sora: „Szorul a kapca, nincs pénz, bu
kófélben vagyunk." 135
Kiss Károly 1849 utáni első nyilvános fellépése 1851. március 17-én, az aka
démia mathematikai és természettudományi osztálya részére tartott kisgyűlésen volt. A „Hadi történészet elmélete" című előadásában kifejtette haladó né-.
131
132
133
134
135

Uo. az ítélet. Német nyelvű. Eredeti tisztázat.
HL Abszolutiznmskori iratok. Pesti haditörvényszék 1850. 3/328. sz.
A Szép utca 3. szánni régi lakóház helyére 1937-ben új ház épült.
Lásd Kiss Károly akadémiai rendes tag fizetési nyugtái 1850—18(15. KAL
Kiss Károly keltezés nélküli levele Toldy Ferenchez. 1ÎAL M. írod. Levelezés 1—r J09. sz.
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zeteit a hadtörténetírás alapelveiről.136 Hadtörténészi munkássága mellett le
fordította Károly főherceg „A stratégia alapelvei" c. művének első kötetét.
1854 és 1862 közöt az akadémián előadássorozatot tartott, olyan témákból,
amelyekben a függetlenség eszméjének ébrentartását, az önálló hadügy és a
nemzeti hadtudomány jelentőségét emelte kd egy-egy XV. és XVI. századi had
járat, vagy ütközet hadtörténelmi megrajzolásán, elemzésén keresztül. A sort
az 1854. február 27-i kisgyűlési értekezésével — ,,A várnai ütközet stratégiai
(hadtani) szempontból" — nyitotta meg.137 Bevezetőjében emlékeztetett a több
mint hét esztendővel azelőtt, Mohácson megtartott előadására, s a levert sza
badságharcra és az abszolutizmusra utalva jegyzi meg: „Hét év alatt sok víz
folyt le a Dunán; sok igen sok történt e hazában is." Előadásának tárgyát indo
kolva megállapítja: azért vizsgál „mindig csak gyász-harczeseteket", mert a
vesztes ütközetekbe „én több tanulságot helyezek". Tanulságok vonhatók le
ezekből a nemzet számára. „A balesetek részleteiben láthatjuk mind azt kitárva
előttünk, mitől óvakodnunk ikell, mit javítanunk szükség; egyébiránt is, az
erénynek próbaköve a szerencsétlenség, rakhelye az mindig a polgári erénynek
és a harczias hősiességnek, olly nemzetéknél t.i. melyek még nem feledkeztek
meg magokról, nem kötelességeikről, mert csak illy nemzetekben van még élet.
s életrevalóság, élni megérdemlés; a melly nemzet mitsem gondolva politicai
viszonyaival, az anyagi jólétre vergődésnek feláldoz minden más érdeket; a tu
dományok elhanyagolása mellett elhanyagolja a hadtudományt is; abban nincs
óletcsíra többé, annak a történelemben csak múltja van, de jövője nincs."138
Sok vonatkozásban fatalista történetszemléletet áraszt Kiss bevezetője, de
végső soron a vesztes és a nemzet sorsát döntően befolyásoló ütközetekből a
jövő számára vont le a pozitív tanulságokat. Kiemelte a nemzet élni akarását, a
tudományok, a hadtudomány szerepét a történelem alakításában: 1444. novem
ber 10-én „gyászos eredményű ütközet történt; az eredmény nemcsak hazánkat
tekintve, de Európa sorsára s átalakulására is nagy befolyással volt". Ez a vesz
tes csata lett a forrása az oszmán hódításnak, a török uralomnak. A török ki
űzése után az ország „többé vissza nem nyerhette, nem többé — mint álladalom
— független állását sem."139
Az akadémia konzervatív vezetése ekkor már bírálta Kiss Károlynak a füg
getlenségi célokat szolgáló hadtörténészi munkásságát. 140
Kiss Károly az MTA felhívására 1855. október 22-én beszámolt „1847—1855
években a tudományok körüli mun | kálkodásaim"-ról. Ebben külön kiemeli:
,,résztvettem az 1848-ban az országos nemzetőrségi tanács megrendelésből ki
adott több kötetnyi kötelező és fegyver oktatási szabályoknak kidolgozásában
a gyalog és lovas nemzeti őr- és honvédsereg számára".1''1 Ennek a tevékenység
nek illy módon való jelentése bátor állásfoglalásnak számít. Nem ta
gadja meg 48-as szerepét és tudományos munkának tekinti a katonai
szabályzatok 'kidolgozását. Szükségesnek tartotta, hogy az MTA ismerje meg,
illetve ismerje el az 1848—49-ben kifejtett szabályzatírói tevékenységét.
1856. július 21-én, a nándorfehérvári diadal 400. évfordulóján Kiss az akadé
mián felolvasta „Hunyadi János utolsó hadjárata Bolgár és Szerbországban
1454-ben, s Nándorfehérvár fölmentése a török táborozástól 1456" című1"'2 hadÍ86 Lásd Kin Károly: A hadi történészet. Űj Magyar Múzeum. 1850. IV. füzet. 22—2:52 o. és V. tüzet. 250—
264. o.
137 Lásd Kiss Károly:k várnád ütközet stratégiai szempontból. Magyar Aeademlai Értesítő, 1854.1. sz. 53—72. o.
138 T'o. 54. o.
139 Uo. 55. O.
140 Lásd Kiss Károly 1855. február 15-i levele Kubinyi Ágostonhoz. OSZK kt. QH. 95«.sz.
141 Kiss Károly munkáinak jegyzéke. HAL 87/1855. sz.
142 Kiss Károly: Hunyadi János utolsó hadjárata Bolgár- és Szerbországban 1454-ben, s Nándorfehérvár fölmentése
a török táborozástól 145Ô. Magyar Academiai Értesítő (a továbbiakban — MAÉ). 1850. IX—X. sz. 505—(519. o. és
különnyomat. Pest. 1857 117. o., 2. térkép. A további jelzetekben a különnyomat oldalszámait szerepeltetjük.
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művészettörténeti értekezését. Kiss ebben éles bírálatot gyakorolva többek k ö 
zött megállapítja: „Nincs érc emlékszobra a két m a g y a r hazában a nagy hős
nek. Bűne volt ez nemzetünknek
mindig, hogy kegyelettel
nem viseltetik
el
hunyt nagy fiai iránt...
nincs emlékszobra H u n y a d i Jánosnak. De él még em
lékezete m i n d e n j o b b hazafi keblében." Elérzékenyülve mondja el, hogy lehetsé
ges ez volt ,,az utolsó felléptem a z Academia tisztes körében. Sokan elhullottak
m á r csak huszonhat év alatt is mellettem academiai t a g t á r s a i m közül, m i n t el
hullottak egykor mellettem az ütközetekben b a j t á r s a i m közül, de végre csak
r a j t a m is a sor." 143
A m ú l t r a való emlékezés u t á n még 10 évet él a 64 éves Kiss Károly, aki t o 
vábbra is ápolja a barátságot kortársaival és a fiatalabb nemzedékkel. 1 4 4 Az el
múlt évek alatt Szontágh Gusztávhoz fűződő híres barátsága n e m lazult meg.1'*5
Nagy veszteségnek tekinti, hogy a m á r hosszabb ideje súlyos beteg Szontágh,
legjobb katona és tudós barátja 1858. j ú n i u s 7-én meghalt. Kisst ez az esemény
nagyon megrázta.
.
. .
Rendszeresen részt vett a z a k a d é m i a rendezvényein és pályadíjak elbírálásá
b a n 1859-ben. 14C 1860-ban átmenetileg m e g r o m l i k a viszonya régi barátjával, a
befolyásos Toldy Ferenccel m e r t m i n t a Kisfaludy Társaság elnökét az alábbi
levélben figyelmeztette kötelességére:
„Kedves
Ferim!
A Kisfaludy Társaság új tagjainak megválasztásáról,
és a legközelebbi
rende
ző ülésnek hivatalos összehívásáról még mindig várjuk az ígért hivatalos
tudó
sításodat.
Sokan azt akarják hinni, hogy eléggé ismert előtti energiádból sokat
vesztet
tél, sokban hátramaradások
vannak; az utczán pedig azt rebesgetik,
hogy egy
kis gonoszság rejlene az új tagoknak
edig elhalogatott
összenem
hívásában,
csak a régi keveseket akarod magad körül látni, nehogy a többség ellened nyi
latkozzék.
;
Gyúrd be a rágalom száját, hirdetéseidet
minélelőbb tedd közé.
Kerestelek:
ezt akartam veled közölni, mert sokkal inkább becsüllek,
mint
sem a könnyen hivők sorába számítani engednem
magamat.
Figyelmeztetésem
rosszra ne magyarázd, igénytelen tanácsom vedd jó néven.
Egyéb iránt tégy ugy mint legjobbnak
gondolod.
Áldjon az Isten szívből
idvezel
barátod
Kis
Károly""7
1861 nevezetes esztendő Kiss Károly életében. Hosszú huzavona u t á n meg
jelent az MTA megbízása alapján m a g y a r r a fordított nagy jelentőségű h a d t u 
dományi m u n k á j a : ,,A stratégia elvei az 1796-i németországi hadjárat előadá
sával felvilágosítva Károly austriai főherczeg által" első 'kötete. A fordítás m á 
sodik kötete 1862-ben, a b a r m a d i k kötet 1863-ban jelent meg.
1862-ben utoljára szerepelt nyilvános a k a d é m i a i előadásokkal: ,,Az 1448-i ri
gómezei ütközet ihadtudományilag előadva 2-ik, 4-ik felolvasás az A k a d é m i á 
ban." 1 '' 8
148 ü o . 8—l. o.
144 Lásd Kiss 1856. augusztus 3-i és 10-i leveleit Toklyhoz. KA L M. írod. Levelezés 4—r. 77. sz.
145 Lásd Szontágh Gusztáv 1858. március 5;i levelét Kiss Károlyhoz. HAL M. írod. Levelezés 4—r. 149. sz.
140 Kiss Károlv és Wenczel (íusztáv 1859. december 18-S jelentése az akadémiának az Űjvárv-téle pályázatról.
.RAL 540/1859. sz.
147 Kiss Károly 1800. július 25-i levele Toldy Ferenchez. RAL M. írod. Levelezés 4—r 77. sz.
148 Kiss Károly irodalmi működésének jegyzéke. RAL 1171/1802. sz.
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186.3-iban még folytatta hadtörténeti kutatásait, részt vett az akadémiai mun
kálatokban, anyagot bírált és levelezett.1''19 De hetvenedik életéve betöltése után
fizikai ereje gyengülni kezdett, szellemi elevensége csökkent és munkakedve
lankadt. 1865-ben Szeged városa országgyűlési képviselőnek akarta megválasz
tani, de Kiss Károly megköszönte a bizalmat és arra kérte a szegedieket, hogy
„bizalmukat erőteljesebb egyénre ruházzák át, 'különösen olyanra, ki a haza ja
vát előmozdítani leginkább meghivatott." 150
Kiss Károly, betegsége miatt, már nem tudott megjelenni 1865. december 9-én
az Akadémia új épületének felavatásán. Élete elkomorult de szinte az utolsó
percig, 1866. február 17-én bekövetkezett haláláig dolgozott. A lapok Kiss Ká
roly elhunytát gyászhírben közölték. A Hon 1866. február 20-i száma tudósítja
olvasóit, hogy „Kiss Károly a m. ak. rendes tagja f. hó 17-én este 8 Va órakor
korelgyengülés következtében, életének 73-ik évében elhunyt. Temetése ma dél
után ment végbe egész csendben, széputczai lakásából, az ak. néhány tagjának
részvétele mellett." Ezt kiegészítette a Pesti Napló ugyanaznapi száma annyival.
hogy „a néhány hónap óta gyengélkedett aggastyán kimúlásának hire úgyszól
ván a temetés órájában kezdvén terjedni, mintegy husz-harmincz akadémiai ta
gon kívül, kik szintén csak az utolsó perczben értesülhettek, kevesen jelentek
meg . . . Temetése ma, hétfőn délután 3 órakor ment végbe. Béke poraira!"
A Fővárosi Lapok 1866. február 21-i számában méltatta Kiss Károly mun
kásságát. Az emlékező sorok befejező mondata megjegyzi: „ ö nevezetes had
tudományi s egyéb könyv-gyüjteményt hagyott hátra, melyet az akadémiának
kellene megszerezni." Kiss Károly 1854. október 29-én Pesten kelt végrendelete,
melyet 1866. február 22-én hirdettek ki, 4. pontjában könyveiről így intézke
dett: „Jól tudom azt, miszerint a könyvgyűjteményt épségben tartani, vagy még
gyarapítani is nincs minden ember hivatva, ugy nincsenek talán barátném gyer
mekei sem, azért megkérem őt, a könyvgyűjteményt ajándékozza vagy a Ma
gyar Académiának, vagy a Nemzeti Múzeumnak azon megjegyzéssel, hogy az.
az ő és az én emlékezetemre a könyvek együtt tartassanak, szét ne oszlattassanak, igy a mint a könyvgyűjtemény van, bir kevés becscsel, szét darabolva mit
sem ér,."j5í Kiss Károly könyvei — ugyan nem különgyü j töményben — ma az:
MTA könyvtárában találhatók meg.
Az MTA 1866. február 20-án emlékezett Kiss Károlyra és az emlékbeszédet
Toldy Ferencz tartotta meg.152 „Ez emlékbeszéd után az elnöklő Kubinyi Fe
rencz indítványára elhatározzák az arcképét az akadémia elhunyt tagjai köze
fogják függeszteni."15'' A Magyar Tudományos Akadémia 1867. évi nagygyűlése
január 31-i ülésén Arany János titoknoki jelentkezésében még egyszer megem
lékezik arról, hogy 1866. február 17-én „Kiss Károly mathematikai osztálybeli
rendes tagot, a hadtudományoknak Akadémiánkban egyik, majdnem egyedüli.,
mívelőjét kelle elbocsátanunk a halandóság útján." ,y '

149 Lásd Kiss bírálata Asboih Lajos: A Iranezia hadseregről c. tanulmányról. BAL 705 l*f>:5. sz. és 186S. január
10-i levelező tagajánlását Kövér Lajos érdekében. BAL .M. írod. Levelezés 4—r 109. sz.
150 Katholikus Néplap, 18(í5. október 19. sz. 332. o.
151 Kivonata néh. Kiss Károly végrendeletének a MTA számára 18Ö6, április 30. KAL 287/1866. sz
152 Kisgyűlések jegyzőkönyve, 1800. KAL K 1438 sz. 19. o.
153 fővárosi Lapok. 18««. február 23. sz. 172. o.
154 MTA Évkönyvei, XI. k. VIII. darabja, l'est, 1807. 13. o.
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Г И БОР АЧ
ПОЛУЗАБЫТЫЙ ПЕРВЫЙ АКАДЕМИК КАРОЙ КИШШ (1793—1866)—
ИЗ ВОЕННЫХ
Резюме
О произнании литературно-научной и общественной деятельности Кароя Кишша свиде
тельствует тот факт, что на заседании I Общего собрания Венгерского Ученого Общества, —
предшественника Венгерской Академии Наук, — состоявшегося 17 февраля 1831 года, первым
из кадровых офицеров был избран членом-корреспондентом поручик Карой Кишш, служив
ший в 37 венгерском линейном пехотном полку, а заседание XI сессии от 5 сентября 1840 года
избрало его уже вышедшего в отставку в чине капитана действительным членом по Отделению
военных наук.
Карой Кишш всю свою жизнь служил делу национальной независимости, гражданских
преобразований и научного прогресса. В эпоху реформ он снискал неувядаемые заслуги в
развитии венгерской военной терминологии и национальной военной науки; как полковникгонвед он сыграл выдающуюся роль во время буржуазной революции и освободительной
борьбы 1848—1849 гг. в организации национальной гвардии и армии гонведов (венгерской
армии) и в обучении; в период абсолютизма своими работами по военной истории содейство
вал тому, чтобы идеи независимости и национального военного дела не предавались заб
вению.
Венгерская военная историография осталась в долгу в показе роли Кароя Кишша. А ведь
именно он является творцом словосочетания «поопуёсЫет» (оборона страны). Им образовано
и венгерское слово «гюпуёйб» (защищающий родину), которое в 1832 году он предложил
включить в академический большой словарь. В первом военном словаре, изданном в 1843
году, фигурирует венгерское слово «попуёс!». По предложению Кишша начали пользоваться
живущим и поныне термином «гонвед», которым были названы бойцы 10 батальонов нацио
нальной гвардии, сформированных в мае 1848 года.
О военной карьере Кишша в кайзеровско-королевской армии еще следует упомянуть, что
1 сентября 1809 года он был зачислен в 37 венгерский линейный пехотный полк в звании кадета,
а 15 мая 1837 года ушел в отставку в звании капитана. Участвовал в кампаниях 1813 и 1815
года, но несмотря на выдающиеся способности не поднялся выше должности командира роты.
В эпоху реформ Кишш перевел на венгерский язык труды ряда знаменитых зарубежных воен
ных теоретиков (Наполеона, эрцгерцога Карла, Клаузевица, Жомини и др.) и был автором
оригинальных военно-научных и военно-исторических работ. Им был составлен и издан
первый Военный словарь. По его инициативе Венгерская Академия Наук в 1847 году впервые
объявила конкурс на военно-историческую тему.
Карой Кишш сыграл выдающуюся роль и в создании самостоятельного военного дела.
С 17 марта 1848 года он вел работу по организации национальной гвардии в Пеште. С апреля
1848 года был одним из советников Всевенгерского Военного Совета Национальной гвардии
и референтом по политическим делам, затем начальником политотдела и директором кан
целярии Национальной гвардии. Ему принадлежит выдающаяся роль в формировании гонведских батальонов и в составлении новых уставов. 19 июня 1848 года ему было присвоено
звание майора, а 22 сентября того же года — подполковника. С декабря 1848 года Кишш
назначен начальником Отдела Национальной гвардии Министерства внутренних дел, а с ян
варя 1849 года — начальником Отдела Национальной гвардии Министерства военных дел,
исполняя одновременно функции и начальника Отдела военного воспитания. 10 мая 1849
года ему присваивают звание полковника. Кайзеровско-королевский чрезвычайный военный
трибунал в Арпаде 5 ноября 1849 года приговорил Кароя Кишша к 10 годам заключения в
крепости, он был лишен звания капитана кайзеровско-королевской армии и пенсии.
Карой Кишш был популярной личностью своего времени. Узы дружбы связывают его с
такими знаменитыми политиками ка Сечени, Кошут, Вешеленьи, Деак и другие. Но он мог
назвать своим близким другом почти каждого современного знаменитого писателя, ученого
или художника. Все с большим признанием принимали к сведению его труды и безоговорочно
причисляли его в ряд великих людей эпохи.
Без трудов и произведений Кароя Кишша история прогрессивной военной науки стала бы
беднее. Благодарное потомство, ценящее научные традиции прошлого и использующее это
ценное наследство, — наша социалистическая военная наука должны больше сделать для приз
нания исторической роли и трудов Кароя Кишша.

Tibor
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DER ERSTE SOLDAT-MITGLIED DER AKADEMIE,
KÁROLY KISS (1793—1866)
Resümee
Der Umstand, dass Oberleutnant Károly Kiss (ÍR 37.) an der Generalversammlung
der Ungarischen Wissenschaftler-Gesellschaft a m 17.-ten Februar 1831 zum Kor
respondierenden Mitglied gewählt wurde, deutet die Anerkennung seiner literari
schen, wissenschaftlichen, gesellschaftlichen und öffentlichen Tätigkeit an. Die XI.
Generalversamimlung am 5 September 1840 wählte ihn, den schon in Pension ge
tretenen Hauptmann zum militärwissenschaftlichen ordentlichen Mitglied.
Károly Kiss stellte sein ganzes Leben in Dienst der Sache der nationalen Un
abhängigkeit, der bürgerlichen Umwandlung und des wissenschaftlichen Fortschrits.
Am Anfang des XVIII, Jh.-s, in der sog. Reformperiode erwarb er unvergängliche
Verdienste in der. Entwicklung der ungarischen Militärsprache und der nationalen
Militärwissenschaft; als Honvédoberst spielte er eine hervorragende Rolle in der
Organisierung und Ausbildung der Nationalen Garde und der Honvédarmee; zur
Zeit des Absolutismus half er mit seiner militärhistorischen Tätigkeit die Wachhaltung der Unabhängigkeit und des nationalen Militärwesen.
Mit der Würdigung der Rolle von Károly Kiss blieb unsere Kriegsgeschichts
schreibung bisher schuldig. Obwohl er war, der das Wortzusammensetzung „hon
védelem" (Vaiterlandsverteidigung) schöpfte. Seine Schöpfung ist auch das Wort
„honvédő" (vaterlandsverteidiger), das er im Jahre 1832 in das grosse Wörterbuch
•der Akademie aufnehmen vorschlug. Im ersten Militärischen Wörterbuch (1843) ist
das Wort „honvéd" auffindbar. Auf seinen Vorschlag begann man das auch beute'
belebende Wort: „honvéd" zum Kennzeichen der Soldaten der im Mai 1848 auf
gestellten 10 Nationale Garde-Bataillonen zu benützen. Von seinem Lebenslauf
in kjk. Armee ist es erwähnenswert, dass er als Kadett am 1. September 1809 zum
IR 37. einrückte und als Hauptmann am 15. Mai 1837 in Pension ging. Er nahm
an den Feldzügen 1813 und 1815 teil, aber trotz seiner hervorregenden Fähigkeiten,'
wegen seiner Anschauungen kam er in eine höhere Einteilung als Compagnieführer
nicht.
In der Reformperiode setzte er die Werke mancher ausländischen Militärteöretiker
(Napoleon, Prinz Karl, Clausewitz, Jomini etc.) auf ungarisch über, aber auch selbst
schrieb einige militärwissenschaftliche und kriegsgeschichtliche Werke, stellte zu
sammen und gab das erste militärische Wörterbuch aus. Nach seiner Initiative gab
die Ungarische Akademie der Wissenschaften im Jahre 1847 zum erstenmal das
militärwissenschaftliche Preisausschreiben aus.
Károly Kiss spielte auch in der Schöpfung des selbständigen Militäwesen eine
hervorragende Rolle. Er war von 17.-ten September 1848 der Organisator der Natio
nalen Garde in Pest. Er wurde von April 1848 zum einen Rat des Kriegsrates der
Landes-Nationalen Garde und der Referent der politischen Angelegenheiten, dann
der Chef der politischen Abteilung und der Direktor des Bureaus der Nationalen
Garde. Er nahm auf sich eine wichtige Rolle in der Aufstellung der Honved-Bataillonen und in der Herstellung der neuen Reglements. Am 19.4en Juni 1848 wurde er
zum Major, am 22.-ten September zum Oberstleutnant befördert. Von Dezember
1848 wurde er der Leiter der Abteilung „Nationale Garde" im Innenministerium,
von Januar 1849 Leiter der ebensolchen Abteilung im Kriegsministerium fund da
neben der Chef der militärischen Erziehungsabteilung. Der k.k. Kriegs-Gerichtshof
in Arad verurteilte ihn am 5. November 1849 auf 10 j . Kerker, nahm seinen k.k.
Hauptmann-Rang und seine Rente weg.
Károly Kiss war eine anerkannte Persönlichkeit seiner Zeit, freundschaftliche
Beziehungen banden ihn zu namhaften Politikern, wie Stephan Graf v. Széchenyi,'
Lajos Kossuth, Ferenc Deák. Miklós Baron v. Wesselényi und anderen. Aber er
konnte die fast allen berühmten Schriftsteller, Wissenschaftler und Künstler seiner
Zeit als innige Freunde betrachten. Jedermann nahm mit grosser Anerkennung seine
Tätigkeit ziur Kenntniss und reihte ohne Aufhält in die Grösse des Zeitalters ein.
Die fortschritliche Militäwissenschaft und Kriegsgeschichte wäre ohne Tätigkeit
und Schrifte ärmer Die die wissenschaftliche Vergangenheit schätzende und deren
wertvolle Erhe nutzende Nachwolt, unsere Militärwissenschaft sollte mehr leisten
im Interesse der Bekanntmachung der historischen Rolle und Tätigkeit von Károly
Kiss.
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A KISVÁRDAI VAK XVI. SZÁZADI HADI KRÓNIKÁJA
A KORABELI FORRÁSOK TÜKRÉBEN

A hadtörténeti irodalom mind ez ideig keveset foglalkozott a kisvárdai vár
ostromainak történetével. Ugyanez vonatkozik a helytörténeti irodalomra is,
b á r mind ez ideig a n n a k köszönhetjük azokat az ismereteinket, amelyek a vár
ostromára vonatkoznak. Dolgozatunkban felhasználjuk ezeket a f o r r á s m u n k á 
kat, 1 amelyeket újabb adalékokkal szeretnénk bővíteni. Természetesen nem
a k a r j u k felnagyítani, vagy a valóságosnál esetleg komolyabb jelentőséget t u l a j 
donítani a kisvárdai harcoknak, csupán az elszórtan található gyér forrásokra
támaszkodva igyekszünk az eddigieknél részletesebben felvázolni a vár 16. szá
zadi hadi krónikáját, ugyanis a vár ebben a században játszott jelentősebb p o 
litikai és stratégiai szerepet. Bővebb ismeretekkel rendelkezünk m á r a Thököly
és Rákóczi szabadságharc korabeli helyi eseményeiről, bár a v á r jelentősége ek
kor — főleg stratégiai vonatkozásban — m á r kisebb volt, mint az azt megelőző
századokban.
•
A kisvárdai v á r építéstörténetéről megfelelő feldolgozások állnak m á r ren
delkezésünkre, ezért ezekre csak utalni szeretnénk. 2 A Várdai István kalocsai
érsek által elindított családi építkezés első időszaka 1465—70 közé esik. Az ér
sek halálával félbeszakadt m u n k á l a t o k a t 1516-ban folytatják. A család akkori
feje, Várdai Ferenc erdélyi püspök, 1516. december 11-én kelt levelében írta a
Kisvárdán tartózkodó J á n o s testvérének, h o g y várdai jószágát tartozékaival
együtt néki engedi át, hogy a királyi u d v a r b a n biztonságosan élhessen. György
testvérük halálával Várda többi része is rá és testvéreire jut. Régi gondja
lévén V á r d a v á r á n a k kijavítása, most végre is szeretné hajtani. Amint írja, ez
gonddal és pénzzel jár. Ezért várdai j a v a i n a k és elhalt testvérük birtokrészei
nek kezelésére V á r d á r a küldi egyik familiárisát, K o r o t n a y Jánost. Kéri J á n o s
testvérét, h o g y legyen türelemmel, ő m i n d e n testvéréről gondoskodik. 3
A török gyors terjeszkedése — 1521-ben elfoglalta Szabácsot és Nándorfehér
várt — és a t ö r é k e n y belső helyzet újabb lépések megtételére sürgeti a püspö
köt. 1521. n o v e m b e r 5—én kelt leivel ében utasítja J á n o s testvérét, hogy a várat
fából végezze be, m e r t megeshetik, hogy ezzel elejét veszik a vár elfoglalásának:
Arra is figyelmezteti, hogy ágyúkról, p u s k á k r ó l és puskaporról is gondoskod
jék/ 1 A püspöknek ez a levele a r r a utal, h o g y 5 évvel Mohács előtt tisztában le1 Kis várda történetéből. Bp. 1954. (Szerk. : Éri István); A kisvárdai vár története. Bp. 1901. (Szerk: Éri Ittvan);
Éri István: Kis várda. Bp. 190").
2 Tío.
3 Virágh-hagyaték. A kisvárdai Vármúzeum helytörténeti adattárában (a továbbiakban—Vb.) Jelzete: Zicliv
Levéltár, Âp. 478. o.
4 Vli. Esterházy levéltár...
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hetett a török veszéllyel és az ország ingatag belső biztonságával. Az ősi családi
fészek megerősítését és védelmének fokozását szolgálta az az intézkedés, hogy
a kisvárdai v á r officiolátusát Újhelyi Gáspár diákra ruházta, oly feltétellel,
hogy ő is, vicecastellanusai is, a v á r a t a püspök életében senki m á s kezébe nem
adhatják, halála esetén pedig kötelesek azt I m r e n e v ű öccsének átadni. Ha p e 
dig I m r e előbb halna meg, a k k o r a püspök végrendelete végrehajtóinak jelenlé
tében János, Mihály és A m b r u s testvéreinek közösen adandó az át. 5
Újhelyi Gáspár deák Várdai Ferenc halála u t á n is provisor és castellanus m a 
radt Várdán. 0 A török veszély közeledtét jelzi a püspöknek az a levele, a m e 
lyet 1524. március 31-én keltezett Gyula várából. Ebben a r r a kéri Várdai Mi
hályt, hogy János testvérével együtt a bátmonostori levéltárukat és az ott t a r 
tózkodó édesanyjukat a fenyegető török veszély elől Kisvárdára költöztesse,
ahol nagyobb biztonságban lesz. 7
A mohácsi csatavesztés után, amikor Szulejmán szultán még Budán tartóz
kodott, Szapolyai J á n o s erdélyi vajda seregével együtt a Felső-Tisza vidékén át
Tokajba, majd onnan Miskolcra vonult, ahová Várdai Pál egri püspök és Bebek
János összehívták a felső-magyarországi megyéket, hogy megtárgyalják a török
elleni védekezést. A Tokajban 1526. október 14-én megtartott gyűlésen, ahol a
rendek Szapolyait m a g y a r királlyá választották, a Szabolcs vármegyei nemes
séget többek között Kállay Vitéz János és Várdai Mihály képviselte. 8 Ez utóbbi
lett 1526 után a Várdai család feje. Ekkor m é g Szapolyai táborában látjuk, de
már nem sokáig. A székesfehérvári királyválasztásra n e m kísérte el Szapolyait,
mert éppen mással volt elfoglalva. Erről Szerérni mester a következőképpen
számol b e : „Azután pedig Vitéz Kállay János összegyűjtött lovasokkal és gya
logosokkal, szám szerint ötszázzal, rácokkal támadást intézett a főrangú kisvár
dai urak ellen, m e r t botorul Ferdinánd királlyal t a r t o t t a k , s míg Vitéz Kállay
J á n o s Székesfehérvárott volt J á n o s király úrral, a k k o r a kisvárdaiak felpré
dálták örökségét. S ezért megostromolta Kisvárda v á r á t és elfoglalta. . ," 9
A . v á r n a k az elfoglalása azonban, úgy tűnik, még nem térítette vissza Várd ai t
Szapolyai pártjára. E r r e vonatkozólag két a d a t áll rendelkezésünkre. Szerérni je
gyezte fel, hogy Szapolyai hiába várta táborába Várdai Mihályt a szinai csata
előtt (1528. március 20.), „Kisvárday Mihály pedig betegnek, tettette magát'*. 10
A várúr, úgy látszik, várakozó álláspontra helyezkedett, n e m döntött még egy
értelműen, kinek a p á r t j á r a álljon, az erőviszonyok számára egyértelműbb ala
kulását várta.
Persze, ez nemcsak a V á r d a i a k r a volt jellemző ebben a korban. Tiszántúl m e 
gyéinek, köztük Szabolcs vármegyének is sokáig ingadoztak az urai, s ez az in
gadozás majdnem mindig hűen igazodott a m i n d e n k o r i erőviszonyokhoz. Az
1541—42-ben t a r t o t t sorozatos részgyűléseken hol Ferdinánd, hol Szapolyai mel
lé álltak." Joggal állapíthatta meg Barta Gábor, hogy a p a r t i u m i arisztokraták
kiskirályoknak érezték m a g u k a t saját birtokaikon, s ez nagyfokú függetlensé
get biztosított számukra. „Mint m a g y a r nemesek u g y a n a k k o r szoros kapcsola
tot tartottak fenn a királyi Magyarországon élő osztályos társaikkal, s lelkük '
mélyén többnyire mind a z egységes Magyarország helyreállításáról álmodoz
tak." 1 2 Ügy tűnik, hogy a család tagjai — akik g y a k r a n pereskedtek egymással
— sem voltak egységesek a követendő utat tekintve. Szapolyai János 1529. jú5 Vh. Zsélyi lt. Ap. 404. Kase. 4. Xr. 1724.
« Vh. Zsélyi lt. Ap. ."><>.">. Fasc. t. Nr. 177:5.
7 Zichy Okmánytár. 12. XT1.
8 Szabolcs vármegye története. 6p. é. n. (Szerk.: Borovszky Samu) 434. o.
'•) Szeretni GySrgy: Magyarország romlásáról. Bp. 1961. 121. o.
10 Uo. Kit. o.
! l Barta Gébcr: Az erdélyi fejedelemség születése. Bp. 1979. 82. o.
12 t o . 90. o.

nius 11-én, B a r n a b á s apostol n a p j á n kelt, Lippán írott levelében Kisvárdai J á 
nost „kiváló h i v ü n k " - n e k nevezi. V á r d a i J á n o s ugyanis azzal a kéréssel fordult
hozzá, hogy a törökök elől a birtokaira m e n e k ü l t jobbágyokat m e n t s e fel m i n 
den adó, a t a k s a és a l u c r u m camerae, azaz a k a m a r a haszna alól. Szapolyai
meghallgatta V á r d a i J á n o s kérését, s elrendelte, hogy „a nevezett e m b e r e k e t
és menekülteket a m o n d o t t időn belül (nyolc teljes év — Á. Z.) senki b á r m e l y
fizetésre ne kényszerítse és n e űzze, személyükben, dolgaikban és j a v a i k b a n za
varni, zaklatni vagy b á r m i m ó d o n m e g k á r o s í t a n i n e cselekedje és semmilyen
módon n e merje". 1 3 Ugyanebből a z évből ismerünk egy másik oklevelet is,
amelyben J á n o s király felihatalmazza Kisvárdai Jánost, hogy nevében bizonyos
t á r g y a k ügyében testvéreivel, Mihállyal és Ambrussal tárgyaljon. 1 4 Nyilván
való, h o g y h a a k é t m á s i k testvér is Szapolyai p á r t j á n lett volna, a k k o r n e m kel
lett volna közvetítő a tárgyalásokhoz.
Bár az 1531-es évben n e m került sor komoly ostromra, a v á r többször válto
gatta gazdáit. A h á r o m Várdai testvér, János, Mihály és A m b r u s 1531-ben sze
mélyesen jelent m e g a v á r a d i k á p t a l a n előtt, hogy tiltakozzanak v á r u k elfogla
lása ellen. Előadták a panaszukat, hogy „mivel n e m sokkal k o r á b b i időben az
ő előbb m o n d o t t K i s v á r d a v á r u k megszerzésében és felszabadításában némely
istentelen, rossz ember, tiszttartók és várbeli k a t o n á k , leginkább pedig ezen
tiltakozók (ti. a V á r d a i a k — Ä. Z.) várbeli e m b e r e i által, a k i k a z ő v á r u k n a k az
előbb mondott K i s v á r d a város mellett fekvő k a p u i n a k éjszakai őrzését elvállal
ták, miközben az ő összes többi hűséges szolgájuk ezeket helyettesítette, t o v á b 
bá pedig az ő n e m e s házastársaikkal ezen v á r u k b ó l a m á r említett város plé
bániai egyházához a vecsernyék isteni s z e r t a r t á s á n a k meghallgatása é r d e k é b é n
és a fohászkodó imák kegyéért kiléptek és k i m e n t e k , az ő előbb m o n d o t t v á 
r u k n a k a k a p u j á t reteszekkel bezárták", és a V á r d a i a k a t családostól e g y ü t t k i 
zárták. E r r e ők „ v á r u k visszafoglalása é r d e k é b e n szorgalmatosan igyekeztek és
szüntelenül m u n k á l k o d t a k . A k k o r a kiváló Sárközi Gergely diák, debreceni
tisztségviselő, valamint Barbel Lőrinc és Dely Miklós szolgáikkal hirtelen m e g 
érkezve együtt a testvér u r a k k a l és b a r á t o k k a l , szolgáikkal és a lakosokkal à
fent említett v á r ostromában megegyeztek és viszontag Isten kegyelmével m e g
i s kezdték, az előbb említett tiltakozóknak ezt a v á r á t az ellenség kezeiből meg
ostromolva kiszabadították. Miután pedig az így felszabadult, Gergely diák, va
lamint Barbel Lőrinc és Dely Miklós, n e m t u d n i milyen lélektől vezérelve, el
felejtve ezek üdvözlését, a csalárdság, csel és megcsalás művészetével élve az ő
Kisvárda várukból ismételten kizárták, saját m a g u k számára eltulajdonították,
és m a g u k a t ott t a r t v a visszatartották, é s a tiltakozók m i n d e n j a v á t együttesen
és külön, a r a n y a t , ezüstöt, valamint pénzt és m á s drágaköves és értékes dolgo
kat, n e m k ü l ö n b e n a t ö b b i élelmiszert, amelyek az előbb említett v á r b a n voltak,
továbbá a ház használati házi eszközeit és díszeit, r u h á k a t és más ilyen fajtá
kat, mind pedig igen sok külső kiváló férfi dolgait és javait, több mint 25 ezer
dukátot érőket k i h o r d t á k és elraboltak . . . Sőt ezekkel meg n e m elégedve, m a 
gát a várat, ahogyan előrebocsáttatott, a dolgokból és a javakból teljességgel el
pusztítva és kirabolva, a kapzsik a k e z ü k b e n levő és bitoroltat sem a t i l t a k o 
zók igen gyakori könyörgésére, sem pedig az e z u t á n kiadott királyi kegy p a 
rancsolataira n e m m á s k é n t csak szerződésileg, ezek jószágát biztos megkötések
és megszabások alatt, itt a m i színünk (ti. a v á r a d i káptalan) és a királyi fenség
előtti félelemből és rettegésből és az ő szabad a k a r a t u k ellen ezek lelkét biztos
számításokkal a r r a vitték, hogy a g y a k r a n emlegetett Kisvárda v á r á t ezektől,
Gergely diáktól, Barbel Lőrinctől és Dely Miklóstól 1200 forintba kényszerül
ik Vh. Országos Levéltár NBA. Fasc. 549. Nr. V1..
11 VI). Zsélyi lt. Ap. 508. Faso. 4. Nr. 1788.
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jenek visszavásárolni." Mivel a kirabolt Várdaiak ezt az összeget nem tudták
kifizetni, ezért a vár elfoglalói kierőszakolták, hogy a család demecseri, kéki és
szentgyörgyi birtokaikat adják át nekik.15 A várdai káptalan e tárgyban író
dott levelének dátuma: 1531.1 július 15. Kilenc nappal később, 1531. július 26-án
Várdai Mihály pedig már hűségesküt tesz Kisvárdán János királynak, kinek
közbenjárására pár napon belül sikerült a Várdaiaknak visszaszerezniük ősi
fészküket. Várdai Mihály nyilván érdekből állt Szapolyai pártjára (talán ez volt
az ára a vár visszaszerzésének?), mint később látni fogjuk.
Várdai Mihály köszönetet mond János királynak a várért, „amelyet a napok
ban Őfelsége népei szereztek vissza idegen kezekből és a királyi kegy ismét
visszajuttatta nekünk". Várdai hitére, becsületére és emberségére esküszik, hogy
a várat „semmi keresett szín alatt testvéreimtől és a királyi Felségtől el nem
idegeníteni". Ígéretet tesz arra is, hogy szükség esetén Kiskállói Vitéz János
mostani kapitány, vagy a többi familiáris és őfelsége emberei által megkeresik,
a kapitányt — ha bizonyos levelekkel őt előre értesítik — minden hadi népével
a vár védelmezésében segíti és azt János király oldalán megtartja. 10 (Kiskállói
Vitéz János Szapolyai hű embere volt. 1522-ben szörényi bánként Tomorival
együtt harcolt Ferhád basa ellen. Részt vett a mohácsi ütközetben is.) Sajnos,
a várbeli katonák számára vonatkozóan csekély anyag áll rendelkezésünkre eb
ből a századból. 1531-ben állítólag 25—30 főből állott a vár őrsége.17
Az elkövetkezendő közel másfél évtized családi háborúskodásokkal, birtok
perekkel telt el. Szapolyai több ízben is parancsot adott a leleszi konventnek,
hogy vizsgálják ki a Várdai Mihály és Ambrus által meghalt testvérük, János
özvegye kárára elkövetett hatalmaskodásokat. 18 Várdai Mihály nem sokáig ma
radt meg János Zsigmond pártján, s ezért Fráter György 1544 végén a vár fon
tosságára való hivatkozással erőszakkal elfoglalta Kisvárdát. Valóban olyan
fontos stratégiai szerepet játszott volna Kisvárda ebben a korban? Már maga
az a tény — mint ahogy később látni fogjuk —, hogy mindkét király, Ferdinánd
és Szapolyai János, majd később Izabella és János Zsigmond is annyira ragasz
kodott Kisvárda birtoklásához, ezt látszik alátámasztani. Kisvárda valóban a
Felső-Tisza-vidék két kulcsvárának, Tokajnak és Szatmárnak volt az előre
tolt bástyája. Ugyanis azzal, hogy a török fennhatóság alá került részek megne
hezítették a királyi Magyarország és Erdély kapcsolattartását, a felső-tisza
vidéki területek szerepe megnövekedett. Sőt a Felvidékre Tokajon át vezetett a
legbiztonságosabb kereskedelmi és legfontosabb hadi útvonal. Ezért törekedett
Ferdinánd arra, hogy Kassáról Tokajon át a szabolcsi várak birtoklásával éket
építsen ki magának, ahonnan állandóan fenyegetheti Erdélyt. Ezt a veszélyt is
merte fel Fráter György, majd később János Zsigmond, és ezért próbált meg
mindent annak érdekében, hogy Szabolcs és Szatmár megyék az erdélyi feje
delem befolyása alatt maradjanak. 1 " Végül az sem elhanyagolható tény, hogy
Kisvárda, harmincados hely lévén, a kincstár számára bevételi forrást is jelen
tett.
Várdai Mihály mindent megtett annak érdekében, hogy visszaszerezze a csa
lád ősi fészkét. Ferdinándhoz folyamodott segítségért, aki erre 1546. február
19-én egy Pozsonyban kelt levélben fordult Fráter Györgyhöz, amelyben töb
bek között ezt írta: „Nevezett Kisvárda az ő összes tartozékaival együtt a mi
szerencsés koronázásunk óta a mi birtokunkba tartoztak, de a korábbi években
nem tudni milyen módon és művészetekkel a mi birtokunkból, ezen előhozók15 Vli. Országos Levéltár XKA. Fasc. 350. Xr. 33.
1(5 üo. Fasc. 1002. Nr. 2.
17 Makay László: Kisvárda története 1703-ig. I n : Kisvárda történetéből. I. m. 28. o.
18 Vh. Országos Levéltár NBA. Fasc. 3. Ni. 5. és Xr. S.. Ni. 9.
19 A kisvárdai vár története. I. m. 33—34. o.
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tói (mármint a Várdaiaktól — Ä. Z.). . . elidegenítve a ti kezetekbe jutott." A.
király felszólítja Fráter Györgyöt, hogy „az igazi és törvényes örökösöktől el
idegenített javakat minden nehézség nélkül visszaadni hűségetektől óhajtjuk és
erre bölcsen intünk". 20 A királyi felszólításnak azonban nem lett semmi ered
ménye, a várat továbbra is Fráter György emberei, élükön Melith György vár
naggyal, uralták. 21 Várdai a sikertelenségek láttán való elkeseredésében már
személyesen is hajlandó lett volna tárgyalni az erdélyiekkel az átadási feltéte
lekről. Erről azonban Bornemissza Pál veszprémi, majd erdélyi püspök lebe
szélte.22 Bár a Ferdinánd és Izabella között 1549 szeptemberében megkötött
nyírbátori egyezmény elvben kimondta Erdélynek és a tiszai részeknek a Habs
burgok részére történő átadását, a körülmények miatt egyelőre titokban tartott
megállapodás gyakorlati végrehajtására csak azután kerülhetett sor, miután azt
Izabella 1551 júliusában aláírta. 23 A Várdaiak ekkor 3000 forintért kapták viszsza várukat.-'l
Izabella visszatértével, majd János Zsigmond fejedelemmé választásával, mi
után állandósult az erdélyi fejedelemség különválása, 1558-ben a Szapolyai-házhoz pártolt felső-tisza-vidéki főurak sorra foglalták el a legfontosabb királyi
városokat: Váradot, Husztot és Tokajt. Ezzel Izabella uralma ismét Kassáig
terjedt. A felső-tisza-vidéki főurak közül egyedül Várdai Mihály volt az, aki
makacsul kitartott a Habsburgok oldalán.
1558 első hónapjaiban az erőviszonyok az erdélyieknek kedveztek, a királyi
sereg fizetetlen, gyenge felszerelésű volt. Míg például Némethi Ferenc Tokajban
2000 főnyi őrséget tartott és 500 lovast szabad rabláson, addig Kassán a kirá
lyiaknak mindössze 600 fizetetlen emberük volt.25 Az erdélyiek ezt igyekeztek
is kihasználni. Izabella királyné vezérei, somlyói Báthori István és Némethi Fe
renc tokaji kapitány 1558 januárjában, a kemény telet kihasználva, indultak
Kisvárda elfoglalására. A várőrség azonban értesült arról, hogy Thelekessy Im
re kassai főkapitány felmentő sereggel útnak indult Kis Várd a felé, s ezért el
szántan védekezett. Thelekessy átkelt a befagyott Tiszán és meglepte az ost
romlókat, „gyors támadásával az egész tábort szétszórta, s felhasználván a za
vart és rendetlenséget, huszárjaival Szatmárig és Székelyhídig üldözte, vágta
. az ellenséget. Innen tovább vezetve seregét, az olcsvai várkastélyt ostromolta
ki, melyet a pártos urak Kisvárda ellen építettek." 26 Ezután tavaszig szünetelt
a harc, de Némethi Ferenc többször is felégette és végigdúlta a királyi birto
kokat. Az erdélyiek azonban csakhamar megismételték az ostromot, de közben
— mint már láttuk — próbálkoztak Kisvárda ellenében, ahonnan bármikor
újabb ostromra indulhattak a Várdaiak ellen. Erről tanúskodik Gersei Petheő
Jánosnak 1558. június 17-én kelt, Nádasdy Tamáshoz intézett levele is, amely
ben többek között beszámol arról, hogy „ . . . penig az Tiszántúl is két castélt
kezdtek az más pártok csináltatni, az Tisza mellett, egyiket csinálják Namynban, az másikat penig csinálják Kis-Várdán." 27 Ez utóbbit Balassa Menyhért,
Izabella főkapitánya építette, aki „már huzamosabb idő óta azon működött^
hogy e fontos helyet a német párt kezéből kiragadja". Balassa november köze
pén összegyűjtötte az erdélyi hadakat és Kisivárda ellen vonult. Kb. 2—3 ezer
főből álló seregét jól körülsáncolt és erősített táborban a Tisza partján állította
20
21
22
23
2+
2037.
25
20
27

Vh. Esterházy levéltár, liep. 2«. Fase. C. Nr. 181.
VI). Országos Levéltár NÄA. Fase. 9. Nr. 37.
Ériistván: A kisvárdai vár reneszánsz faragvány töredékei. In : Jósa András Múzeum Évkönyve. I. 1958. .138. o.
Hóman—Hzekfü: A magyar nemzet története. Bp. 1938. III. k. 50.
Vityi Zoltán szíves közlése. Az adat jelzetei: OL. Zichy es. lt. Fase. 10. Nr. 84. Fase. 5. Nr. 2038. Fase. 5. STr.
Dr. Komáronvi András: Thelekessy Imre 1497—1500. In : Hadtörténelmi Közlemények. 1889. <li>3.
Uo. 662. o.
Történelmi Tár. 1904. 407. o.
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fel, s ott várta, hogy a mocsarak befagyjanak. Miksa osztrák főherceg, miután
hírül vette az erdélyiek szándékát, 1558. december 2-án, Linzben kelt levelé
ben felszólította Kassát, hogy mivel Izabella „magna numero valachorum" ost
romolni akarja Kisvárdát, minden erejükkel keljenek fel és segítsék Thelekessyt.2* Thelekessy ismét elindult Kassáról, hogy felszabadítsa a körülzárt Kis
várdát. Felmentő seregével Balassával szemben, a Tisza másik partján, Tárkánynál ütött tábort. A Tisza zajlása miatt összetűzésre nem került sor, csupán
szórványos ágyúzásra. A tétlenség láttán Balassa katonái már türelmetlenked
tek, ,,az oláh csapatok szokásuk szerint megszöktek, a székelység pedig zúgoló
dott, hogy ha csatára nem viszik őket, hát bocsássák békével haza". Thelekes
sy Verancsics érsek buzgólkodására segítséget is kapott, sikerült elfognia az er
délyiek élelmiszer-utánpótlását. A kassai kapitány megbízta Csaholyi Farkas
nevű hadnagyát, hogy egy század puskást titkon vigyen be a várba.2Í) Közben
az erdélyiek felszólították a szomszédos vármegyék nemességét, hogy haladékta
lanul szálljanak Várda alá, s ők is új csapatokat küldtek Balassának. Szatmár,
Ugocsa, Szabolcs, Kraszna és Közép-Szolnok megyék nemessége csakugyan fel
kelt, s ezzel négyezerre nőtt az ostromló sereg létszáma.:!0
A császáriakkal már ekkor alkudozó Balassa 1559. január 26-án nem tudta
megakadályozni, hogy a királyi sereg átkeljen a Tisza jegén. Thelekessy ek
kor csatát ajánlott Balassának, aki — habár közben elfogta Thelekessy élelmi
szer-utánpótlását — hallani sem akart ütközetről, hanem visszahúzódott sáncai
mögé. Thelekessy ekkor Ajaknál állította fel seregét, s bekerítette az erdélyie
ket. Innen az ajaki táborból a Tiszán való átkelés napján küldte a kassai kapi
tány Bártfa városa tanácsához a parancsot, hogy „miképpen az ellenségnek én
élését először elfogtam val a, azonképpen mostan az ellenség is elfogadta a mi
élésönket, ugy annyira, hogy soha még az élés az ő Fge hadainak ilyen szűk
nem, mint mostan vagyon. Azért királ ő fge képében parancsolok én ti kgteknek, hogy ha fejetöket, jószágotokat szeretitök és megmaradástoka t kívánjá
tok: tehát ezzel az urunk ő fge hadának élést, kényért, húst, abrakot, sert és
mindenféle eleséget pénzre Tárkányba küldjetek .. ."31 Támadást egyik fél sem
kezdeményezett. Az élelmiszer-utánpótlásától megfosztott Balassa felgyújtotta
táborát, majd Kalló és Szálka felé elvonult. Erről az ostromról a következőket
olvashatjuk a kisvárdai római katolikus egyház anyakönyvében: „ .. .a szeren
csétlen emlékű János Zsigmond Erdélyi Fejedelem... gonosz anyja a leggyalá
zatosabb esztelen ariánus eretnekségtől ördögi csellel elámítva és tüzelve a KisVárdai Várat ostromolni kezdte. Hogy biztosabb helyen magát és tanácsosait
megőrizze, és a v á r a t . . . körülvette, a Templomot részint (oppugnaculum) állí
totta a megszállottak ellen, és az Égiek tiszteletére szentelt templom így lett
profanáivá, sőt alapjáig alighogy nem lett a teste megcsonkítva, lerontva a vár
ból a hajítógépek iszonyú ütéseitől, itt a pogány és kegyetlen kezétől az Olá
hoknak, moldovánoknak, Erdélyieknek, Kálvinistáknak. Valahára mégis vissza
vonult a megzavarodott istentelen asszony, Izabella az ő szamár seregével, amint
az írás feltalálható a vár elülső oldalán, a hétheti hosszú ostrom után 1559.":í2
Thelekessy megerősítette Várdát, és miután otthagyta a korszak egyik leg
harciasabb, de ugyanakkor nagyon kegyetlen kapitányát, Székely Antalt, viszszavonult Kassára. Várdai Mihály nem szívesen, de kénytelen volt beengedni
várába az új kapitányt, de hogy biztosítsa magát, hűségesküt tetetett le vele:
28 Történelmi Tár. 1901. 1 14. o.
29 Makay László Thcleke.ssynek ezt a taktikáját az első ostromhoz köti. s nála Sávolyi Farkas szerepel Csaholyi
helyett.
30 Dr. Komárom)/: i. m. (i(iS. o.
31 Közli: Szádeczky Lajos: Magyar levelek a bártfai levéltárból. In: Történelmi Tár. 1882. 890.
32 A kisvárdai római katolikus egyház anyakönyve. 71fí o.
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„Én, Székely Antal, Római Császár ő Felsége hadnagya Kis Várdában — ol
vassuk a kapitány máig fennmaradt hitellevelében — adom mindeneknek em
lékezetére, akiknek illik . . . hogy én az nemes és vitézlő Várday Mihálynak és
Istvánnak és mind az több gyermekinek, kik jelen nem volnának is, hű és igaz
leszek, semmi szín alatt sem őkegyelmével, sem gyermekeivel semmi gonoszt
nem cselekszem, hanem híven és tiszta emberséggel az házát Kis Várdát őnekik
őrzöm és tartom őfelsége akaratjából, egyenlőképpen az ő kegyelmének jámbor
szolgáival egyetemben . . . Továbbá, mikor ő kegyelmeik kívánják, császár az
vagy Maximilianus király parancsolja, az vagy Thelékessy uram, az vagy őfel
ségének ide ez országba más fő hadnagya lenne, ki megyek és semmi okok enge
met meg ne tartóztassanak, hanem az mint felül megmondtam, tartozzam ki
mennem ez Kis Várdából... Ez levélnek erősségére és bizonyságára vetettem az
én pecsétemet.
Ez levél költ Kis Várdában, böjtelő hónapok 8. napján 1559."33
Bár, rnint látjuk, Székely hitlevelet adott a Várdaiaknak, hogy ellenükre sem
mit sem cselekszik, s ha parancsot kap rá, a várat visszaadja tulajdonosainak,
a család ismét „számkivetésre" kényszerült. 34 1561-ben Várdai István kérelem
mel fordult Ferdinánd császárhoz, hogy „az ő Kisvárda vára a lázadók cselével
elfoglaltatott, és ezért az öregségtől el erőtlen edett anyját családjával együtt bá
torságosan tartani nem tudja". Ferdinánd, „mivel Várdai István annyi nyomo
rúságot és bajt viselt e l . . . anyjával együtt, a mondott Kisvárda váruknak a lá
zadók által való kétszeri elfoglalása miatt, és méltó ezenkívül is, hogy az ő ezen
hűségének és béketűrésének jutalmát bírja," kéri Eperjes város főbíráját és es
küdt polgárait, hogy engedjék meg Várdai Istvánnak, hogy a városban magának
és anyjának házat vásároljon. 35 Sajnos, adatok hiányában nem tudjuk ponto
san, hogy kik voltak a lázadók és mikor foglalták el kétszer is a várat, tudni
illik az tudomásunk szerint 1563 végéig Székely Antal birtokában volt. Idevonatkozólag csupán egy gyenge támpontunk van a 16. század végéről. Szokoly
Miklós kérésére Fejérkői István nyitrai püspök Eperjesen 1592-ben átírta Báthori Miklós országbíró 1578^ban Helmeczen kelt oklevelét, amelyben a Várdaiak és Rákóczi Ferenc Zemplén megye alispánja közti perről volt szó. Várdai
Mihály Kisvárda várának kapujában 1577-<ben „Ibrany Ferencnek a színe előtt
személyesen jót állva önként és szabadon vallomást tett és előadta . . . hogy jól
lehet a régebbi időkben a kiválók között első egykori Kisvárda-ról nevezett
István és Miklós, az ő vér szerint való testvérei, valamint végül Warday Mihály
között mint felperesek egyik részről, a másik részről pedig a kiváló Rákóczi Fe
renc Zemplén megye alispánja és a per más résztvevői között, . . . az előbb em
lített Kisvárda vár az egykori pártoskodó nagyságos Nemety Ferenc nemzet
sége és serege által végrehajtott erőszakos megtámadásának és elfoglalásának
okából és dolgából.. ."36 Azt sem tudjuk, hogy vajon Eperjes város tanácsa en
gedélyezte-e a Várdaiaknak a házvásárlást. 37 Az azonban biztos, hogy a vár —
miután onnan Székely 1563 végén kivonult, újra a Várdaiak tulajdonában volt
és a benne elhelyezett királyi őrség kapitánya Várdai István lett,38 aki 1575. ok
tóber 26-án halt meg a kisvárdai váriban.39
Kisvárda továbbra is a két egymással szemben álló tábor tűzvonalában ma
radt. Az 1559 májusában a bécsi udvar és Izabella királyné között kötendő bé33 Malay: i. m. 29—30. o.
34 A kisvárdai vár története. I. m. 36. o.
35 Vh. Esterházy levéltár, Rep. 20. Fase. C. Nr. 188.
36 Vh. Esterházy Főlevéltár, Bep. 26. Fase. C. Nr. 212.1592.
37 A házvásárlás iránti kérelmüket elutasították. Ez szerepel a Kisvárdai vár története c. kötet 36. oldalán, min
den jelzet nélkül.
38 Éri: i. m. 1958. 139. o.
39 Vh. Zsélyi lt. Fasc. 218. Nr. 220.
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ketárgyalás pontjai között Kisvárda is szerepelt. Izabella ragaszkodott ahhoz,
hogy a Habsburgok adják át neki a várat, az udvar azonban hallani sem akart
erről. Ferdinánd csupán annyit ígért meg, hogyha Izabella hajlandó az emelt
két erősséget leromboltatni, s hadait e területekről kivonni, akkor ő gondos
kodni fog arról, hogy Kisvárda őrsége tartózkodjék a további ellenségeskedé
sektől.40 Az egy időre megszakadt tárgyalásokat Szepesváron folytatták. Fer
dinánd végső esetben hajlandó lett volna átengedni Izabellának összes tiszán
túli birtokait és foglalásait, ha az végképp lemond a tiszáninneni részekről, át
adja Ferdinándnak Husztot, s vele együtt Máramaros megyét a sóbányákkal,
Munkács és Tokaj várát Összes tartozékaival. Ez utóbbi esetben azonban Ferdi
nánd ragaszkodik Kisvárda és tartozékainak birtoklásához. 41 Mivel érdembeli
megegyezés nem jött létre a két fél közt, Kisvárda továbbra is az ellenséges
kedések gyújtópontjában állt. Báthori Miklós 1561-ben arról értesítette Zay Fe
renc felső-magyarországi főkapitányt, hogy János Zsigmond a Ferdinánd-párti
Kisvárda és Atya várak ellenében többek között a Szabolcs megyei Eszeny vá
rát is megerősíti. 42
1562 tavaszán Báthori István, János Zsigmond vezére készült Kisvárda ellen.
A hírre Balassa — aki közben már átpártolt Ferdinándhoz — Zay Ferenccel
Nyírbátorig nyomult és ott a pártjukra állt Báthori Miklóssal egyesülve Hadad
alá vonult, ahol megverték a Némethi Ferenc vezette erdélyi csapatokat. A hadadi ütközetet éppen a kisvárdai kapitány, Székely Antal és katonái fordították
a császári seregek javára.
Ferdinánd és János Zsigmond tárgyalásai 1536-ban ismét megszakadtak, a
két fél többek között megint nem tudott megegyezni Kisvárda hovatartozásá
ról. 1564-ben újra kitört a háború. Az erdélyi sereget, melyet török segélycsa
patok is támogattak, maga János Zsigmond vezette. Hadjáratának fő célja To
kaj és Kassa elfoglalása volt. 1564. október közepére a Tiszántúl minden je
lentősebb várát elfoglalta, Hadadot, Szatmárt, Nyírbátort, majd az ecsedi egyez
ség után a Báthoriak hadaival megerősítve Kisvárda ellen vonult. Istvánffy
Miklós a következőképpen számolt be erről az ostromról :
„ . . . Ezután az egész sereg minden ágyújával Kis Várda ostromára i n d u l t . . .
Ez is, úgy mint Ecsed, mocsáros helyen fekszik, az egy út, mi hozzá vezet, hoszszú hidakkal van ellátva, s ezért kiostromlása igen n e h é z . . . A rögtöni támadás
Várdayt meglepte, minthogy készületben lévén helyzete veszélyes volt, de ősi
nemzetségéhez illő szilárdsággal, mégis a közelgő ellenség előtt a kapukat be
záratta és bátor védelemhez készült. Az ellenség sáncásáshoz fogott, de a vár
ágyúi ebben annyira háborgatták, hogy azt kénytelen volt abbahagyni s éjjelre
halasztani.
Az erdélyit (ti. János Zsigmondot) az ellenállás aggasztá,.. Ez okból hívatá
Báthoryt s parancsolá neki, hogy személyesen a várba menvén, az ő nevében
Várdaynak tisztes feltételt szabjon... B á t h o r y . . . Várdayt a várból kihívá, s
sok szavakkal igyekezett reá venni, hogy a balsorsa ellen ne rugódozzék, ha
nem a várat és magát, a törvényes fejedelemnek, János Zsigmondnak adja meg,
mely esetben ő és testvére tovább is a vár birtokában hagyatik; hogyha abban
bízik, hogy már két ostromot szerencsésen kiállt, gondolja meg azt is, hogy azok
a vezérek, középszámú sereggel, egymással viszálkodva s rossz szándékkal vi
seltek háborút; most maga a fejedelem nagyszámú sereg, s sok ágyúval van je
len; a törökök is, kiknek határtalan erejét ismeri, nem kis számmal vannak je
len; ha tehát jót akar, ő a régi barátságnál fogva figyelmezteti, hogy a meghó40 Lukinic.li Imre.: Erdély területi változásai. Bp. 1918. 91 o.
41 Uo. 9-2. o.
42 Uo. 115. o.
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dolást ne halogassa, s attól ne vonakodjék; nehogy nyakassága, élete, s vagyo
nára biztos veszedelmet hozzon, mely esetben majd a felingerlett fejedelemtől
kegyelmet nem várhat. De bárminő fenyegetésekkel sem lévén képes feladást
kicsikarni, mit sem végezve, a táborba tért, Várday két roppant gabona asztagot, 'mik a vár előtti szigeten voltak összerakva, hogy az ellenség fel ne használ
hassa, saját kezével meggyújtott, s a várba visszatérve, a megszálláshoz ké
szült."43
„Várdai 60 napos tűzszünetet kötött Báthorival. Bécsbe ment magát igazolni
az egyezségért, a király keményen megdorgálta, majd pár havi árestom után
hazabocsájtotta" — olvashatjuk ugyanerről az ostromról Budai Ferenc króni
kájában. 44
Hogy Várdai István valóban Bécsbe ment volna, arra semmi bizonyítékunk
nincsen. János Zsigmond már 1564. október 19-én kiállított egy oklevelet Kisvárda meghódoltatásáról és Kisvárdai István megkegyelmezéséről. Kisvárda
azonban nem hódolt be, s ezért az okmányt nem hitelesítették. 45
Tulajdonképpen ezzel az ismételten sikertelen kísérlettel véget ért a kisvárdai
vár „stratégiai fénykora", jelentősebb ostromra ezután már nem került sor
történetében. 1570-ben megkezdik Kalló várának az építését, melyet négy év
múlva be is fejeznek, és ez az erősség tulajdonképpen tehermentesítette Várdát.
A század folyamán sor került még több kisebb csatározásra, mint pl. a tatárok
1566-os és 1585-ös betörése, akik végigpusztították a várost. 1565—85 között ki
bővítették a várat és erődítményrendszerét megerősítették.
Érdekes adatok állnak rendelkezésünkre a várra vonatkozólag a több évig el
húzódó Várdai háramlási perből. A család utolsó férfi tagja, Várdai Mihály 1584
elején halt meg. Bár végrendeletében pontosan kijelölte unokahúga, Várdai Ka
talin gyámjait,46 az egyik gyám, Báthori Miklós halála után az udvar, elsősor
ban Ernő főherceg közbenjárására, megindította a háramlási pert. Mivel a várat
és a vagyont az örökösök nem voltak hajlandók kiszolgáltatni az udvarnak, a
főherceg erőszakkal szerette volna a várat elfoglalni, de előtte a követendő utat
illetően tájékozódni kívánt a magyar főrendeknél. Illésházi István véleményét
idézzük elsőként, aki szerint „szerfölött bizonytalan és veszélyes Kisvárda fegy
veres kézzel való megtámadása, mivel a vár olyan mind építése, mind pedig,
történetesen a hely természete szerint, hogy csak négyszáz vagy ötszáz katona és
nem ezer tudja ostromolni". Ezért a vár elfoglalására egy fondorlatos eljárást
javasol a főhercegnek. Ernő főherceg kegyeltje, Ungnad Kristóf,47 „mivel az a
többiek előtt az árvával vér szerinti rokonságban van . . . a gyámsági levelekkel
és más parancsolattal az özvegyhez és Zokoly Miklóshoz48, ennek a várnak az
elöljárójához szólóval a rokonság és a jóakarat színe alatt elmegy és egyenesen
a várba engedik, és később ahogyan lassanként most két, majd három és több
katona kitanítva a várba követi őt úgy, hogy mikor az bemenve a birtokosok
kal lesz, aközben nagyobb csapat legyen a várban, mint maguk a birtokosok,
és így a vár kapuit bírva, elegendő a védelmet megtámadni..." „Ha ezen az
úton nem sikerülne, úgy vélem, fegyverrel nem támadható meg, mivel Báthori
István úr, aki minden jogot elhalt testvéréről magához szerzett és fegyverei van
nak, és a szomszédos nemesek védekezés színe alatt valamilyen felkelést készít
hetnek .. ,"49
43 Mahay: i. m. 30—31. o. és Éri: i. m. 1905. 18. o.
44 Budai Ferentz: Magvarország polgári históriájára való Lexikon a XVII. század végéig. Nagyvárad. 1805. I I I . k
093. o.
45 Történelmi Tár, 1907. 437. o.
40 Vh. Esterházy levéltár. Rep. 20. Fasc. C. Nr. 198. et NB. (Másolat)
47 Ungnad Kristóf 1570-tól horvát bán, majd 1583-tól egri főkapitány volt. Felesége, a költő Balassa Bálint nagy
szereimé, Losonczy Anna volt, akinek unokatestvére, Dorottya, viszont Várdai Mihály Miklós nevű testvérének volt
a felesége.
48 Várdai Mihály végrendeletében őt teszi meg egyik gyámnak.
49 L. a 41. lábjegyzetet.
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A veszprémi, váci, egri és csanádi püspökök ellenezték a várnak erőszakos
úton történő elfoglalását. A püspökök azon megjegyzésére, hogy ,,... úgy tud
juk, Kisvárda vára annyira biztos helyen vagyon, hogy nem gondoljuk, bármi
lyen súlyos veszélynek lenne kitéve" arra utal, hogy Ernő főherceg egyik indo
ka az lehetett, hogy a gyámnak kijelölt Szokoly Miklós nem tudja a Habsbur
gok számára fontos várat az udvar pártján megtartani. 50
A királyi személynök szerint Várda most nincs olyan veszélyben, s nem egé
szen végvár. Nem ajánlja, hogy őrséget rakjanak oda, de Báthori István, mint
érdektelen gyám, erről is gondoskodhatna. 51
A vár erőszakos elfoglalására ekkor nem került sor.
Bár a várat, mint már említettük, 1565—85 között kibővítették és erődítmény
rendszerét megszilárdították, közel negyed évszázad múlva ismét meggyengült
állapotban lehetett, mint arról Szabolcs vármegye 1613. február 15-én, Kérchy
János számára kiállított követi utasításában olvashatunk : „Várda vára ilyen el
pusztult és romlott állapotban legyen, ő felesége császár urunk országával együtt
concludáljon jövendőben való épületi felől úgy, hogy kitül Isten oltalmazzon,
ha valami ellensége leszen az országnak, romlása és pusztulása miatta ne essék,
hanem az egész várdai jószágot, akármely vármegyében lévőket is fordíccsa ő
felsége Kegyelmesen áznak épületire, az mint az jó emlékezetű Maximilián
császár urunk idejében is minden várak épületitől immúnis volt és eripiálták is.
Maxim. Imp. Deer. Poson anni 1567. art 17 et Anni 1569 art 29."52
Az utolsó sorban szereplő 17. törvénycikk úgy rendelkezett, hogy Szabolcs
vármegyének a vár alá eső tartozékait rendelte Kisvárda erősítéséhez.53 Ugyan
ebben az évben a szepesi kamara 12 évre mentette fel Kisvárdát és Aj akót a
királyi adó és a kamara haszna alól.54 Az 1569:29 törvénycikk pedig úgy rendel
kezett, hogy Szabolcs vármegye két járása Debrecen városával, valamint Zemp
lén vármegye — a kisvárdai jószágok kivételével — Tokajhoz dolgozzék.55
A várdai uradalom 1597-ben készült rövid kivonatából is látható, hogy az ott
lakók teljes egészében a várat látták el, a vár szükségleteinek megfelelően adóz
tak mind terményben, mind pedig közmunkákban. Érdemes ezt az összeírást
teljes egészében ide iktatnunk, mert sok, magára a várra vonatkozó érdekes
adatot tartalmaz. 56
A várdai jószág rövid kivonata 1597-^ben, Dobai András idejében:
„Várda városában és a hozzá tartozó falvakban Szent Márton adójában négy
avagy több lova akár pedig ökre akinek van, ád
1 fi.
Akinek három lova vagyon ád
—, 75
Akinek két lova vagyon ád
.
—, 50
Zsellér, akinek 1 lova vagyon ád
—, 25
özvegy asszony ad
—, 33
Minden jobbágy évenként egyszer konyháravalóként ád fertőn tyúkot
Minden falubeli évenként karácsonyi ajándékként tartozik adni

1

. . . miden falunak szántani, vetni, kaszálni és a vár szükségére való őrlést vég
hez vinni, szénát takarni, hordani és renddel fát is hordani kellessenek, az
udvarbíró jó szertartásán áll az jó és gonosz időhöz képest.
50 Uo.
51 Uo.
52 Történelmi Tár. 1908. 529.
53 Marosi Endre: Itáliai hadiépí t eszek részvétele a magyar végvárrendszer kiépítésében. I n : Hadtörténeti Közle
mények. 1974. I. sz. 55. o.
54 Borovszkp: i. m. 489. o.
55 Marosi: i. m. 63. o.
50 Vh. Esterházy levéltár, Ilep. 20. Fase. C. Nr. 225.
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Az juhos jobbágy az kin egy forint adó vagyon, ád az vár szükségére bárányt
hetet
Amely juhos embernek kevesebb az adója, az bárány is ahhoz képest kevesebb
legyen
Ha pénzt ad is az udvarbíró nekik a konyha szükségére azon értsd rajta jóllehet
az bárány bő avagy szűk volta jelenti azt meg
Rév pénz ez várhoz Rozsályról, Tuzsérról és Gyügyéről jár. Rozsálynak, Vörös
martnak és Demecsemek jó gialmolo (?) tói vannak, azokból hordókkal hoznak
a vár szükségére halat.
Minden veteres jobbágy a csikászó helyeken lévő falukon egy-egy vödör csí
kot ad.
Minden jobbágy veteményéből kilencedet, borából és disznójából tizedet ád.
A Jánki mészáros évenként 3 mázsa faggyút ád.
Az nagy szőlőskert, melyet az Meczesen kívül (kit a szamosszegiek Mecznek)
végez Ajak, Pátroha, Litke és a várbeli rabok is segítenek
megművelni.
Várdai földön való kert gardon szőleit mindenképpen Várda városa béliek mívelik meg.
Ladmoczi 6 és Helmeczy 3 köz szőlőket azon szerény köz jószágh mi véli meg.
A tarcali szőlő míveltetése mindenképpen pénzen vitetik véghez.
Salétrom főző jobbágy ez jószágban aki egy karámos (?) ad a vár szükségére
egy mázsa salétromot, alki fél karamos fél mázsát ad. Aki negyed részes az egy
fertály salétromot ád.
Vízimalmok vannak Szamosszegen egy kőre, Hermanszegen egy kőre, az Szamosszegiben a vár szükségére valót szoktak mindenkor őrleni.
Káposztát a vár szükségére mind nyerset az konyhára főzni, s mind pedig sózni
valót tartoznak a pátrahaiak valamennyi kell pénz nélkül adni.
Vöröshagymát minden pátrohai kertes jobbágy tartozik a vár szükségére adni
cub . . . y 4
Szénát az a jószágbeli jobbágy, aki egy nyilat vészen föl, tartozik egy öl szé
nával
Minden fél nyilas jobbágy fel ölet

ŕ
A várdai kocsma a legfőbb jövedelme a várnak, csakis industriával, nature jó
borokkal megtakarják.
Borárulás a falukon mint hogy köz Szokoli Miklós úrral, egyik az másik szere
előtt, se pedig borára bort kezdeni nem szabad s nem is illik.
A vörösmarti, rozsályi és demecseri szabados halászok minden pénteken bőség
gel az egy hétről való halat tartoznak behozni. Akik azonban nem presentálják
azt, az udvarbíró vehet rajtok —, 25 pénzt.
Majorok Várdában, Litkén, Ajakon, Jánkon szoktak lenni, s ezekben 12 bérest,
tartottak.
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Drabantot 15 szoktak tartani két tizedest s porkolábot.
A vár aljai jószágbeliek csak kapáj okkal élnek, az idevaló szőlőknek mívét
mindenképpen ő nekik kell véghez vinniök. Mind az számos teleki malom gattiaval öszve, az ő adójukat mindenkor fogót borba tudgyák nekik. Az ott való búza
majorság szántása az udvari két eke után lévén.
Szántóföldek és kaszáló helyek az várhoz valók mint nyilvánvalók az emberek
nek négy kerülő tartatott ezekre vigyázni.
A várhoz tartozó jószágok ezek: Várda, Döge, Litke, Ajak, Szamosszeg, Rozsály,
Vörösmart, Pátroha, Demecser, Tass, Gégény, Kék, Papi, Jánk, Hermanszeg,
Riese, Dombrád, Ontelek, Tuzsér, Kalongya, Marok, Mada."
Ezzel tulajdonképpen be is fejeztük a kisvárdai vár 16. századi hadi króniká
jának történetét. A kutatásokat feltétlenül tovább kell folytatnunk ahhoz, hogy
részletesebben bemutathassuk magukat az eseményeket és azoknak hátterét,
elsősorban azt, hogy valójában milyen szerepet is játszott a vár és maga a Várdai család a katonai és politikai fordulatokban, eseményekben oly gazdag 16.
században, a királyi Magyarország és Erdély közötti stratégiai, politikai és dip
lomáciai küzdelmeiben. Mivel a Várdai család iratainak jelentős része beleolvadt
a Zichy és Eszter-házy családok levéltárába, elsősorban ezekben kell keresnünk
mindazokat az iratokat, amelyek választ adhatnának a felmerülő kérdésekre.

ZACHAR JÓZSEF
A KOVÁTS MIHÁLY POROSZ SZABADCSAPAT VEZÉR ELLENI
BÉCSI ELJÁRÁS IRATANYAGA 1761/62-BÖL

Az amerikai forradalmi függetlenségi háborúban a Pulaski-légió ezredes
parancsnoka, az 1779. május 11-én Charlestonnál hősi halált halt Kováts Mi
hály 1752—1761 között porosz katonai szolgálatban állt, 1759-től önálló szabad
csapatot vezényelt. A hétéves háborúban (1756—1763) kezdetben a Habsburg
hadak ellen került bevetésre, így a bécsi udvar, ügynökeivel — másokéhoz ha
sonlóan —, az ő tevékenységét is figyeltette.
Kováts Mihály kapitány 1761-ben megelégelte, hogy a porosz hadvezetés ak
kor már hosszú hónapok óta csak a megszállt ellenséges német-római biroda
lombéli területeken, elsődlegesen a Szász Választófejedelemségbe beékelődött
szabad császári-királyi városokban alkalmazta hadisarcbehajtásra és túszsze
désre. Ezért, a szász—lengyel perszonálunió adta lehetőségeket kihasználva, a
poroszok által megszállt Szászországból a formailag semleges Lengyelországba
szökött. Onnan a poroszokkal szemben álló franciákhoz kívánt eljutni, hogy.
miként létszámfelettiként való elbocsátása előtt korábban, ismét a francia
hadsereg egyik magyar huszárezredében folytassa katonai pályáját.
A szintén francia kapcsolatokra törekvő, akkor formálódó háborúellenes és
függetlenségi lengyel Hazafias Konföderáció francia orientációjú tagjaitól re
mélt segítséget továbbjutásához. E lengyelek, akik kapcsolatteremtésre alkal
mas személynek találták Kováts Mihályt, szívesen fogadták, segítették és ma
gyar földön át kívánták Franciaországba juttatni, mint lengyel kereskedőt.
A bécsi udvar ügynökei azonban lengyel földön is folytatták Kováts Mihály
megfigyelését, és a magyar határ átlépését követően 1761. május 10-én Kés
márkon az ottani hatóságok őrizetbe vették, ahogyan erről előzetesen a bécsi
kormányszervek intézkedtek. Lőcsén át Pozsonyba, majd Bécsbe szállították,
ahol hosszadalmas eljárást folytattak le ellene.
A Kováts Mihály elleni eljárás iratanyagát Póka-Pivny Aladár (1881—1976)
lelte fel 1934-ben a bécsi Haus-, Hof- und Staatsarchivban végzett kutatásai so-,
rán. A teljes fennmaradt anyag a Staatsrat-iProtokolle állagában, az 1762/1.
jelzésű csomóban a 377. tételszám alatt a 237. skk. fólión, továbbá az 1762/11.
jelzetű csomóban az 1371. tételszám alatt a 779. skk. fólión volt található. Sajná
latos módon a második világháború harccselekményei folyamán ez a teljes állag
elpusztult, és a kutatás megismételhetetlen. Póka-Pivny Aladár szerencsére an
nak idején a teljes vonatkozó iratanyagot lemásolta, és az így fennmaradt. Tu
dományos hagyatéka részeként azután ez a Hadtörténelmi Levéltárba került.
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ahiol az itt közölt iratok az 1/64—83. jelzet alatti, önálló fondként elhelyezett ál
lagban az 1.6.6. és 1.6.10. jelű csomóban vannak. Póka-Pivny Aladár Kováts Mi
hályról írott tanulmányaiban, közleményeiben utalt erre a forráscsoportra, de
az ebben levő iratokat az eredeti német nyelvről le sem fordította, és részleges
közzétételükre sem gondolt. 1 Egyes iratok más példányban időközben előkerül
tek a bécsi Kriegsarehivban a Hofkriegsrat Justiz-Expeditionen állagából. Ezek
a 752. csomóban a 421. skk. fólión szereplő iratok teljes azonosságot mutatnak a
Póka-Pivny Aladár által lemásoltakkal, így a csupán az ő másolatában fenn
maradtak teljes hitelességéhez sem férhet semmi kétség.
A következőkben közölt forráscsoport nemcsak Kováts Mihály személye és a
színes korrajz miatt érdemel figyelmet, hanem azért is, mert bennük a Habs
burg-birodalom vezető testületei és személyiségei foglaltak állást a hétéves há
ború idején az akkoriban teljesen szokásos ellenséges hadiszolgálattal kapcsolat
ban és abban a kérdésben, hogy az ellenséges erők kötelékében az alattvaló
foghat-e fegyvert az Isten akaratából fölötte uralkodó koronás fő ellen.
Az 1761. május 11-i első, még késmárki kihallgatása során, amelyet Jábróczky
Norbert, a Szepesi Kamara tanácsosa vezetett, Kováts Mihály nyíltan közölte
kilétét, porosz katonai múltjára vonatkozóan megadott minden kért informá
ciót, de egyáltalán nem volt hajlandó nyilatkozni lengyel és francia kapcsola
tairól, még ezeknek a kapcsolatoknak a létét is minden módon igyekezett ellep
lezni. Ugyanígy járt el 1761 június folyamán sorozatos pozsonyi kihallgatásai
alkalmával is, amikor a Magyarországi Főhadparancsnokság Törzshadbírósági
Hivatala folytatott ellene vizsgálatot. Anélkül, hogy itt most részleteznénk,
annyit azonban fontosnak találunk kiemelni, hogy Kováts Mihály késmárki
megjelenését Jábróczky Norbert május 11-i jelentésében így idézte fel: „A teg
napi napon megjelent itt valami porosz katona, előkelő négyes fogaton, ezen
kívül még négy pompás lovat is hozott magával." Késmárk városi magisztrátu
sának május 23-i jelentése még többet árul el: „Velünk szomszédos és határos a
Lengyel Királyság, és onnan borkereskedők gyakran szoktak nappal kísérettel
jönni a városba. Nem másképpen jelent meg az említett őrnagy (hősünk ugyan
is e rangbélinek állította magát — Z .J.) is, lengyel ruhába öltözve és szolgákkal
körülvéve. Kocsiját négy ló húzta, ruháinak jellege miatt a kapuőrök lengyel
kereskedőnek nézték és vélték." E gyanús körülményektől, továbbá attól a
ténytől, hogy herceg Franciszék Bielinski (1688?—1766) lengyel komnamarsall
útlevelét, továbbá gróf Heinrich Brühlnek, III. Ágost főminiszterének Xavér
herceghez, az uralkodó francia szolgálatban állt fiához intézett ajánlólevelét ta
lálták nála, az eljárás során mindvégig eltekintettek. Mindenkor készpénznek
vették Kováts Mihálynak késmárki kihallgatásakor közölt, bizonyára megté
vesztő állítását: „Megbánván a hazám elleni küzdelmet és elhagyván a porosz
tábort és zászlókat, hazámba térek vissza, a király kegyelméhez, és az ausztriai
Bécsbe megyek, mivel vannak nálam a császári udvart érdeklő iratok." Jábrócz
ky jelentésében csupán II. (Nagy) Frigyesnek hősünkhöz intézett kilenc levelé
ről tett említést. Jóval később, 1761. augusztus 25-én kelt a késmárki városi
magisztrátusnak az a jegyzőkönyve, amely az Udvari Haditanács utasítására
a Kováts Mihály érkeztekor vele volt málnákra vonatkozó vizsgálat eredményét
tartalmazza. Ebben szerepel „egy iratokkal és könyvekkel teli láda". Maga Ko
váts Mihály július 8-i kihallgatása során Pozsonyban azt a kiegészítő vallomást
tette, hogy „Késmárkon Mudrány Pál magyar nemesnél hátrahagyott egy lezárt
ládát 86 darab térképpel". Mindezek jellegére vonatkozóan mindeddig sajnáJ Kováts Mihály egész életpályájának vázlatos ismertetését, a vonatkozó irodalom összefoglalását és Pókfl-Pivny
Aladár személyének bemutatását lásd: Zachar J.: Kováts Mihály levele Benjamin Franklinnak, 1777. január T.i. Had
történelmi Közlemények, 1979/2. 308. skk. o.
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latos módon semmiféle adat sem b u k k a n t fel. 2 Pedig talán éppen ezek a d n á 
n a k választ a r r a , miért n e m vizsgálták a franciaországi úticéllal kapcsolatos
vonatkozásokat.*
A Kováts Mihály addigi kihallgatásai alapján és az egyes állításaival k a p 
csolatos pozitív bizonyítási eljárás következtében született állásfoglalást, a m e l y 
nek eredetije eddig még n e m került elő, és amelyet gróf Pálffy Lipót t á b o r 
nagy, magyarországi főhadparancsnok Bécsbe továbbított, így foglalta össze az
Udvari Haditanácsnál készült feljegyzés:
„A Törzshadbíró ság i Hivatal a mellékelt ügyiratról felterjesztett,
jóváhagyan
dó jelentésében
csak annyit említett, hogy tekintetbe
kell venni, miszerint
Ko
váts porosz szolgálatban és a megtörtént
harccselekményekben
állandóan
hasznosíttatta magát, így Kleist3 ezredes parancsnoksága
alatt a Cseh
Királyságba
és Osseg rendházába való betörés'1 alkalmával
is jelen volt, kivéve azt az időt,
amikor a fosztogatás folyt. Nem kevésbé ismételten
hasznosíttatta
magát
hadi
sarcok behajtására,
következésképpen
Ő Császári-Királyi
Felsége és
szövetsé
gesei kárára. Ezenkívül
tudott az avokációkról,5
mégis mostanáig
ellenséges
szolgálatban
maradt. Így nem lehet kétséges, hogy az említett
császári-királyi
avokációk szigorúságával
büntetendő
lenne.6 De másrészt megfontolandó,
hogy
Kováts Lublóban a harmincadosnál,
ahol a kitűzött
kegyelmi
pátenst7
meg
látta, ellenségtől
átlépettként
jelentkezett.
Megfontolandó,
hogy Osseg
rend
házának apátja a beérkezett írás szerint megerősíti, miszerint a megtörtént
fosz
togatásnál Kováts nem volt jelen, jelenlétekor
is inkább barátságosnak,
mint
sem ellenségesnek
mutatkozott.8
Megfontolandó
továbbá, hogy Kováts a há
borút megelőzően
Nagy Márton Hadik-ezredbeli
hadnagy
és
Kampfmüller
császári-királyi
gyóntatóatya
tanúsítványa
szerint arra törekedett,
hogy
meg
Es végül gróf Batthyány
nádor írása
szerint
váljon a porosz szolgálatból.2
2 Ezeknek a kihallgatási jegyzőkönyveknek a közlésétől és a pontos forráshivatkozásaiktól ezúttal eltekintünk,
mivel teljes terjedelemben megjelennek Póka-Pivny A.—Zachar J.: Az amerikai függetlenségi háború magyar hőse r
Kováts Mihály ezredes. Budapest, 1882. című mű lapjain (12. skk. o.).
3 Kleist, Friedrich Wilhelm Gottfried Arnd von (1724—1767), Székely-huszárezredbeli porosz tiszt, aki 1758-tól,
Székely Mihály vezérőrnagyi kinevezése és magasabb beosztásba helyezése következtében e kötelék élén állt, később
maga is Nagy Frigyes híres huszártábornoka lett.
4 Az 1759. november 17-én és 18-án a nyugat-csehországi határmenti Osseg kolostorában elkövetett, még a kora
beliek közül is kirívó porosz atrocitások képezték a vizsgálat legfontosabb kérdését. A porosz területre való Habsburgbetörés és ottani hadisarc-szedés megtorlására ugyanis a porosz uralkodó elrendelte a határ menti osztrák hadiraktárak
kifosztását és lerombolását, továbbá az ottani cseh települések megsarcolását. Ezt az erre kijelölt alakulatok különös
kegyetlenséggel hajtották végre. Több más szabadcsapathoz hasonlóan Kováts Mihály szabad huszársvadronját is
beosztották a megtorló csoportosításba. Hősünk azonban az elővédben tevékenykedett, a tényleges fosztogatásokban
nem vett részt. Ősségből is továbbvonult a főerők beérkeztekor. Az ottani atrocitásokat a Collignon szabad gyalog
zászlóalj követte el, és a huszárok közül azokba csak Wallis kapitány svadronja kapcsolódott be a Kleist-huszárezred
kötelékéből.
5 Az osztrák örökösödési háború alatti, tehát hadiállapotban történt idegen szolgálatvállalás tilalmát tartalmazó1744. április 14-i, a korábban porosz szolgálatot vállaltakat hazarendelő 1744. szeptember 28-i, az azokat megismétlő
és felségárulási perrel fenyegető 1747. január 25-i,majda továbbiakban ugyanilyen tartalommal időről-időre újra kibo
csátásra került uralkodói pátenseknek a tartalmuk miatti korabeli szóhasználattal való egyszerű megnevezése.
0 Vagyis tulajdonképpen felségárulási pert kellene ellene lefolytatni, amely a szokásos fő- és jószágvesztési ítéletet
eredményezné.
7 A hétéves háborúban ismét időről-időre kiadott, az ellenséges hadiszolgálatban állókat hazarendelő, ellenkező
esetben felségárulási pert kilátásba helyező pátensek, amelyek azonban a korábbiaktól annyiban eltérnek, hogy bizo
nyos határidőn belüli visszatérés esetén teljes amnesztiát ígérnek. Az utolsó, az ügy szempontjábólmérvadó uralkodói,
nyílt parancs 1701. február 15-én kelt.
8 Cajetan Bazina apátnak az 1701. augusztus 17-i levele mindeddig nem került elő. Az ossegi cisztercita kolostor
élén álló rendházíőnök egy másik feljegyzés szerint azt közölte a Kováts-ügyet vizsgáló katonai hatóságokkal, hogy
„Kováts, ahogyan neki az ideiglenes apát és más papok'hírül adták, a fosztogatás napján, vagyis 17-én, reggel négy
órakor elvonult, ennek következtében abban nem vett részt. Különben is inkább barátságosnak, mintsem ellenségesnek
mutatkozott, titokban mindazt közölte a papokkal, ami később valóban megtörtént." Megjegyzendő, hogy az apát az
esemény idején távol volt. Ezért tévedett hősünk elvonulásával kapcsolatosan. Az valójában 18-án hajnalban követke
zett be, 17-én alakulatával csak környékbeli felderítő portyára indult és még visszatért a kolostorba. Ott addigra m á r
megkezdődött, a fosztogatás. Erről korábbi kihallgatásai során őszintén beszélt Kováts Mihály, még ezt is hozzátette:
„Nem akarja kétségbe vonni, hogy amikor hallotta, hogy a legénység a miseruhákról letépett sok gyöngyöt, szándéká
ban állt azokból felkutatni és eladni, mégis túl későn érkezet t." Ártatlanságához így nem férhet kétség.
9 A korábban porosz szolgálatban állt Nagy Márton hadnagyot 1753-ban elbocsátották, és hazatért. Általa kívánt
Habsburg-szolgálatba lépésének lehetőségéről tájékozódni az addig vele együtt szolgált Kováts Mihály, aki 1752-ben
magasabb rangot remélt a kornétásinál, és így csalódott porosz szolgálatában. Kihallgatása során Pozsonyban nyíltan
közölte, hogy Kampfmüller bécsi lelkésztől azt kérte, „találjon utat-módot arra, hogy megfelelő módon császári-királyt
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1746-ban, amikor a jász-kun ezred, amelyben kornétásként szolgált, az országba
bevonult, valóban jelen volt.10 így Kovátsnál az emiitett Törzshadbírósági Hi
vatal véleménye szerint az avokációkban szereplő büntetéstől11
eltekintendő
lenne, mégis a jelen háború végéig a közbiztonság érdekében könnyű várfog
ságban kellene tartani, tartását pedig a nála tálált és elkobzott, továbbá a
jövőben befolyó pénzéből lenne érdekünk biztosítani."
Ez a feljegyzés nagyon határozottan körvonalazza, mennyire jóindulattal
kezelték a Magyarországi Főhadparancsnokságon Kováts Mihály ügyét. A Bécs
be küldött jelentésben rögzítették a tagadhatatlan tényeket, a porosz hadi
szolgálatot, a Habsburg-birodalom területén történt bevetést. Ugyanakkor a
Kováts Mihály által kihallgatásai során felhozott enyhítő körülményeket a le
folytatott vizsgálat alapján megerősítettnek látván, azokat emelték ki. A vizs
gálat szempontjából legfontosabb kérdéssel, miszerint milyen körülmények
között került Kováts Mihály ellenséges hadiszolgálatba, Pozsonyban egyál
talán nem foglalkoztak. A kor viszonyai között az idegen szolgálatot termé
szetes dolognak tartották, ennek vállalását így érdektelen körülménynek
vélhették az üggyel foglalkozó hivatalnokok. A Bécsből érkezett előzetes inst
rukció szerint egyébkéntv is a vizsgálatnak elsődlegesen arra kellett irányulnia,
hogy „ez a Kováts nem Kleist ezredes segítő- és rablótársa volt-e, és külö
nösen, hogy jelen volt-e az 1759. november 17-én és 18-án a csehországi Osseg
kolostorában elkövetett embertelen és istenkáromló tetteknél". Ez alól pedig
éppen az ossegi apát tisztázta Kováts Mihályt. így válik érthetővé e rendkívül
enyhe hangvétel és a büntetéstől való eltekintés indítványozása. A háború
alatti őrizetben tartás teljesen szokásos intézkedés volt ellenséges hadiszolgá
latban állt visszatérőkkel szemben.
Az Udvari Haditanács e kérdés vizsgálatára kijelölt Igazságügyi Kollégiuma
nem fogadta el a Magyarországi Főhadparancsmokság Törzshadbírósági Hivata
lának állásfoglalását. Több kérdés tisztázására pótlólagosan kiegészítő vizsgá
latot rendelt el.12
Ezek megtörténte után 1762. február 5-én kelt a Kováts-ügyet vizsgáló alkalmi
kollégium referensének, egy bizonyos Schmelte nevű hivatalnoknak 13 a jelen
tése. Ez a következőképpen hangzik :
„A következő, semmiképpen sem. elhibázott véleményből fakad, hogy a
Törzshadbírósági Hivatal által megfogalmazott vélemény túlságosan felületes
és egyáltalán nem állja meg a helyét.
1. Már maga a mellékelt kihallgatási jegyzőkönyv is bizonyítja, milyen sok
féle, 'mértékfeletti és fontos szolgálatokat teljesített Kováts Mihály minden
körülmények között és minden alkalommal ebben a még folyó háborúban a
porosz királynak, oly drágának tartott kötelessége és köteles hűsége mellőzésé
vel, ebből következően a lelkiismeret, a becsület és a tekintély ellenében.
A vizsgálat során maga Kováts vallotta be több alkalommal, miszerint részt
szolgálatba kerülhessen". Ma még ricui tisztázott, hogy közbenjárásra miért ezt a bécsi udvari gyón tatot igyekezett
megnyerni. E két személy mindenesetre a Hadik-huszárezred parancsnokának, Sprung ezredesnek 1761. szeptember
18-i jelentése szerint igazolta hősünknek ezirányú állítását.
10 Vagyis gróf Batthyány Lajos (Ki96—17(15) nádor, aki csak 1751 óta töltötte be ezt a méltóságot, az ezzel járó
jász-kun főkapitányiminőségében 1701 szeptemberében igazolta, hogy Kováts Mihály kornétásként az 1745-ben felállí
tott , a szászországi hadszíntéren a poroszok ellen be vetet t, majd a békekötés után 174<S-ban hazarendelt és fe'osz'atot t
jász-kun szabad huszárezredben szolgált, alakulatával ténylegesen hazatért. Ez egyúttal annak közvetett bizonyítéka
is volt, hogy hősünk nem hadiállapotban, hanem a poroszokkal kötött béke utáni időben vállalta a fegyveres szolgálatot
& poroszoknál. Ez pedig döntő érv volt, hogy esetében ezért nem alkalmazható a íelségárulási per.
11 Vagyis a fő- és jószágvesztéstől.
12 Rendkívül sajnálatos módon a bizonyítási eljárás iratai mindeddig nem kerültek elő.
13 E személyről egyelőre bővebb információkkal nem rendelkezünk.
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vett minden akcióban és komolyabb harccselekményben, ilyen és más alkalmak
kor az elővédet vezette, amikor a két hadsereg egymással szemben állt, állan
dóan a császári-királyi csapatok állásainak felderítésére és szándékainak kifürkészésére törekedett, és erről mindenkor a királynak tett jelentést. Továbbá
maga ismerte be, hogy a részben a királytól, részben elöljáróitól kapott külön
leges parancsokat a legpontosabban végrehajtotta, hadifoglyokat szállított, a
takarmány szállítmány okát és a málhákat fedezte és biztosította, az ellenséges
hadseregnek szükséges élelmet megszerezte, tetemes hadisarcokat hajtott be és
szállított meghatározott helyre, saját számítása szerint készpénzben 170 000 tal
lért, továbbá magával hurcolt számos túszt a követelés teljesítése érdekében.
Minderre általában és külön-külön mindig azért vállalkozott, hogy a porosz
hadsereg és a porosz szolgálat támogatására, előnyére és hasznára, a császári
királyi hadsereg és szolgálat akadályozására, hátrányára és kárára lehessen és
szolgálhasson.
2. Nem hagyható figyelmen kívül, miszerint Kovátsot a porosz király iránti
heves ügybuzgalma odáig vezette el, hogy készen állt, ha a kolini akció1'* a ki
rály javára végződött volna, a hódoltató pátensek kihirdetésére, és már előre
különböző helységekben a helyi lakosoknak mindenféle veszélyes és hízelgő né
zetek révén ennek előkészítésére törekedett.
3. Nem kétséges, hogy valamennyi katonai és polgári büntetőtörvény
tanú
sága szerint a fenti és ezekhez hasonló további terhelő hazaáruló tevékenységei
vel és rendkívüli, nem könnyen megbocsátható vétkeivel közvetlenül felség
sértés, söt hazaárulás bűnében vétkes. Sőt több terheli: Gyakori és gonosz módon
elkövetett bűncselekmények, amelyekért annál inkább vádolható és amelye
kért annál nagyobb felelősség terheli, mivel az azokból fakadó felelősséget és
ezek förtelmességét teljes mértékben belátta.
Ez utóbbit megerősíti Kováts saját kijelentése, miszerint bár olvasta az új
ságokban az avokációkat, és ebből következően felismerte, hogy kötelessége
lenne kivonni magát a porosz szolgálatból, mégis szándékosan és konokul meg
maradt ebben a szolgálatban, sőt minden esetben még a korábbinál is buzgóbb
nak mutatkozott.
4. Bár Kováts azzal igyekszik szépíteni ezt az átlépését, hogy az avokációk
tudomásul vételét követően azonnal írásban fordult ezredeséhez, Székelyhez,1''
akinek benyújtotta lemondását, de ezt nem nyerte el, és bizonyságul a levelezé
sében megtalált és a nevezett ezredeshez intézett írásra hivatkozik, továbbá
arra, hogy félelemtől eltöltve maradt meg az ellenséges szolgálatban. De ez a
kifogás nyilvánvalóan teljesen téves alapon nyugszik, és ebben megátalkodott,
büntetendő álnokság rejtőzik. Ez abból világlik ki, miszerint Kováts, kihallga
tásának bizonysága szerint, több alkalommal maga állította, hogy mind a há
ború kitörésekor, mind annak folyamán különböző alkalmak adódtak, amikor
elhagyhatta volna a porosz szolgálatot, ha az elfogástól való félelem ettől nem
tartotta volna vissza. Hogy ezzel szemben milyen merő kifogás az elfogástól
való félelem, az többek között abból is következik, ha megvizsgáljuk azokat a
körülményeket, amelyek között Kováts szolgálatteljesítése idején volt. Kováts
14 A csehországi 1757-es hadműveletekből kiemelkedő június 18-i csatáról van szó, amelyre a porosz seregeknek
Prágáig való előrenyomulása, a prágai csata sikeres megvívása, a cseh főváros porosz körülkerítése után került sor.
Minden porosz remény ellenére ebben a főerőkkel vivőt* összecsapásban a Dauií tábornagy vezette Habsburg-csoporto
sítás aratott teljes diadalt. Ez pedig azt eredményezte, hogy II. Frigyes Csehország hódoltatása helyett seregeivel kény
telen volt kiüríteni ezt a területet.
15 Az önálló huszárezred élén tevékenykedő, fiatal korától porosz szolgálatban állt Székely Mihály (1703—1768?),
a későbbi neves huszártábornok volt ekkor hősünk parancsnoka. 2íeki címzett volt a valóban megtalált lemondólevél,
de erősen kérdéses, hogy 1757-ben keletkezett eredeti iratmásolatról volt-e szó. A pontosabb keltezés nem ismert.
Amennyiben február C. előtti lenne, akkor még érthető és elfogadható magyarázatot ad, hogy az évek óta kornétási
rangban szolgáló hősünk,megkeseredetten, valóban megválni kívánt elismerés nélkül maradt szolgálatától. Azon a na
pon azonban ezredében másodhadnaggyá léptette elő II. Frigyes, és akkor már nem valószínű, hogy elpályázott volna,
íriszen további elismeréseket is várhatott.
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állandóan az elővédet vezette, és a felderítések,
járőrözések
során
naponta
beleütközött
a császári-királyi
előőrsökbe,
kikülönített
és külön osztag élén
rendelték Csehországba,
Sziléziába, Szászországba,
azután a Római
Birodalom
ba,16 vagyis százszorosan
alkalma nyílt az átszökésre, az ellenséges
kötelékek
előtti megadásra, ha ezt egyébként
komolyan gondolta volna. Ha végül
Kováts
ott talált kiutat, ahol mindenki
ellenszenvvel
volt iránta, és ahol a királytól
kért szabadságolása miatt tarthatott a rá irányuló figyelemtől,
és nem ott, ahol
senki sem figyelt arra, eltűnt-e,
így
5. a Kováts által mentségül felhozott, elfogástól való félelem, miként a Szé
kely ezredestől állítólag kért és el nem nyert elbocsátás, csupán kitalált és lát
szólagos mentségül
kieszelt dolog. Egészen könnyen megítélhető,
hogy
Kováts
ezt a kérvényt tudatosan és azzal a szándékkal tette többi levele közé, hogy fog
ságba esésekor, vagy más úton való elfogásakor
ezzel igazolja magát,
miszerint
el akarta hagyni a porosz szolgálatot, de erőszakkal
visszatartották.
Ez a feltételezés
nem üres előítéletből fakad, hanem a maga módján
Kováts
saját vallomásán alapul. Jól megfontolt
feltételezés,
mivel Kováts az
említett,
nála talált kérelmet a Székely ezredesnek átnyújtott
eredetiről készített
máso
latnak adja ki. Ha azonban az állítólagos másolatot jól megvizsgáljuk,
kiderül,
hogy ez nemcsak folyamatosan
írt, hanem a legkisebb javítást vagy törlést sem
tartalmazza, sokkal inkább ez az eredeti, amelyet Kováts a fent mondott céllal
fogalmazott
meg és helyezett el írásai között anélkül, hogy azt Székely
ezredes
látta volna.
Egyébként,
ha ez az írás valóban Székely ezredes kezébe került is, egyáltalán
nem erre a célra szolgált, hanem sokkal inkább panaszképpen.
Megtekintve,
a
tartalma egészen világosan tanúsítja, hogy Kováts oly hosszú idő után
bekövet
kezett kornétási előléptetését
panaszolja,1'
és erre, nem pedig a hozzá
került
avokációkra
tekintettel
óhajtotta
elbocsátását,
következésképpen
az nem csá
szári-királyi
alattvalói kötelezettségéből
fakadt. Ez a valós, lényegi oka, amiért
Kováts oly sok éven át, különösen a jelen háborúban megmaradt porosz szolgá
latban, és csak a legutóbbi időben kérte
elbocsátását.
6. Egészen nyilvánvaló,
hogy különösen a kitört háború kezdetén
számításba
vette azt a lehetőséget, hogy tekintélyes
mennyiségű
készpénzt szerezzen,
majd
pedig így szerzett vagyonát
biztonságba
helyezze.18
Előbbit tanúsítja
a nála
részben készpénzben,
részben váltóban talált 33—34 000 tallér összeg.™ Itt le
gyen szabad megjegyezni,
hogy minden ismert körülmény
szerint Kováts
pénzsóvársága ezzel nem csillapodott,
hanem sokkal magasabbra csapott volna, ha
különböző pénzzsarolások
alkalmával
nem került volna viszályba Kleist
ezre
Utóbbi,
dessel, és a király maga nem vetette volna szemére meggazdagodását.'20
vagyis újra és újra előteremtett
vagyonának
biztonságba helyezése,
csalhatatlii Vagyis a Német-római Birodalomba, amelynek további kisebb-nagyobb tagállamai a Habsburg-birodalom által
kovácsolt poroszellenes koalíció részesei voltak.
17 Ez a közlés ismét arra enged következtél ni, hogy a lemondólevél talán mégis eredeti lehetett. Ellenőrzésre ma
már sajnos nincs mód, mert nem került elő az eddigi kutatások során. Ha azonban hősünk alacsony rangjára panasz
kodó! t, akkor ez kifejezte akkori lelkivilágai. Már 1752-ben a francia szolgálatból érkezett Kováts Mihály a kornétásinál magasabb rangban reménykedett, bizonyára némi túlzással azt áilítot la, hogy ..óbester Székely invitálta a prussiis
szolgálat t yára kapitányságra". Hosszú katonai szolgálata miatt később még több joggal panaszolhatta alacsony tiszti
rangját.
18 Ez teljesen hipotetikus, gonoszkodó megállapítás. Egyébként a referens által ismert tények önkényes csoportosí
tásával és a formális logika alkalmazásával levont teljesen téves és rosszindulatú következtetéseivei ezúttal nincs
módiinkban elemző módon foglalkozni.
1 !) Ezen összeg nagy része a II. Frigyes által az egyes hadjáratok során juttatott és félretett jutalompénz volt.
20 Teljesen téves beállítás. A porosz hadsereg által megszállt német-római birodalmi területeken behajtható hadi
sarc összegszerűsége körül nézeteltérés volt az alacsonyabb összegekkel megelégedő Kováts és a mindig többet követelő
Kleist között. Kleist gyanúsította Kovátsot, hogy nem minden hadisarc-összeget továbbít neki, az elöljárójának, ezért
titokban a megszállt helyiségekben vizsgálatot folytatott. Ez egyértelműen azt igazolta, hogy hősünk nem a maga zse
béit- szedet t be összegeket, hanem megkímélte a megsarcolt településeket. Kettejük kapcsolatát végül az a tény mér
gesítette el teljesen, hogy a Kováts által behajtott összegekből Kleist nem továbbítót! 50 000 birodalmi tallért a leg
felsőbb hadipénztárhoz, hanem ezt minden igazoló jelentés nélkül közvetlenül ezrede fejlesztésére felhasználta. „Kováts
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lanul következik mind abból a túlzott gondoskodásból, amellyel Kováts kész
pénzét titokban tartotta, mind abból a sokirányú fáradozásból, amelyet Len
gyelországban azért folytatott, hogy azt minden lehetséges módon magához
vegye.
A király fent idézett megnyilatkozásából már világossá vált Kováts számára,
hogy vizsgálat fenyegeti, ha békekötésre kerül sor, amelyet már közelinek hitt.
Ez vagyona elvesztésével fenyegette, ezért személye mellett azt is időben biz
tonságba kívánta helyezni. Nem az állítólagos hűség és kötelesség, nem az elkö
vetett hibák felismerése és az abból fakadó megbánás volt elszökésének a hajtó
ereje, hanem az a kívánsága, hogy összeszedett vagyonát bizton tudja, ez vonta
maga után ottani szolgálatának elhagyását.
7. Hogy azonban Kováts azonnal kezdetben itteni szolgálatba vagy országba
szándékozott volna visszatérni, ez annál inkább ellentmond a valóságnak, mivel
Brühl grófnak21 nála felnyitatlanul megtalált és Xavér herceg22 Ö Királyi
Fennségéhez intézett írása közvetlenül az ellenkezőjét tanúsítja, szavai szerint
»Kováts a francia király seregeiben kívánna szolgálatot vállalni«, és ezért Brühl
gróf a herceget közbenjárásra kérte. Es a világos tartalommal szemben semmi
esetre sem hallgatható meg Kováts üres kifogása, hogy Brühl gróf nem helyesen
értette meg az ő szándékát. Ellentmond a józan észnek, hogy egy miniszter,
egy ilyen emelkedett személyiség valamit rendkívüli körülmények között, szo
katlan kifejezésekkel előadjon, vagy valakiért szót emeljen, amire az utóbbi ne
gondolt volna. A kapott ajánlólevél következtében Kováts biztosan arra vette
volna útját, ha egy lovaskapitány Lengyelországban nem adta volna tudtára,
hogy minden császári-királyi országban és tartományban közkegyelmet
hir
dettek.
8. Ebből az a további következtetés adódik, ha Kovátsnak mindjárt kezdetben
komolyan szándékában állt volna, hogy a császári-királyi államokba térjen viszsza, és nem rettentették volna sokkal inkább vissza a király által említett, el
követett szörnyű bűntettek, porosz szolgálata elhagyása után azonnal, amint
Lengyelországban Varsóba ért, ahogyan kötelessége lett volna, jelentkezett vol
na az ottani császári-királyi követnél, elmondta volna neki körülményeit, sőt
kért volna erről tanúsítványt, és kérte volna továbbsegítését. Mennyire nem állt
Kovátsnak szándékában császári-királyi ország vagy tartomány területére lép
ni, ha nem a mondott helyhez fordult, hanem ahhoz, amelynek ajánlása révén
más idegen szolgálatba remélt eljutni.
Kováts mindezt túlságosan is jól felismerte, és ezért kihallgatása során sem
kísérelte meg tagadni, hogy e tekintetben durva hibát követett el.
9. Ennek következtében a Törzshadbírósági Hivatal véleményében a Kováts
bűnének enyhítésére felhozott vonatkozó körülményeket a legkevésbé sem lehet
tekintetbe venni. És pedig nem lehet tekintetbe venni az elsőt, hogy Kováts
Lublón Vitális ottani harmincadosnál porosz szökevényként jelentkezett, és má
solatot vett a kegyelmi pátensről. Jól megfontolva, sem Lubló, sem az ottani
harmincados nem a megfelelő hely és személy, ahol és akinél Kovátsnak jelent
keznie kellett volna, hanem a fenti módon azt már azonnal Lengyelországban,
Varsóban kellett volna a császári-királyi követnél megtennie. Ha valóban érdehuezárkapitány beküldetlen hadisarca" ügyében 1700. március 10-án valóban porosz vizsgálat indult. Ez azonban
1760. december 13-án teljes egyértelműséggel, hősünk szerepének tisztázásával, Kleist ezredes szabálysértő eljárásának
elmarasztalásával zárult le. így nemcsak ez a fejtegetés, hanem a pénzügyekkel kapcsolatos továbbiak sem állják meg
a helyüket.
21 Gróf Heinrich von Brühl (1700—1703). a I I I . Ágost néven uralkodó lengyel király és ugyanakkor II. Frigyes
Ágost néven szász választófejedelem teljhatalmú főminisztere.
22 III. Ágost lengyel király 1730—1805 között élt másodszülött fia, aki a katonai pályát választotta, és ebben az
Időben gróf Lusace néven altábornagyi rangban a francia hadsereg kötelékében teljesített hadiszolgálatot.
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met kívánt volna kovácsolni elszökéséből, neki kellett volna elmondania szán
dékát. Abban az esetben, ha az állítólagos kegyelemmel kívánt volna élni, nyil
vánvalóan és kötelességszerűen Késmárkra való belépése után azonnal az otta
ni elöljáróságnál és az akkor ott jelenlevő udvari bizottságnál kellett volna
jelentkeznie, nem pedig kivárni, amíg elfogják és törvényesen
kihallgatják.
Egyáltalán azonban, ha az említett 1761. február 15-i kegyelmi pátens valódi
tartalmát megtekintjük, kiderül, hogy a büntetés elengedése és a kegy kinyil
vánítása csupán azokra a szökevényekre terjed ki, akik a császári-királyi ezre
deket hagyták el esküszegő módon, majd pedig egyik vagy másik ezredbe ismét
önként beálltak.
Kováts kihallgatása során állandóan tagadta, hogy császári-királyi szolgálat
ból szökött el, és ezzel maga is felfogta, hogy ež a kegyelmi pátens nem közvet
lenül szolgál javára, hanem ebből sokkal inkább azt igyekszik levezetni, hogy
őt, mint porosz dezertőrt, aki elhagyta az ellenséges szolgálatot, a legkegyesebb
jóakarat részesítheti a büntetésnek a pátensben tartalmazott
elengedésében.
Hogy azonban ilyen hűtlen, hazaáruló bűnökkel ennyire terhelt gonosztevő
megérdemel-e ilyen rendkívüli kegyet, azt nem nehéz mérlegelni. Annyi bizo
nyos, hogy az említett kegyelmi pátensből, amelyet csupán az ezredektől elszöKött és ismét visszatért legénységgel kapcsolatosan tettek közzé, Kovátsnak.
mint aki nem számíthatja magát ezek közé, nincs joga a pátensben jelzett
kegyhez.
Nem lehet tekintetbe venni a második körülményt sem, hogy az ottani apát
beérkezett írása szerint Kováts nem volt jelen Osseg rendházának kifosztásánál
és meggyalázásánál, hanem jelenlétekor sokkal inkább barátságosnak, mintsem
ellenségesnek mutatkozott. Kováts ugyanis maga ismerte be, hogy az elővéddel
elsőként nyomult be ebbe a helységbe, ezzel pedig alapot teremtett azokhoz a
vállalkozásokhoz, amelyek ezután bekövetkeztek, maga pedig teljesen nyilván
valóan azzal a szándékkal nyomult tovább előre, nehogy a hátrahagyott oszta
gon a császári-királyi csapatok rajtaüssenek és megzavarják azt szándékolt vál
lalkozásában. Sőt a maga módján ez a hallatlanul megbotránkoztató eljárás
már Kováts jelenlétében megkezdődött, amennyiben már akkor, saját vallomása
szerint, a templomot és a kriptát az ő bevonásával kinyitották, mépedig az
elrejtettnek vélt pénz miatt, sőt a holttesteket sem kímélték.23 Ezzel szemben
tehát a beérkezett tanúsítvány annál kevésbé vehető figyelembe, mivel tudott
dolog, hogy bűnügyi eljárásokban egyetlen egyházi tanúsítványnak sem adható
teljes hitel, mivel ezeket a bizonyítványokat
minden alkalommal a vádlott
javára nyújtják be, ellenkező esetben kihágás miatt aggódnának. Sőt jelen
esetben annál kevésbé tartható bizonyító erejűnek a nevezett
tanúsítvány,
mivel tartalma szerint Kováts azon a bizonyos napon, amikor a fosztogatás be
következett, reggel^négy órakor elvonult osztagával a helységből, utóbbi azon
ban vallomásában arra célzott és amellett tartott ki, hogy már előző nap Brüxbe
nyomult előre. Ez a nyilvánvaló ellentmondás nemcsak a többször említett
tanúsítványt érvényteleníti, hanem sokkal inkább azt a nem megalapozatlan
feltételezést vonja maga után, hogy Kováts maga jelen volt a fosztogatásnál.
Nem lehet tekintetbe venni a harmadik körülményt sem, vagyis a Nagy Már
ton hadnaggyal folytatott kihallgatást, amely szerint Kovátsnak már a jelen
háború előtt szándékában volt megválni a porosz szolgálattól, mivel ha az em23 A helyi lakosok ugyanis azt állították a porosz alakulatok megjelenésekor, hogy a szerzetesek rendkívüli Összeharácsolt összegeket rejtettek el koporsókban a kriptákban. Erről a tényről Kováts Mihály is szólt kihallgatásai sorait.
Azt is közölte, hogy jelen volt a pénzkereséskor, de koporsókban elrejtett pénzre nem bukkantak. A továbbiakban azouban a referens ebből a tényből logikátlanul vezeti le, miszerint magánál a fosztogatásnál is jelen lett volna hősünk. Arra
érdemben csak másnap került sor, amikor ő már továbbment alakulatával a következő, megsarcolásra kijelölt helység
be, Brüxbe.
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lített kihallgatást, valamint a császári-királyi gyóntatóatya által nyújtott fel
világosítást jobban szemügyre vesszük, sokkal inkább az következik,
hogy
ezek Kovátsra, ha nem is közvetlenül, de közvetve, nyilvánvalóan terhelőek.
Nagy Márton említett kihallgatása során saját szavaival arra hivatkozott,
hogy Kováts az ő elutazásakor, amennyire emlékezni tud, átadott neki egy,
a már többször idézett császári-királyi gyóntatóatyához intézett levelet, egyúttal
szóban értésére adta, hogy abban a legmagasabb kegyért folyamodik, és annak
elnyerése után haza kívánna térni. A többször említett császári-királyi gyón
tatóatya pedig megerősíti, hogy a beérkezett levélben valami hasonlót olvasott.
Ezeknek a kijelentéseknek a tartalma tehát nyilvánvalóan azt vonja maga
után, hogy Kováts vagy magától, kényszerítés nélkül lépett porosz szolgálatba,
vagy legalábbis önként maradt meg abban. Az első abból vezethető le, misze
rint Kováts kényszerű ott-tartása esetén nem lett volna szükséges, hogy ő Csá
szári-Királyi Apostoli Felségéhez folyamodjék kegyelemért és azt kivárja. Utób
bi, vagyis, hogy a porosz szolgálatból való kilépés Kováts tetszésétől függött,
abból következik, miszerint különben nem ígérhette volna meg, hogy a kegye
lem elnyerése után vissza kívánna térni. Es habár Kováts egészen más tar
talmat tulajdonít levelének, mégis helyes az az állítás, hogy Nagy Márton fent
idézett vallomásából Kováts számára a legcsekélyebb enyhítő körülmény sem
származik.
Nem lehet tekintetbe venni a negyedik körülményt sem, hogy gróf Batthyány
nádor beérkezett értesítése szerint Kováts az ezredével bevonult az országba,
következésképpen nem lépett már az előző háborúban porosz szolgálatba. Ez
alapján csupán nem szaporodik vagy nagyobbodik a bűne, de ebben semmi
képpen sem látható enyhítő körülmény.
llrk Jelen bűnügyi eljárásban sem az a kérdés, ahogyan a Törzshadbíró sági
Hivatal véli, hogy az avokációkban az alattvalónak puszta kintmar adására
előírt vagyonelkobzási büntetés helyénváló-e vagy sem, bár Kováts kétségtele
nül némi belátással az ellenséges szolgálatban váló szándékos megmaradásával
ezt kiérdemelte, hanem sokkal inkább az a megfontolás tárgya, hogy az elköve
tett egészen rendkívüli bűncselekményekre
tekintettel hadijogot kell-e alkal
mazni, és érett megfontolás után érvényesíteni kell-e az e perben szereplő kö
rülményeket.
És nekem, referensnek, az a legkevésbé sem rejtett véleményem, hogy Kováts
ellen mindenesetre a hadijogot kell alkalmazni, valamennyi irat tanulmányozása
után ítéletet kell hozni, ezt a tárgyalt iratokkal együtt legfelsőbb betekintésre
át kell adni, és azután ö Császári-Király i Apostoli Felségének többszörös elő
terjesztést kell tenni. Ennek az lenne a tárgya, hogy több nyomós ok miatt,
azokból kiindulva és a Kovátsot terhelő bűnök miatt, vagyona elkobzása mellett
életfogytiglanig szigorított fogházban lenne tartandó, mivel
szabadonengedé
sekor semmi jó, csak mindenféle gonosz cselekedet lenne várható.
Ami ezzel szemben készpénzvagyonát illeti, amelyet maga helyezett el Lipcsé
ben a fent említett gyógyszerésznél, azután egy nemesembernél,25 úgy vélem,
hogy annak megszerzésére egyéb adódó körülményekig, nevezetesen a mondott
tartományok kiürítéséig vagy a béke bekövetkeztéig várni kellene, mivel a
24 Tollhibából fakadóan szerepel e referátumban itt a 11. pont, logikusan a 10. következne.
25 Kováts Mihálynak valóban volt 10 430 birodalmi tallér követelése a lipcsei Gottlieb Gallisch gyógyszerésztől és
kereskedőtől, továbbá egy váltója 700 birodalmi tallérról egy von Böck nevű, mannsfeldi illetőségű volt porosz kapi
tánytól, aki Folgstadt nevű birtokára vonult vissza gazdálkodni. Utóbbi valószínűleg bajtársa lehetett. Az előbbit pedig
bizalmasának tekinthetjük, mert a hétéves háború folyamán folyamatosan nála helyezte el a hadizsákmányként birto
kába került ingóságokat is. Ezeket később, visszaperelve ezeket, így sorolta fel: „egy tucat ezüst evőkanál, egy tucat
ezüst kés és villa, egy ezüst merőkanál, egy arany kupa, egy tucat ezüst kupa, 8000 birodalmi tallér értékű arany és
ezüst érme, nyolc nagy ezüst gyertyatartó." Ez a felsorolás is azt jelzi, mennyire nem egyéni meggazdagodását kereste
katonai pályafutása során, egyértelműen szerénynek minősíthetjük a birtokába került hadizsákmányt.
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Kováts által indítványozott mód'26 ennek megszerzésére nem látszik tanácsos
nak. És azután Ő Császári-Királyi Apçstoli Felsége legfelsőbb rendelkezésétől
fog függeni, hogy a kincstárt illető említett készpénzvagy ont mire hasznosítják.
Schmelte referens s. k."
A bécsi referens, a pozsonyi hivatalnokokkal homlokegyenest ellenkezően,
teljes rosszindulattal kezelte Kováts Mihály ügyét. Az ellenséges hadiszolgá
latból fakadó kötelességek teljesítését egyértelműen felségsértésnek és haza
árulásnak minősítette. Enyhítő körülmények helyett súlyosbítókat keresett.
Ilyennek vélte, hogy Kováts Mihály nem szökött el a porosz szolgálatból a há
ború korai szakaszában. A kihallgatott ezzel kapcsolatos védekezését nem
fogadta el, sőt eleve álnokságot, megtévesztő szándékot feltételezett. Ugyan
így nem fogadta el a ténylegesen bekövetkezett elszökéssel kapcsolatban a
hazatérési szándékot. Mindezek alapján indítványozta a rendkívül súlyos élet
fogytiglani börtönbüntetést és a teljes vagyonelkobzást. Bár eleve erős elfogult
sággal kezelte az ügyet, Schmelte mégis felismert néhány figyelemre méltó
vonást az ügyben. így helyesen látta meg, hogy Kováts Mihály kezdetben
nem kívánt szabadulni a porosz szolgálattól, sőt önként vállalt pályáján lel
kesen teljesítette feladatait. Terhessé csupán a megszállt területeken való
hadisarcszedés vált számára. Végül valóban nem szülőföldjére, és különösen
nem Habsburg-szolgálatba kívánt visszatérni, hanem a franciákhoz igyeke
zett volna. E felismerések után meglepetést okoz, hogy a referens mégis
készpénznek vette, mintha Kováts Mihály lengyel földön meggondolta volna
magát, és végül is a hazatérés mellett döntött volna. Ugyanígy feltűnő, hogy
a nyilvánvaló lengyel kapcsolatok kérdését fel sem vetette.
A Kováts-ügy vizsgalatára az Udvari Haditanácstól kirendelt Igazságügyi
Kollégium többi tagjának véleménye nem maradt fenn. Annak sincs nyoma az
iratokban, hogy Schmelte előterjesztését ez a testület szóban megvitatta volna,
bár ez bizonyára megtörtént.
A következő fennmaradt irat gróf Leopold Joseph von Daun tábornagynak, az
Udvari Haditanács elnökének 1762. február 14-én kelt, az uralkodóhoz intézett
felterjesztése. Ez így szól:
„Ő Császári-Király i Apostoli Felsége az itteni Udvari Haditanács Igazságügyi
Kollégiumának legkegyelmesebben az értésére adta, hogy a Pozsonyból az itteni
katonai fogházba átszállított Kováts Mihály nevű porosz szabadcsapat-vezér
foglyot mindenről, különösen azzal kapcsolatosan kihallgassuk, hogy nem volt-e
Kleist porosz ezredes segítőtársa az 1759. november 17-én és 18-án a csehországi
Osseg rendházában elkövetett embertelen és istengyalázó tettekben,27hogy a
megkárosítottakat
legalább valamelyest kártalanítsuk az általa összeszedett
pénzből, Kovátsot azonban mindenekben jól tartsuk.
Így ennek a legfelsőbb parancsnak megfelelően azonnal megtettük a szüksé
ges intézkedéseket a kivizsgálás lefolytatására az itteni28 Főhadparancsnokságnál. Röviddél ezélőtt onnan felterjesztették
a mellékelt átfogó kihallgatási
26 Kováts Mihálynak a kihallgatásai során korábban kifejtett elgondolása a következő volt : „Legegyszerűbben úgy
lehetne megszerezni ezt a pénzt, ha itt található lenne egy megbízható gyógyszerész, aki Lipcsében ismerős, és aki a ke
reskedőtől egy jegyzéket kérne, és annak megfelelően időről-időre gyógyfüvekethozatna,a pénzt azonban az itteni illeté
kes hatóságnak fizetné ki, és elegendő lenne a kereskedőnek az eligazítás és miheztartás végett csupán ezek másolatait
kihallgatott naptárába való bejegyzésre megküldeni."
27 A már többször szóba került atrocitások közül kiemelést érdeme], hogy nemcsak a kolostort, hanem a templomot
js teljesen kifosztották, nemcsak a szerzetesek minden személyes és közös mozdíthatóértékét, hanem valamennyi kegy
tárgyat is elrabolták, a kolostor berendezését szétverték, a templomot meggyalázták, a szerzeteseket szokatlanul sú
lyosan bántalmazták, ahogyan hősünk szemérmesen megfogalmazta: ,,a papokat sem hagyták ki csibészségükbőí"
28 A bécsi székhelyű Alsó-Ausztriai Főhadparancsnokságnál, amelynek a feladata volt Kováts Mihály őrzése a vizs
gálat idején.
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iratot és ezzel együtt az alárendelt Törzshadbírósági
Hivatal által mellékelt
vé
leménynyilvánítást.'29
Nem akarjuk elmulasztani
az erről szóló legalázatosabb
előterjesztés
megté
telét.
A. felterjesztett
kihallgatási iratokból kiderült, hogy Kováts nagykunsági
szü
letésű, református
vallású, 39 éves,30 korábban kornétásként
a jász-kun
ezred
ben szolgált. 1746-ban azonban, amikor az ezredet feloszlatták,
idejött, és állí
tása szerint szolgáját, aki őt meglopta, kezdetben
Csehországban,
majd
Szilé
ziában üldözte, és Neustadtban
a poroszok feltartóztatták
és
szolgálatvállalás
ra kényszerítették.
Kezdetben
a gróf Dohna-féle
ezredbe osztották
be közle
gényként. Hat éven át teljesített
szolgálatát követően azonban az akkori
Szé
kely-, jelenlegi Kleist-huszárezredben
kornétássá, hadnaggyá és kapitánnyá
lé
pett elő?1 E rangokban
Kováts a jelenlegi háborúban
nemcsak minden
meg
történt
ellenséges
akcióban
részt vett, leggyakrabban
az elővédet
vezette,
amennyire
lehetséges volt, arra törekedett,
hogy kifürkéssze
a
császári-királyi
hadsereg állásait és tervezett
szándékait,
és jelentést
erről mindenkor
magá
nak a királynak
tett, hanem még külön parancsokat
is végrehajtott,
hadifog
lyokat ejtett, a takarmány szállítmány okát és a málhákat fedezte, az ellenséges
hadseregnek
élelmiszert szerzett, a legjelentősebb
hadisarcokat
hajtotta be, így
a saját számításai szerint a számos magával vitt túszon kívül ez 170 000 tallérra
rúg, a hódoltató pátensek kihirdetésére
azonnal kész volt, így arra az esetre,
ha a kolini akció a porosz király javára végződött volna, egyáltalán
mindenkor
mindent vállalt, ami a poroszok előnyére, javára és hasznára, a
császári-királyi
hadsereg és Őfelsége szolgálatának
hátrányára,
akadályozására
és kárára volt
és szolgált.
Mindezeket
az eseményeket
egészen különös körülményeikkel
együtt
tartal
mazza a mellékelt jelentés és véleménynyilvánítás.
Abból az is kiderül,
hogy
Kováts nemcsak elsőként vonult be az elővéddel Ősségbe, hanem jelen is volt,
amikor az ottani rendháztól
előtéremthetetlen
összegű pénzt követeltek
és a
valódi tettlegességhez
már hozzákezdtek,
ám a tényleges fosztogatásban
nem
vett részt, hanem néhány órával korábban elvonult
osztagával.
Az itteni Törzshadbírósági
Hivatal32 az erről megfogalmazott
véleményében
azt indítványozta,
hogy Kováts a törvény szigorúsága szerint az
avokációkban
szereplő büntetést
megérdemli.
Az iratokban szereplő enyhítő
körülményekre
tekintettel
azonban, nevezetesen,
hogy a kegyelemről
tudomást szerezve
Lublóban jelentkezett
az ottani harmincadosnál,
az ossegi rendház tényleges
kifosz
tásánál nem volt jelen, az avokációkat
megismerve,
elbocsátását kérte, de nem
nyerte el, és végül, hogy Nagy Márton Hadik-ezredbeli
hadnaggyal még a há
ború kitörése előtt levelet küldött Őfelsége gyóntatóatyjának
és a porosz szol
gálatból való eljöveteléről
biztosította,
de nem is az előző háborúban,
hanem
békeidőben került az említett szolgálatba, minderre tekintettel
tehát a mondott
büntetés mellőzendő
lenne, és csupán a folyó háború idejére őriznék
könnyű
várfogságban.
29 E mellékletek ma már sajnos nem telhetőek fel.
SO Kováts Mihály valójában 38 esztendős volt 1762-ben.
31 Ez mindannak rövid összegzése, amit korábbi kihallgatásai során megtévesztésként Kováts Mihály porosz szol
gálatba kerülésével kapcsolatban mondott. Valójában csak 1752-től állt porosz katonai szolgálatban, 1740—1752 kö
zöd a franciaországi Bercsényi-huszárezredben szolgált, és csak ottani létszámfölöttivé válását követően választotta
a poroszországi Székely-huszárezredet katonai pályája folytatására. Francia hadseregbeli katonai szolgálatát azért kel
lett minden módon ellepleznie, mert az valóban hadiállapotban bekövetkezett ellenséges hadiszolgálat vállalásának a
beismerését jelentette volna. Hiszen az az osztrák örökösödési háború idején, a közvetlen francia-osztrák hadműveletek
során történt. Ennek kideriilése esetén azután talán semmi sem menthette volna meg a felségsértési és haaárulási vád
tól, következésképpen a fő- és jószágvesztésre szóló ítélettől.
32 Tollhiba. Valójában nem az ,,itteni", tehát a bécsi székhelyű Alsó-Ausztriai Főhadparancsnokság Törzshadbírósíigi Hivatala, hanem a Pozsonyban tevékenykedő Magyarországi Főhadparanesnokságé tett indítványt az Udvari
Haditanácsnak.
6

Hadtörténelmi Közlemények
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De mindezek a Törzshadbírósági Hivatal által Kováts büntetésének
enyhíté
sére felsorolt körülmények semmiképpen sem nyerhetnek teret, ezt egészen
részletesen mutatják a fent említett jelentésben és
véleménynyilvánításban
felsorolt és itt egyáltalán nem mérsékelhető indítóokok.
Mind a Kováts által bevallott, mind a fent felsorolt iszonyatos bűncselekmé
nyekre tekintettel, amelyek őt minden katonai és polgári törvény bizonysága
szerint felségsértésben és hazaárulásban nyilvánítják vétkesnek, a tagok öszszességének alapos megfontolása alapján Őfelsége legalázatosabb Udvari Hadi
tanácsa Igazságügyi Kollégiumának az a legalázatosabb véleménye, hogy Kováts
ellen, ahogyan ilyen esetekben szokásos, a formális hadjogot kell alkalmazni,
amely alapján kell dönteni, hogy mi az igazságos. A hozott ítélet azonban közzé
tétel előtt legalázatosabb előterjesztésre ide továbbítandó.
Azután az történne, hogy őfelsége további okok miatt ettől a szigorúságtól"^'
a legkegyesebben eltekintene, és Kovátsot az őt terhelő bűnökért vagyona el
kobzása mellett életfogytiglanig szigorított fogházban való tartásra ítélni ke
gyeskednék, mivel szabadon engedésekor semmi jó, hanem sokkal inkább min
denféle gonosz cselekedet lenne várható. Ehhez legalázatosabban szabad
hozzáfűzni, hogy a Kovátsot illető, különösen a Lipcsében egy ottani kereske
dőnél levő pénzével kapcsolatosan a követeléssel az ottani tartományok kiürí
téséig várni lenne tanácsos.
Mégis minden Őfelsége legmagasabb elhatározásától függ. Ld. G. v. Daun
s. k."
•

Ez a felterjesztés arra enged következtetni, hogy az Udvari Haditanácsnál
nem akadt senki, aki az igazságügyi referensen kívül érdemben vizsgálta vol
na Kováts Mihály ügyét. Teljesen egyértelműen minden további elemzés és
ellenvélemény felmerülése nélkül elfogadták a Schmelte által kiemelt ténye
ket és következtetéseket, és magukévá tették indítványát. Ez az indítvány
pedig igazságtalanul szigorú volt. A kor szokásait teljesen figyelmen kívül
hagyva ugyanis azon a vádponton alapult, hogy Kováts Mihály esetében a
hétéves háborúban a szemben álló porosz hadsereg kötelékében a Habsburg
hadak ellen teljesített katonai szolgálat felségsértéssel és hazaárulással lett
volna azonos. Ugyanakkor a 18. században természetes jelenség volt, hogy
zsoldosként idegen hatalom hadseregében vállaltak szolgálatot a hadimestersé
get élethivatásnak választók, és szolgálatukat háború idején is folytatták, még
akkor is, ha uralkodójuk hadai ellen vetették be őket. Még a hadszíntéren
való elszökés is mindennapos eseménynek számított, ezért is hirdettek újra ás
újra büntetlen visszatérési lehetőséget az elszökötteknek.
Ezért Mária Terézia a felterjesztett iratok alapján még nem döntött. Űgy ha
tározott, hogy határozathozatal előtt a Kováts-ügyet vizsgálják meg a röviddal
korábban létrehozott Államtanács tagjai is. Referálásra báró Anton Maria von
Stupan udvari és államtanácsost jelölte ki.
Stupan ugyancsak terjedelmes referátuma 1762. február 19-én készült el és a
következőket tartalmazza :
„Szerény felfogásommal az eljuttatott kihallgatás alapján semmi jogos okot
nem találok arra, miért kellene külön hadijog álapján újabb büntetőeljárást
folytatni Kováts Mihály volt porosz királyi szabadcsapat-vezér ellen. Mert sem
Kovátsnak, sem pedig más, ellenséges szolgálatban álló tisztnek nem lehet
bűnéül felróni azt, amire az ellenséges szolgálat ideje alatt az itteni hadsereg
vagy ország ellen vállalkozott, különösen nem, ha eközben az összes művelt
33 Azaz a fő- és jószágvesztésre szóló ítélettől.
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nép által elfogadott hadiszokásokat
nem lépi túl és semmit sem csinál
illetékte
len módon önhatalmúlag.
Minden időben volt egyik vagy másik
hadseregnél
ellenséges alattvaló a tisztek között. Jelenleg nagyszámú
porosz királyi és más
ellenséges alattvaló áll tisztként
vagy közönséges
katonaként
császári-királyi
hadiszolgálatban,
akiknél a pártatlan világ nem kifogásolhatja,
ha
kötelességük
szerint szolgálnak,
és az ellenségnek
minden lehetséges veszteséget
okoznak,
különösen nem, hogyha már a háború előtt egyik vagy másik szolgálatban
áll
tak.
Hogy Kováts egy vagy több bűnben mennyire vétkes, az véleményem
szerint
a következő kérdésektől
függ:
1. Vajon Kováts a porosz szolgálat elvállalásával
büntetendő
cselekedetet
követett-e
el?
2. A kibocsátott
avokációk utáni porosz szolgálatban
való megmaradása
fő
Kováts minek
tekintendő?
benjáró bűntényt
képez-e, és e vonatkozásban
3. Vajon Kováts a vállalt és végrehajtott
katonai akcióival bűntettet
köve
tett-e el, és különösen a felségsértés
és hazaárulás bűnében vétkes-e,
ahogyan
állítják?
4. Jogosan vádolható-e a hadiszabályok
önhatalmú
túllépésével?
5. Vajon felróható-e valami Kovátsnak
az itteni császári-királyi
örökös tarto
mányokba és országokba való v isszaj öv ételével
kapcsolatosan?
Ad 1. Mindenesetre
van ok azt hinni, hogy Kovátsot, ahogyan előadja, kény
szerítették
a porosz szolgálat vállalására, miután mint aki azt megelőzően
tiszt
volt, nem egykönnyen
vállalta volna önként azt a legénységi szolgálatot,
amely
ben hat éven át meg kellett maradnia. Megadja az okát annak, miért
ment
Sziléziába, és az Udvari Haditanácstól
kapott útlevelére hivatkozik,
a másolat
nak fellelhetőnek
kell lennie a Kancellárián.
Semmi ellenkező
szándék
sem
bizonyítható
rá. Ez a szolgálatvállalás
1746-ban történt, amikor a békét
Porosz
országgal már megkötöttük,
és azokat a fő pátenseket,
amelyekkel
a hazai
alattvalóknak
a külföldi államokba való utazást és az idegen szolgálatba
lépést
megtiltottuk,
csak 1752-ben hoztuk
nyilvánosságra.31
Ad 2. Különben a kibocsátott avokációk, úgy tűnik, nem is terhelik
Kovátsot.
Ha jól fontolóra vesszük annak tartalmát,
amelyik az 1756. december 6-i pá
tensben van, elegendő csupán az a megjegyzés,
hogy beláttuk, milyen
nehéz
lenne szokott módon végrehajtani,
mert olyan sok itteni alattvaló szolgál ott, de
különösen sok ottani alattvaló van az itteni hadseregek
katonai
szolgálatában.
Éppen ezért őfelsége csak olyan megtorlást rendelt el, és ezt a pátenshez
nyo
matékosan hozzátétette,
hogy a visszatérést megtagadók
ellen csak az foganato
sítható, amit megelőzően porosz királyi részről hoznak. De nem ismeretes,
hogy
a porosz király azok ellen, akik még a háború előtt itteni szolgálatban
álltak,
még kevésbé akkor, ha önként tértek volna vissza, büntetőperrel
járt volna el.
Ad 3. A bevezetőben
jelzett módon nem tudom belátni, hogy bűnéül,
különö
sen pedig felségsértésnek
lehetne felróni Kovátsnak
azt, amit katonai
szolgá
latának megfelelően
tett és tennie kellett, miután mindenkinek,
ameddig elle7iséges szolgálatban
áll, teljesítenie
kell kötelességeit.
Nem kétlem, hogy az ön
ként visszatérő Kováts annál kevésbé kezelhető az indítványozott
szigorúsággal,
mert különböző ellenséges országokban született és itteni szolgálatban állt tisz
teket, akik hadifogságba
estek, tudomásom
szerint másokhoz hasonlóan
tarta
nak.
154 A referens végig készséggel elfogadja Kováts Mihály érvelését, és következtetéseit annak megfelelően vonja le.
Abban azonban téved, hogy az avokációk csak 1752-ben keltek volna. Valójában az idegen, főleg ellenséges szolgálatvállalást tiltó nyílt parancsot Mária Terézia 1744-ben adta ki, és azt a továbbiakban többször megismételték, ezek ko úü
az 1752-es csak az egyik volt.
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Ad 4. Kovátsról nem bizonyult be, hogy a hadiszabályok ellenére önkényes
kihágásokat követett volna el az itteni országokban és tartományokban. Kü*
lönben az ossegi prelátus tanúsítványa említi, hogy Kováts az ottani fosztoga
tásnál nem volt jelen, és sokkal inkább barátságosnak, mintsem ellenségesnek
mutatkozott.
Ad 5. A császári-királyi országokba és tartományokba való tényleges vissza
térés annál inkább igazolja azt az eljárást, hogy Kováts mindenkor azt kívánta
és arra törekedett, hogy a porosz szolgálatból eljöjjön, ahogyan ezt nemcsak
állandóan állította, hanem némiképpen meg is magyarázta. Az itteni országokba
és tartományokba való szabad belépése és mivel minden félelem nélkül közölte
nevét, rangját, még az ellenségtől való elszökése bekövetkeztét is, arra a fel
ismerésre vezet, hogy magát nemcsak egészen ártatlannak, hanem a legfelsőbb
kegyre és megbocsátásra méltónak remélte és hitte. Ellenkező esetben sohasem
inert volna a császári-királyi országokba, tartományokba jönni. Annál inkább
azt hihette, hogy a röviddel korábban közzétett közkegyelem javára szolgál,
miután a valódi dezertőrök, akik hasonlóképpen őfelsége és hazájuk ellen szol
gáltak, és ezekben az országokban, tartományokban talán ugyancsak kihágáso
kat követtek el, ebben részesültek, és minden büntetéstől mentek lesznek.
Amellett, hogy szerény véleményem szerint Kovátsról nem tételezhető fel
semmiféle büntetendő eljárás, káros is lenne a legfelsőbb szolgálatra, ha az
olyan alattvalókat, akik az ellenséges szolgálatot önként elhagyják, és a legszebb
bizalommal visszatérnek a császári-királyi országokba, tartományokba, felség
sértés bűnével vádolnák és a magukkal hozott vagyonuk elkobzása mellett
halállal büntetnék. Ezek után az volna az én legszerényebb és legalázatosabb
véleményem, hogy ezt a Kovátsot, mivel ő és valamennyi hozzá hasonló tiszt,
aki ellenséges hatalomtól szökött át, nem méltó különösebb bizalomra, a háború
folyó idejére tartsák könnyű várfogságban, azután azonban, ha semmi más
gyanú nem merül fel ellene, helyezzék szabadlábra és adják vissza neki lefoglalt
vagyonát. Stupan s. k."
Az Államtanács referense a napi élet gyakorlatából indult ki, és indítvá
nyában elvetette az Udvari Haditanács szokatlan és igazságtalanul szigorú fel
terjesztését, visszatért a Magyarországi Főhadparancsnokság eredeti állásfog
lalásához és maga is azt fogadta el. Nem hallgatta el, hogy álláspontja mö
gött az a tény húzódott meg, miszerint a Habsburg-hadak kötelékében is
számos idegen, sőt ellenséges országbéli alattvaló is szolgál és küzd a hadszín
téren, természetes uralkodójának seregei ellen. A kimondatlan megfontolás,
hogy az ellenséges hadiszolgálat felségsértésnek és hazaárulásnak minősítése és
súlyos megtorlása a szemben álló hadviselő felek azonos lépését váltaná ki, és
így a saját haderő ütőképességének csökkenését eredményezhetné az ide
genek szolgálatvállalásának és az idegenben szolgálók hazatérésének elmara
dása miatt, indokolja a nagyvonalúságot a Kováts Mihály ügyével kapcso
latos állásfoglalásában. E nagyvonalúságnál figyelmet érdemel, hogy a magyar
földre lépés körülményeitől teljesen eltekintett, Kováts Mihályt egyszerűen ön
kéntes hazatérőnek minősítette, állításait egyébként is készséggel igaznak fo
gadta el.
Az Államtanács ügymenetének gyakorlata szerint a referátum körözésre
került az egyes tagok között, akik hozzáfűzték saját véleményüket. 33
A referátumot elsőként báró Egidius Valentin von Borié udvari és államtaná
csos véleményezte. A következőket írta :
35 Az 1761-ben Kaunitz kancellár indítványára az uralkodó mellé rendelt és általa kinevezett legfelső tanácsadó
tes;filer ugyanis nem tartott üléseket, hanem minden egyes ebbe kinevezett tag írásban véleményezte a hozzá eljutta~V,Í,Í ügyiratot.
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„Ez az ügy úgy az érvelést, mint az ellenvetést tekintve, a legnagyobb fon
tosságú.
Ez okból egyébként véleményt szeretnék nyilvánítani a szakvéleményben fel
vetett kérdésekkel kapcsolatosan, azután azonban hozzáfűzném szerény véle
ményemet.
Ad. 1. Von Stupan udvari és államtanácsos úrral azonos véleményen vagyok,
hogy a porosz szolgálat vállalását az adott körülmények között nem lehet Kováts terhére róni.
Ad 2. Abban van valami, hogy az itteni 1756-os évbeli avokációk egészen
különös természetűek és kirívó, az avokációkkal nem egészen összeegyeztethető
tartalmúként kerültek megfogalmazásra. Ezek a következőket mondják: Azok
azonban, akik ez ellen cselekszenek, és szándékosan kint maradnak, azok bűn
hődjenek legfelsőbb kegyünk elvesztésével és minden vagyonuk
elkobzásával,
és e vagyon azoknak az alattvalóinknak és szolgálóinknak a kártalanítására
fordíttassék, akiknek a berlini udvar által közzétett avokációkkal kárt és vesz
teséget okoztak, és hasonlóképpen csupán a poroszországi háború lefolyása
után van szándékunkban a jelenlegi avokációkat porosz (katonai, polgári és
udvari) szolgálatban és tartományban tartózkodó említett alattvalóinkra kiter
jeszteni. Esedékes végrehajtásakor annak megfelelően fogunk rendelkezni, hogy
e tekintetben ezt porosz királyi részről foganatosítják-e.
Ebben az egészen különösen megfogalmazott tartalomban nem tudom azt lát
ni, amit a szakvélemény, és megállapítani, mit jelentenek az avokációk. Az a
kifejezés, hogy e vagyon azoknak az alattvalóinknak és szolgálóinknak a kárta
lanítására fordíttassék, akiknek a berlini udvar által közzétett avokációkkal kárt
és veszteséget okoztak, hasonló ehhez: Megalapozott okunk lett volna ily
módon minden hadiszolgálatunkba tartozó vagy országainkból,
tartományaink
ból származó alattvalót a szokásos büntetésekkel visszahívni, ha nem tartott
volna vissza bennünket a szokásos mérséklet és az arra való tekintet, hogy ez
által gyakran mindkét oldalon ártatlan emberek szerencsétlenségbe és pusztu
lásba zuhannak. Kétségbe vonom az avokációk igazságosságát. A becsületvesz
tés és a halálbüntetés szokásos büntetése nem nyert kifejezést, és a kifejezésre
került, általánosságban említett kegyvesztés a vagyonelkobzással együtt nem
abszolút, hanem csak feltételesen kimondott, ha a porosz király előzőleg ilyent
foganatosít. Ez a pátens tehát attól, amit a szabály általában magával hoz, telje
sen eltér, tartalma tulajdonképpen nem avokációs intézkedés, hanem csupán
tiltakozás, és szembesítve, panasz a porosz avokációk ellen. Ezzel elismerik a
porosz királynak, hogy a mondottakat tetszése szerint megteheti.
Nagyon is jól emlékszem annak okaira, ami egy ilyen rendkívüli
végkövet
keztetésre ösztönzött. Valójában az itteni, Porosz-Sziléziába vetett alattvalókkal
akartak valami jót cselekedni. Ettől kezdve a dolgot tehát úgy tekintettem és
mindmáig úgy tekintem, hogy nem minden esetben lehetséges az egyén magán
előnyét a közüdvvel egyesíteni, és hogy ilyen esetekben a közüdv mindenkor
az előtérben álló. Ez az utóbbi mindenesetre azt akarja, hogy a háború leg
fontosabb pontján az olyan annyira szent, mint amennyire szükséges szabálytól
ne térjünk el, és ezzel ne nyújtsunk alkalmat, hogy saját polgáraink az ellenség
nek átengedjék magukat, és büntetlenül fegyvert fogjanak a saját hazájuk ellen,
mivel egy ilyen esemény következményei a legszégyenletesebbek.
A közüdv előbb említett előtérben levésé alapján, az itteni avokációk kárt
okozó tartalmának a következtében nem tudom azt üdvözölni, hanem annak
természetes értelmét tekintem, és az üggyel egybevetve kívánom
alkalmazni,
vagyis azokban az alkotórészeiben osztani és megtárgyalni, ahol a pátens és a
szabály nem tér el egymástól nyomatékosan.
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Ez alapján úgy tekintem, hogy a pátens csak avokációs intézkedés, és minden
katonai, polgári és udvari szolgálatban állóhoz intézett. Egy ilyen intézkedés
csak az itteni alattvalókat vezeti el és vissza az idegen országokból. Az elveze
tésnek az oka, hogy az elvezetetteket saját hazájuk védelmére hasznosítsák. Ez
az elvezetés ugyan minden népnél szokásos, mégis önkéntes. Más dolog, hogy
alattvalónak nem szabad fegyvert fognia hazája ellen, ahol született. Az ezirányú kötelezettség természetes, és megtartása abszolút szükségszerűség, és
emiatt nincs is szükség új publikációkra vagy pátensre. Nagy különbség, ha va
laki megmarad idegen szolgálatban, magában a fegyveres szolgálatban is, és
nem a hazája ellen, hanem másutt szolgál, vagy pedig az ellenségért saját ha
zája ellen küzd. Az első elnézése külön minden egyes állam kénye-kedvétől
függ, utóbbi azonban nem megengedett dologként érvényesül. Hiszen minden
állam számára káros lenne, ha ezáltal az alattvalónak a hazája iránti természe
tes kötelezettsége, ezzel az emberi társadalom legszentebb köteléke mellőzve
lenne.-®
Ad 3. Máris úgy nyilatkoztam, miszerint véleményem szerint Kováts bűntettet
követett el azáltal, hogy természetes királynője ellen vállalkozott
fegyverfogás
ra, hogy ezáltal és méginkább az ellenséges hódoltató pátensek kihirdetésének
szándékával lázadás és felségsértés bűntettét követte el.
Ad 4. Ezzel szemben a kihágás kerülését nem tudom meggyőző érvként te
kintetbe venni.
Ad 5. A kegyelem a kihallgatotton nem segíthet, miután ebben csak szökevé
nyeket részesítettek, a kihallgatott pedig nem az, hanem sokkal nagyobb bűne
van. Egy ilyen, állam elleni büntettet elkövetőnek külön kell kegyelmet kérnie,
és ez a kegyelemlevél olyan, amelyet az uralkodó az ország politikai vezetésén
keresztül ad meg, és amelyről említés történik a kancelláriai illetékszabásban.
Az ilyen jelentkezésre alkalma nyílott volna a kihallgatottnak, mivel Varsóban,
ahonnan tovább kívánt jönni, van császári-királyi miniszter. Ezt azonban nem
tette meg, hanem minden további nélkül lépett királyi örökös ország területére,
és ezt anélkül tette, hogy kegyelemért folyamodott volna, még inkább anélkül,
hogy azt elnyerte volna. Rovására felhozható, hogy nem a szándék, hanem a tett
a döntő a törvénykönyv ismert jogi tétele szerint. A legkevésbé érdemel azonban
bocsánatot az állam elleni bűntettet elkövető, miután az erre vonatkozó bünte
tést a közüdv előírja.
Ez a sokoldalú elmélkedés nem engedi meg számomra, hogy csatlakozzam az
előző állásfoglalásban levő véleményhez, hanem sokkal inkább az Udvari Hadi
tanács indítványával értenék egyet, hogy a kihallgatott ellen a formális hadi
jogot kellene alkalmazni. Elismerem, hogy ez lenne az igazságos. A hozott ítélet
közzététel előtt további jelentéstételre beküldendő lenne az Udvari Haditanács
nak.
A kihallgatott at illető pénzzel kapcsolatban azonban a szászországi vezénylő
tábornoknak37 kellene utasítást adni, hogy amint megemberelik magukat, és
Lipcsét hatalmukba kerítik, mégha csak időlegesen is, gondoljanak annak be
hajtására. Báró Borié s. k."
A formális logika alkalmazásával, mivel a vizsgálati anyag szerint nem
30 Az eredetiben ilyen /.ivaros és nehezen érthető a 2. pontban megfogalmazott okfejtés. Egyáltalán nem világos
hogy a különböző hangsúllyal megfogalmazott avokáeiók közül Borié miért éppen azzal kapcsolatosan medit ált, amely
a legkevésbé vonatkozhatott Kováts Mihályra Az 1750-os, itt elemzett avokáció ugyanis a hétéves, vagv harmadik
sziléziai háború kitörésekor azokkal kapcsolatosan került megfogalmazásra, akik még az első sziléziai háború folytán,
a poroszoktól elszenvedett vereség következtében, az osztrák örökösödési háborúban kialakult súlyos helyzetre tekintett îî, az 1742-es boroszlói beké vei a porosz királynak átengedett területen éhek, akkortól porosz szolgálatban álltak, ('e
•nu-g-vezetés reménye szerint a folyó háborúban újra Bécs fennhatósága alá kerültek volna.
•>7 Vagyis a héléves háború hadműveletei során a szövetséges Szászország területén az oda betört porosz seregele
ellen küzdő Habàburg-hadak főparancsnokának.
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Habsburg-alakulattól el- és visszaszökött katonáról van szó, Borié külön in
tézkedést látott szükségesnek Kováts Mihály ügyében. Ugyanakkor úgy vélte,
hogy maga az ellenséges hadiszolgálat ugyan nem, de az Isten akaratából
uralkodó koronás fő elleni alattvalói fegyverfogás mégis felségsértést és láza
dást jelent. Ezért a referenssel szemben az Udvari Haditanács által felterjesz
tett, szigorú ítélethozatalra vonatkozó indítvánnyal értett egyet.
A következő véleményező az Államtanács tagjai közül gróf Heinrich Cajetan
vőn Blümegen, Morvaország kormányzója volt, aki nézetét így vetette papírra:
,,Az előttünk levő eset döntése nagy fontosságú. Különböző körülmények fo
rrjanak fenn, amelyek a tényt hol súlyosbítják, hol enyhítik.
Ha Kováts a béke megszegése után lépett volna porosz szolgálatba, úgy nem
történhetne semmi más, mint ami ilyenkor szokásos, hogy ugyanis az érvényes
hadijog szerinti eljárás során felségsértőként és hazaárulásban vétkesként ha
lálra ítélnék.
Az avokációkat nem más használat szerint fogalmazták meg, és a büntetés
végrehajtását csak annyiban mérsékelték, hogy előzőleg porosz királyi részről
foganatosítják-e. Ezután először az lenne kiderítendő, hogyan járnak el porosz
Vúrályi részről. Ameddig Kováts porosz szolgálatban állt, nem róható fel bűnéül,
ha tisztként végrehajtotta azt, amire neki parancsot adtak.
Az a természetes kötelesség, hogy az alattvaló ne fogjon fegyvert hazája ellen,
egyrészt ugyan helyes, de másrészt kérdéses, ha hazája ellensége nem bocsátja
el, vajon szökésével köteles-e életét kockáztatni.
Ilyen kényes természetű ügy esetében az lenne az egészen szerény vélemé
nyem, hogy ezt az élőterjesztést, amely egy, az államra vonatkozó bűntettet il
let, továbbítsuk a Kancelláriának, és ennek a véleményezése annál szükségesebb
lenne, minthogy ennek eldöntéséhez a természet- és a népjog alapelveiből kell
kiindulni. Gr. Blümegen s. k."
Blümegen helyesen ismerte fel, hogy az ellenséges hadiszolgálatban lehetet
len a feladatokban való válogatás. A konkrét ügyben, a megelőző ellentétes
álláspontokra tekintettel, kerülte a nyílt állásfoglalást.
Gróf Leopold Joseph von Daun tábornagy, az Udvari Haditanács elnöke, aki
szintén tagja volt az Államtanácsnak, és aki már hivatalból felterjesztette az
ügyet, ezúttal véleményét csupán egyetlen mondatban foglalta össze. így csat
lakozott az előtte fekvő, Blümegen által megfogalmazott halogató állásfog
laláshoz:
„Egyetértek ezzel az indítvánnyal. Gr. Daun s. k."
Ugyanígy járt el gróf Friedrich Wilhelm von Haugwitz, a korábbi Kamarai
Igazgatóság elnöke, akihez ezt követően jutott el az Államtanács körirata. Rö
vid állásfoglalását a következőképpen fogalmazta meg:
„Az alaposan megfontolt okok miatt magam is csatlakozom gróf Blümegennek ahhoz a véleményéhez, hogy mielőtt ez ügyben határozat születik, meg kell
kérni erről a Kancellária véleményezését. Gróf Haugwitz s. k."
A következő véleményező, a Habsburg-birodalom ügyeinek intézésében ad
digra már döntő befolyást élvező herceg Wenzel Anton von Kaunitz udvari és
államkancellár hosszabb állásfoglalást rögzített az Államtanács köriratán. Ez
így szólt:
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„Ennél a Kováts-ügynél sok megfontolás nyilatkozik meg mellette és ellene.
Ezeket azonban már a megelőző szakvéleményekben jelezték, és ezért felesleges
lenne, ha ezeket újólag ismételni akarnám^
Mindenekelőtt nem vagyok azon a véleményen, hogy porosz szolgálatba való
átlépése miatt büntetőjogilag megbüntetendő. Hiszen mindkét oldalon oly sokan
vannak hasonló helyzetben, és oly gyakran voltunk elnézőek, hogy ő is könnyen
befogadható a megbocsátottak közé. Nem is szökevény, hanem elbocsátották a
szolgálatból, és igyekezett megszabadulni a porosz szolgálattól. Ehhez jönnek
az avokációknál fennforgó megfontolások, és a hódoltató pátensek kihirdetésére
nem került sor Csehországban.
Ami a legjobban terheli, az az általa elkövetett kilengések, amelyek miatt
saját porosz irataiban vádolják. Ezeket azonban nem császári-királyi országok
ban, tartományokban követte el, sőt Osseg rendházában a minden hadijog elle
nében elkövetett szörnyűségekben nem volt része. De hogy a vélemények kü
lönbözőségénél se ne túl sokat, se ne túl keveset indítványozzunk, nekem is az
lenné a véleményem, hogy ezt az esetet még egyszer alaposan meg kellene
vizsgálni. El kell azonban előzetesen dönteni azt a kérdést, hogy ez melyik ille
tékes hatóságnál történjék. Mivel nem szökevény, az ellenséges szolgálatból el
bocsátott, és csupán alattvalónak és az avokációk megszegőjének
tekintendő,
nem látom be, mi okból tartozna ez az ügy hadbíráskodási
illetékességbe.
Hogy a bűntett az államellenes bűncselekmények közé tartozik-e, az a véle
ményem, hogy ez nem az Udvari Kancellária, hanem a Legfelsőbb Igazságügyi
Hatósága illetékességi körébe tartozik, és ezért az előterjesztés
véleménykérés
céljából oda küldendő át. Herceg Kaunitz s. k."
A kancellár állásfoglalásakor a napi gyakorlat elfogadásának, az ellenséges
hadiszolgálat természetességének a fényéből indult ki. A konkrét ügyben az
állásfoglalást azonban ő is megkerülte, bár alapvetően a vétlenség elismerése
felé hajlott.
Végül szokásosan az Államtanács legmagasabb rangú méltóságának, József
trónörökösnek az írásbeli véleménye zárta a köriratot :
„A gróf Blümegen és Kaunitz által felsorolt okok miatt egyetértenék a Leg
felsőbb Igazságügyi Hatósággál és az Udvari Kancelláriával való közléssel. Jó
zsef s. k."
Miután az uralkodó legfelsőbb tanácsadó testületeként a kormányszékek te
vékenységét koordináló és a legfontosabb államügyeket véleményező Államta
nács tagjai a Kováts-üggyel kapcsolatosan nem jutottak egyetértésre, sőt telje
sen eltérő és kitérő nézeteket vetettek papírra, Mária Terézia ismét korainak
és elhamarkodottnak vélte volna személyes döntését. Miután elsődlegesen jog
elméleti kérdésnek látta az ügy lényegét, az uralkodó akaratából Kaunitz kan
cellár indítványának megfelően újabb véleménynyilvánítás céljából a Kováts
Mihályra vonatkozó vizsgálati anyag a Legfelsőbb Igazságügyi Hatóság elé
került.
Ez a fórum 1762. május 15-én tárgyalta meg a beérkezett korábbi állásfogla
lásokat, és rövid úton a következő határozatot hozta:
38 Az eredeti szöveg ilyen szievonaltalan itt és a következőkben is.
:59 Ezt az intézményt a bécsi kormányszékek 1749-es reformjakor hozták létre, amikor az addigi külön udvari kan
celláriákat megszüntették és valamennyi örökös tartomány és ország egészére kiterjedő hatállyal felállították,,a kama
rai és a közügyek igazgatóságát", vagyis a központi politikai és pénzügyi irányító szervet, ugyanakkor pedig az igazság
ügy központi igazgatásáról ennek az új testületnek a megszervezésével gondoskodtak. Bár az 17(il-es újabb közigazga
tási reform során „a kamarai és közügyek igazgatóságát" feloszlatták, helyette létrehozták a eseh-osztrák udvari kan
celláriát, az Udvari Kamarát és más szerveket, a Legfelsőbb Igazságügyi Hatóságot továbbra is fenntartották.
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„Kovátsot szabadon kell engedni és lefoglalt vagyonát ki kell szolgáltatni,
mindazonáltal értésére kell adni, hogy nevezze meg jövendő tartózkodási he
lyét. Ezt követően azután, ha a Kováts által megnevezett helységgel kapcsolat
ban nincs aggálya, intézkedjék az Udvari Haditanács, hogy ennek az embernek
a tetteit és esetleges levelezését is állandóan figyeltessék
a helység katonai
parancsnokával vagy polgári elöljárójával, mert miként a többi hozzá hasonló
tiszt, aki ellenséges hatalomtól szökött el, bizalomra a legkevésbé sem érdemes.'m
A Legfelsőbb Igazságügyi Hatóság határozott állásfoglalása megkerült min
den elméletieskedést. Csupán az adott konkrét esetről szólt a beérkezett ira
tok alapján, és minden köntörfalazás nélkül a kor által elfogadott nézetből
indult ki: az ellenséges hadiszolgálat nem büntetendő cselekmény.
Ez a határozat az uralkodó akaratából végső döntés előtt még egyszer viszszakerült véleményezésre az Államtanács tagjaihoz.
Elsőként ismét az eredeti referátumot elkészítő báró Stupan udvari és állam
tanácsos vetette papírra véleményét. Ez a következő:
A Legfelsőbb Igazságügyi Hatóságnak ez az állásfoglalása a főkérdésben tel
jesen hasonló ahhoz, amelyet legalázatosabban még ez év február 19-i keltezés
sel megemlítettem, és amelyre ezennel csupán hivatkozom. Egyébként az iránt
nincs megfontolásom, hogy ezt a Kovátsot, akit én mindenkor teljesen ártatlan
nak és önkéntes visszaj öv étele miatt inkább szolgálaton kívülinek
tekintettem-,
azonnal szabadlábra helyezzék és szülőföldjére vagy más, gyanú nélküli helyre
jó felügyelettel és vagyonának kiszolgáltatásával elbocsássak. Stupan s. k."
Az Államtanács köriratán ezután gróf Blümegennek, Morvaország kormány
zójának véleménynyilvánítása következett:
„Amire a Legfelsőbb Igazságügyi Hatóság figyelmeztet, azt már a 377. szám
alatti véleményemben megemlítettem. Ezért az ezirányú véleménnyel teljesen
egyetértek. Gr. Blümegen s. k."
Az Államtanács többi magas .méltóságú tagja is eltekintett a Kováts-üggyel
kapcsolatos állásfoglalásának ^megismétlésétől vagy nézetváltoztatásának indok
lásától. A kérdést eldöntöttnek tekintették, és ez alkalommal valamennyien
rövid úton csak így nyilatkoztak, ahogyan következik:
„Egyetértek. Gróf Haugwitz.
. Egyetértek. Kaunitz s. k.
Egyetértek. József s. k."
A különvéleményét fenntartó báró Borié udvari és államtanácsos ezúttal
nem véleményezte a hozzá is visszakerült, a Kováts-kérdéssel kapcsolatos ál
lamtanácsi köriratot. Eddig még ismeretlen ok miatt az Államtanács további
két tagja egyik alkalommal sem nyilatkozott ebben a kérdésben; gróf Rudolf
von Choteknek, az Udvari Bankbizottság elnökének és báró Anton von König
40 A döntés mögött meghúzódó érvelések, megfontolások sajnálatos módon nem ismeretesek. Eddig csak a beérke
zett iratok megvitatása alapján levont következtetésekből fakadó fenti döntést került elő.
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u d v a r i és államtanácsosnak a véleménye a Kováts-ügyben így n e m ismeretes.
Másodszor egyébként az előzőnél jóval rövidebb idő elegendő volt az Állam
tanács tagjainak a véleményformálásra.
A legfelsőbb tanácsadó testület tagjainak állásfoglalása alapján 1762. június
10-én megszületett Mária Terézia végső döntése is:
„A többség indítványa
szerint úgy döntöttem,
hogy Kováts fogságából
szaba
don engedendő, lefoglalt vagyona neki visszaadandó,
egyúttal azonban
elrende
lendő, hogy jövendő tartózkodási
helyéül egy gyanú nélküli helységet
nevezzen
meg."
Ezzel Kováts Mihály sorsa eldőlt. Az Államtanács m á s n a p értesítette az Udva
ri Haditanácsot a z uralkodói határozatról, és szó szerint továbbította a Legfel
sőbb Igazságügyi Hatóság határozatát. U g y a n a k k o r a z ügyiraton szereplő hiva
talos feljegyzés szerint Mária Terézia közvetlenül K o v á t s Mihályt értesítette:
„Őfelsége június 11-i saját kezű levélkével
legkegyelmesebben
az Udvari
Haditanácson
keresztül
legmagasabb
pártfogását
ígérte meg, és egyúttal
ke
gyeskedett kinyilvánítani,
hogy a kiállt hosszú fogság miatt nagyon
megindult."
Ez a kézzel fogható kegy nyújtott azután lehetőséget Kováts Mihálynak, hogy
szabadulását követően a Habsburg-hadseregben való alkalmazását kérje. Ezt
az Udvari Haditanács 1762. október 6-i döntésével rövid úton elutasította. Hő
sünk e r r e sietve Bécsbe utazott, e levélke b e m u t a t á s á v a l magánkihallgatást
eszközölt ki Mária Teréziánál, aki szóban ismét kegyéről biztosította. Erre fel
ségkérelmet nyújtott be, amelyben katonai a k a d é m i a i t a n á r i alkalmazását
vagy kegydíjban való részesítését kérte. Az Udvari Haditanácsnál 1763. j a n u á r
21-én benyújtott folyamodványa alapján rendkívül gyorsan, j a n u á r 31-i leira
tával megítélte az uralkodó a szolgálatonkívüli főstrázsamesteri (őrnagyi) r a n 
got és a rendelkezések szerinti évi 500 forint kegydíjat. Tette e^t a n n a k dacára,
hogy az Udvari Haditanács felterjesztése azt t a r t a l m a z t a , hogy „a főstrázsa
mesteri rang megadásához
vagy esetleges katonai akadémiai
alkalmazásához
javaslatát nem adhatja", sőt a kegydíjra sem tett indítványt, csupán előre alá
vetette m a g á t az uralkodói döntésnek: „Ha azonban ő Császári-Király i Felsége
legkegyelmesebb
érzületével
a kérelmező
Kovátsnak
valamelyik
alapból leg
kegyelmesebben
évi kegydíjat juttatni szándékozna,
( . . . j e legmagasabb
döntés
nek a legalázatosabb
hely szükségszerűen
csupán magát legalázatosabban
alá
vetni kény szerül."'li
Ez a levél és a döntés ténye n e m azonnal j u t o t t el Kováts Mihályhoz. Az
Udvari Haditanács részéről csak j ú n i u s 21-én szólították fel, hogy szabadon
engedése utáni esetleges tartózkodási helyéről nyilatkozzék. Hősünk azt kö
zölte, hogy „Szinyei alispán lányának feleségül vétele esetén Szinyén,
egyébként
pedig barátjánál Almásy Jánosnál Gyöngyösön
kíván lakni". Rendkívül é r d e 
kes kérdés, h o n n a n ismerte Kováts Mihály e k é t tekintélyes nemes családot oly
bensőségesen, a h o g y a n velük kapcsolatosan nyilatkozott. A teljesség igénye nél
kül u t a l u n k a r r a , hogy Almásy Ignác Józseffel (1723—1804) a későbbi neves al
tábornaggyal együtt szolgált 1745/46-ban a jász-kun szabad huszárezredben.
Ismerte ennek fivérét, Almásy Mihályt (1718—1786), aki 1736-tól francia szol
gálatban állt, hősünk francia hadseregbéli katonáskodása idején az Esterházyhuszárezred k a p i t á n y a volt. Tgy ismerhette a h a r m a d i k fivért. Almásy Jánost
41 Kriegsarchiv, Wien, Hofkriegsrat, Justizexpeditionen Bd. 752. Foí. 121. akk.
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(1728—1761) is, azt viszont nem tudhatta, hogy röviddel korábban elhunyt.
Ugyancsak franciaországi szolgálatából ismerte Szinyei Merse Zsigmond
(7—1788) Sáros vármegyei alispán másodszülött fiát, Szinyei Merse Tamást
(?—1783), aki Kovátscsal egy időben kornétásként a Bercsényi-huszárezred
ben szolgált. E család tagjaival találkozhatott rövid lengyelországi tartózkodása
idején, bár erre vonatkozó források még nem kerültek elő. Politikai természe
tű kapcsolatba is kerülhettek, mert mindkét nemes család a függetlenségre tö
rekvő lengyel nemesi csoportosulás szimpatizánsai, sőt támogatói közé tarto
zott. A nála tizenkilenc évvel fiatalabb Szinyei Merse -Franciskával is politikai
házasságot kötött Kováts Mihály, ahogyan a későbbi forrásokból következtet
hetünk. 42 Nyilatkozata alapján az Udvari Haditanács mindenesetre másnap,
mivel a két helység ellen nem merült fel különösebb megfontolás, végre meg
hozta az előírt döntést:
„Őfelsége jelen hó 10-i határozatának legalázatosabb követéseként még a
mai nap utasíttatott az itteni Főhadpdrancsnokság, amely szerint Kováts be
börtönzött szabadcsapatvezért bocsássák szabadon."
A szabadon engedés pontos napja mindmáig nem ismeretes. Az Udvari Hadi
tanács 1762. július 9-én kelt leirattal értesítette a Magyarországi Főhadparancsnokságot a szabadon engedés tényéről és ebből fakadóan a megfigyelési megbí
zatásról, míg az Alsó-Ausztriai Főhadparancsnokságon július 12-én kelt hősünk
elismervénye, miszerint kiszolgáltatták neki az elfogásakor tőle elkobzott és
eladott vagyontárgyai, valamint aranyai ellenértékét, azaz 6450 forintot, mi
után már előzőleg levonták abból fogságban tartása költségét/13
Ezzel Kováts Mihály, az egykori porosz szabadcsapatvezér elhagyhatta az
Alsó-Ausztriai Főhadparancsnokság fogdáját, közel tizennégy havi vizsgálati
fogsága után, peres eljárás nélkül, ismét szabad ember lett.

Személyes sorsán kívül eldőlt az élet által felvetett elvi kérdés is, amely oly
elevenen foglalkoztatta a bécsi kormányköröket. Napi politikai megfontolá
sok alapján az ez ügyben nyilatkozott személyiségek többsége kitartott az ad
digi gyakorlat mellett, az ellenséges hadiszolgálatot önmagában nem minősí
tette eleve büntetendő cselekménynek.
Ugyanakkor az idegen seregben szolgálók nem választhatták meg feladatai
kat, parancs szerint uralkodójuk hadai ellen is harcolniuk kellett. Mivel az
már nem saját akaratukból történt, a felelős politikai tényezők eltekintettek
ennek felségsértéssé minősítésétől.
Az ellenkező elvi döntés valóban beláthatatlan következményekkel járhatott
volna. Miként Európa szinte minden hatalma arra törekedett, hogy hadserege
számára a könnyűlovasság térnyerése következtében minél több magyar hu
szárt nyerjen meg, a Habsburg-birodalom hadvezetése is azon fáradozott, hogy
állandó hadseregében minél több jól képzett külföldi zsoldost alkalmazzon,
így a gyalogsági kiképzésben kimagasló eredményeket elért porosz tisztek is
mindenkor szívesen látottak voltak az osztrák kötelékekben. Amennyiben
pusztán az ellenséges hadiszolgálatot magát főbenjáró bűnnek, vagyis fő- és
jószágvesztéssel járó cselekedetnek nyilvánították volna Bécsben, különösen
42 ÜO.
43 l'o.
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pedig ha ezt önként visszatérőnek minősülő alattvalóval szemben érvényesítet
ték volna, akkor ez nyilvánvalóan hasonló porosz lépést váltott volna ki. Ez
pedig érzékeny veszteségeket okozhatott volna a Porosz Királysággal Szilézia
birtoklásáért folytatott harmadik koalíciós háborúban a Habsburg-birodalom
hadseregének. Bizonyára maga után rvonta volna ugyanis az idegenek, főleg a
porosz tisztek Habsburg-szolgálatváUaláfíának elmaradását, vagy legalábbis je
lentős csökkenését. Ugyanakkor eleve lehetetlenné tette volna az idegenbe tá
vozott és ott szolgálatot vállalt alattvalók visszacsalogatását és saját hadsereg
béli alkalmazását. Mindkét következmény a hadihelyzet adott időszakában erő
sen megfontolandó volt.
Ezek voltak azok a körülmények, amelyek miatt minden elvi ellenszenv da
cára, gyakorlati politikai érdekből, a legcsekélyebb büntetés kiszabása nélkül, sőt
a tényleges peres eljárást mellőzve, Bécsben szabadlábra kerülhetett a porosz
szolgálatból visszatérőnek minősült Korváts Mihály kapitány, a kor neves sza
badcsapatvezére. Azt is hozzá kell még ehhez tennünk, hogy a vizsgálati eljá
rás során következetesen elhallgatott francia és lengyel kapcsolatai, ennek ér
dekében tett megtévesztő kijelentései, amelyekhez mindvégig tévesztés nélkül
ragaszkodott, jelentősen hozzájárultak ehhez a döntéshez. Ennek következtében
ugyanakkor korábbi igazi életpályája a kortársak előtt mindvégig homályban
maradt.
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CSENDES LÁSZLÓ
1782-BEN VETTE KEZDETÉT MAGYARORSZÁG
RÉSZLETES KATONAI FELMÉRÉSE

Ha egy t é r k é p t á r gyűjteményének a n y a g á t vizsgálat a l á vetjük, ott a leg
különbözőbb időkből eredő, t a r t a l m u k b a n és kivitelükben — a felmérés módjá
ban, a t é r k é p rajzmodorában, sokszorosítási v á l t o z a t á b a n — is különböző é r t é 
keket képviselő m a p p á k a t találunk. A kezdeti idők térképeit összevetve m a i
térképekkel, csodálattal látjuk, hogy a korabeli térképészek m i m i n d e n n e k az
ábrázolására használták fel a t é r k é p e k e t . Míg a régmúltból eredő t é r k é p e k e n
úgyszólván csak a vízrajzi, majd az úthálózati viszonyokat jelölték, hosszú
évszázadok m ú l t á n sor került a domborzat, majd a települések egyértelmű, a
tájékozódás célját szolgáló feltüntetésére, a felhasználók igényeit kielégítő tér
képek készítésére, majd még később ezek széles körű közreadására.
Természetes, hogy a legegyszerűbb ábrázolások is feltétlenül tiszteletre méltó
kísérletek voltak, hiszen b á r m e n n y i r e m a g u k o n viselik a kezdetlegesség n y o 
mait, mégis csak u t a t m u t a t t a k a z u t ó d o k n a k .
A térképek elterjedését a kereskedelem, az iskolai oktatás és n e m utolsósor
ban a hadseregek igénye szorgalmazta. Régen felismert igazság, hogy egy o r 
szág területének felszíne számos olyan különleges, látszólag egymástól messze
eső jelenséget m u t a t , amelyek csak a k k o r lesznek igazán érthetők, ha a részle
tes felmérések során elért eredmények összesítve, térképi ábrázolás útján k e r ü l 
nek b e m u t a t á s r a . Különösen tanulságos az ú t - és vízhálózat, v a l a m i n t a t e r e p 
viszonyok összevetése a földfelszín m i n d e n m á s természetes vagy mesterséges
t e r e p t á r g y á n a k kialakulásával, létrejöttével.
A részletes

térképek

hiányának

felismerése

A térképek h i á n y a legnagyobb m é r t é k b e n a hadseregeket sújtotta, hiszen a
felvonulások, csaták megtervezése és végrehajtása a t e r e p és úthálózat ismere
te nélkül hosszadalmas, sok esetben bonyodalmas eljárásokat eredményezett.
Ebből adódott — különösen a hétéves h á b o r ú 1 tapasztalatai a l a p j á n — a fel
ismerés, hogy n a g y m é r e t a r á n y ú , részletes t é r k é p e k h i á n y á b a n a hadsereg moz
gatása nehézkes és hosszadalmas, a felvonulási terület ismeretének h i á n y a a
1 Az 1750—1703. évi ügynevezett hétéves háborúban Oroszországon kívül a Habsburg birodalom ősi ellensége,
Franciaország is Mária Terézia oldalára állt, míg Anglia Poroszországot támogatta. A háborút az 1750. május 1-én
megkötött francia-osztrák szövetség nyilvánosságra hozatala után II. Frigyes kezdte meg, megtámadva és lerohanva
Szászországot, majd benyomult Csehországba is. A porosz előnyomulást a Habsburg sereg a Prága melletti Kolinnál
állította meg. A császáriak győzelmében nagy része volt a Nadasdy Ferenc horvát bán vezette magyar lovasságnak.
Miután Anglia a tengeren és a gyarmatokon legyőzte Franciaországot, Oroszország pedig Erzsébet cárnő halála után
semleges álláspontra helyezkedett, a hétéves háború az 1703. febr. 15-i hubertusburgi békére! véget ért. Sziléziát nem
sikerült visszaszerezni II. Frigyestől, Ausztria a háborúban nem nyert semmit.
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Lacy Móric gróf, j'őszállásmester

vezetés bizonytalanságához, alapos — nem minden esetben megbízható —
szemrevételezésekhez vezetett.
Miután az uralkodó Mária Terézia 2 katonai vezetői tudatára ébredtek a tér2 Miután Mária Terézia a Fragmaf íca Sanctio alapján örökös uralkodó, Ausztriában: főhercegnő, MagyarorMágon;
apostoli királynő, Csehországban: királynő. Milánóban: hercegnő stb. ezért a megnevezések során leginkább csak ne s eu
oeyezve utalunk rá. Bár Mária Teréziaaz osztrák tartományokban uralkodónő volt a magyarok mégis királynak titu
lált ak (Rex és nem Seglna),
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Daun Lipót gróf, táborszernagy
képszelvények hiányának, egyértelművé vált az állásfoglalás: térkép nélkül a
hadsereg félkarú óriás. A hiány pótlására természetesen csak a hétéves háború
befejezése után kerülhetett sor. Gróf Lacy főszállásmester egy 1764. május 2-án
kelt „engedelmességi feljegyzésiében 3 tájékoztatta gróf'Daun Lipót táborszer
nagyot, az udvari haditanács vezetőjét, a háborúban tapasztalt nehézségekről,
majd javasolta legalább Cseh- és Morvaország területének katonai felmérését,
valamint az országleírás elkészítését.4 Daun saját hadjárataiban is nagy hiányát
érezte a nagy méretarányú térképeiknek, ezért Lacy jelentését elfogadva sürgő
sen cselekedett. Két nap múltán (május 5-én), kidolgozva egy „minden alattva
lóra vonatkozó javaslat"-ot, előterjesztést tett Mária Teréziának. Javaslatában
a hozzá érkezett Lacy-féle igényen túl a birodalom összes országainak felméré
sét kezdeményezte. A munkák sürgősségének mintegy alátámasztásául kifej3 Kriegsarchiv, (HKR) 1764. máj. 2. 330.
4 Gróf Lacy Cseh és Morvaország felmérésére utaló javaslata nem véletlen, hiszen a háború befejezése ellenére
Csehországot továbbra is porosz támadás veszélye fenyegette. Meg kell jegyezni hogy a Dunától északra lévő területet
1780-ig a Mühl folyótól nyugatra és a Machlandvierteltől keletre felosztották, de az Inn-terület megszerzésével a Hausruck és Traun-területek,,viertelek" kialakítása miatt (nehogy ötödik isiegyen !) a Macliland-területet a Mühl-területtel
egyesítették.
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tette, hogy ő maga is végeztetett már felmérést tisztjeivel az Ausztriának ma
radó kis Sziléziában (K. K. Schlesien, 1763. évi kísérlet), ami kiterjedését te
kintve ugyan eltörpült területileg a „porosz Sziléziának" nevezett és a hábo
rúban II. Frigyes által meghódított terület mellett (ez ma Lengyelország része),
de bizonyította, hogy a vezérkariak és az ezredek tisztjei képesek a feladat
végrehajtására.
Folyamodvány az uralkodóhoz
Ezek után ismerjük meg a beterjesztett — még ma is nagyon jó állapotban
lévő — akta 5 tartalmát :
„Allergnädigste Kayserin, Königin . . ."
„Legkegyelmesebb Császárnő, Királynő,. ..
Császári és Királyi Apostoli Felségének előterjesztem a cs. k. Tartományok
térképezésének szükségességét.
A legalázatosabb Udvari Haditanács, fontos feladatának megfelelően, min
dent megtesz és mindent figyelemmel kísér, ami Őfelségének szolgálatára és
előnyére válhat.
Ezért elsősorban, ebből kiindulva, Felségednek bátorkodom előadni azt, ami
a felséges szolgálat ellátásához feltétlen szükségesnek tűnik, és ami igen hasz
nossá válhat a mostani örökös Tartományok nagyvezérkarának tisztjei szerint
a tartományok védelméhez: megbízható térképek készítése és ezáltal a külön
böző területek alapos ismerete.
E téma fontos és az ehhez kapcsolódó, belőle származó haszon annak elkerü
lését jelenti, amit a múlt háborúban a térképek hiánya okozott minden alatt
valónak.
Csak a most véget ért háború alatt vált meggyőzővé a tapasztalat, mennyire
fontos a katonaság számára a pontos helyismeret, különösen azon területekről,
ahol háború viselhető.
Eddig az idegen és saját területek ismerete nélkül elégnek tűnt a helyszíni
tájékozódás, amit az újabb háborúkban csakis a pontos térképekkel és föld
rajzi leírásokkal lehet biztosítani; ilyen területeken mind eddig csak a zsákmá
nyolt térképek álltak rendelkezésre.
Saját területeink nem ismerése is azzal a szomorú, hátrányos tapasztalattal
járt, hogy nem lehetett úgy a csapatok menetét megtervezni és elvégezni, hogy
előtte terepfelderítést ne végeztünk volna és azt a helyet megkeressük, ahol a
csapatok táborozhatnak.
Ilyen meneteknél a fáradság és a munka megduplázódik, különösen, ha az
ellenség a* menetet (és felderítését) zavarni képes.
Minden eljárás, ami a táborhely kiválasztására irányult, elégtelennek tűnt,
mivel a tervezett táborhelyre vezető utakat nem ismertük, vagy az ismert utak
mentén levő táborhelyekről nem tudtunk; ezért éppen az ellenség tudta meg
határozni azt a helyet, ami számunkra a legveszélyesebb volt és ott saját erőit
be tudta rendezni ellenünk.
Egyetlen alakulatnak, vagy parancsnokságnak sem lehetett biztos parancsokat
kiadni, mert à táborozási helyek megadása elégtelennek tűnt; nem tudtuk,
hol milyen mocsarak, erdők fordulhatnak elő, mivel a térképek a meglevő fal
vakat, városoíkat és azoik helyét sem ábrázolták, vagy csak hiányosan.
Gyakran előfordult, hogy egy alakulat, törzs, vagy sereg erdőbe került és ott
5 Kriegsarchiv, HKR. 1704. F36., 1704. május 13.
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táborozni készült, ahol éppen mocsár volt, és azon keresztül a legrövidebb utat
megtalálni képtelen volt, és védelem helyett éppen veszélybe (került.
Egész napokat kelett azzal eltölteni, hogy az ilyen erdőket tès a hozzá vezető
utakat felderítsük és elkerülhessük azt, hogy az ellenség bekerítsen táborozás
közben (oldalról, vagy hátulról).
Az ellenséges helyzet felderítésekor (szemrevételezésnél) annak saját terüle
tén mindig nagy fáradságba került azt megtudni, hogy a terület, ahol az állo
másozik, miként támadható meg.
A frontok, szárnyak rejtését (mocsár, szakadék, folyó) és állapotát az ellen
séges területen csak akkor lehetett megtudni, amikor azok közelről feltűntek.
Egy szárnynak a másikig tartó méreteit és az ott rejtőző erők nagyságát
megbecsülni általában nem lehetett; ezért az ellenségnek nem volt nehezére a
mi szándékainkat megtudni és ezáltal helyzetét módosítani, a mi szándékain
kat megakadályozni és végső célját ezáltal elérni.
Saját területünkön sosem sikerült csapatainkat olyképp diszlokálni (elhelyez
ni), hogy azokat sok változás ne érje.
A járási (körzeti) vezető személyek és a környéket ismerő egyének bevonása
sem jelentett sók segítséget, azokat 'gyakran nem sikerült megtalálni.
Gyakran előfordult, hogy a lovasság olyan falvakba jutott be, ahol nem
voltak istállók és a gyalogság olyanokba, ahol nem volt számára .menedék,
sem igásállat, sem takarmány, sem táplálék.
A falvak és városok előzetes megszemlélése nélkül sok oly nehézségbe ütköz
tünk, amit elkerülni csak fáradságos utánjárás árán lehetett; ez a kettős munka
nem csak a szolgálatra hátrányos, hanem erőltetett menet után a fáradt legény
ségnek, lovaknak is, ezáltal a felelősséget a szálláscsinál ókra hárították.
Az eddig .felsoroltak egyértelmű és elégséges indokai annak, mennyire szük
séges lenne a cs. kir. tartományok területének ismeretét figyelemmel kísérni
és azt minél hamarabb pótolni.
Az elmúlt évben Felségednek erről jelentést terjesztettünk fel, amely -a
vezérkar tisztjei által végzett térképezés eredményét mutatta be a maradék
Szilézia területén, mint első kísérletet az országos felmérésre.
Ezek a tisztek ezt a feladatot igen ügyesen oldották meg, és magukat alkal
masnak és hajlandónak mutatták, ilyen nagyságú területet felmérni, a felmé
rést befejezni.
Kívánatosnak tűnik, a felmérést Cseh- és Morvaországban elkezdeni, noha
azt a tisztek száma miatt talán nehéznek, ha*nem lehetetlennek tartjuk; ez a
munka talán több évet is igénybe vehet, de az állam számára igen hasznosnak
mutatkozik.
A tisztelt Udvari Haditanács továbbá is szükségesnek tartja ezt a helyzetet
Felségeddel közölni azzal a kiegészítéssel hogy a munka gyorsabban oldható
meg, akkor, ha a tartomány ezredeinek tisztjei is részt vesznek benne helyőr
ségeik területén, eközben a Vezérkar tisztjei az ország határait mérnék fel;
erre a rajzolni képes tiszteket kell alkalmazni, azokat a Vezérkarhoz vezényelni
és a munkák befejeztével ezredeikhez őket visszavezényelni; a munkát rajzo
lásra azoknak kellene kiadni, akik a következő területért illetékesek.
Az eddigi adatok alapján, a 2 tartományban a rajzolásra és felmérésre alkal
mas tiszteket kb. 30 főre lehet becsülni, akik az országleírást is el tudják ké
szíteni.
A személyi állomány biztosítása mellett gondolni kell a mérőműszerekre, pa
pírra, rajzeszközökre, festékekre is, valamint a felmérők szállítására, ellátásá
ra, vendéglőkre, ami nagyobb költséget jelent, mint a szálláskészítők esetében
' 7 Hadtörténelmi Közlemények
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Az Udvari Haditanács vezetőjének Mária, Teréziához benyújtott
vonatkozó"
javaslata.

„minden

alattvalóra

Az előterjesztés

7*

utolsó oldala. A bal oldalon levő oszlop Mária Terézia

feljegyzéi

és nagyobb terhet ró az elmúlt háborúban kárt szenvedett tisztekre, azaz szűk
zsoldjuk megnövelésére kell intézkedni.
Gondolni kell továbbá az anyagiakon kírvül arra is, hogy a felmérést végző
tiszt napi 1 koronát, vagy havi 30 koronát kapjon, évente max. 6 hónappal
számítva, ami 40 tisztet számítva évi 8000—9000 koronát tesz ki; ezáltal a rajzolást-mérést és leírást 3—4 év alatt be lehetne fejezni és a teljes költségráfor
dítás 30 000—40 000 koronára rúgna. Ez nem olyan nagy összeg, hogy hasznát
a szolgálat ne nélkülözné és előnyeit rövid időn belül ne élvezné.
Felséged nemcsak katonai előnyöket várhat ettől az akciótól, hanem a 16
milliós ország is hajlandó megszavazni ennek költségeit, ha másképp nem,
akkor az erődítési rendkívüli alapból, hiszen az erre szükséges pénzt jobbra
nem is lehetne elkölteni.
Az Udvari Haditanács eme javaslatai Felséged jóváhagyását várják: ennek
alapján az illető ezredeket és tisztjeiket azonnal utasítással látjuk el, hogy
munkájukat megkezdhessék és hamarosan befejezhessék elsősorban azzal a
gondolattal, hogy később az Osztrák Tartomány (az Ennsen alul és felül, innen
és túl) és a Belső-Ausztriai területek is felmérésre kerüljenek a lehető leg
gyorsabban.
Bécs, 1764. május 5.
Daun"
Mária Terézia saját kezű jeljegyzése, az akta utolsó oldalán olvasható:
,,Bin völig (ein)verstanden und kan man auch besonders in Hungarn nicht
genug diese Arbeit pressiren" vagyis:
Teljesen egyetértek s a munkát, különösen Magyarországon, nem lehet eléggé
szorgalmazni (sürgetni). 6
Ezzel a vállalkozás fontosságának szem előtt tartása mellett a végrehajtás
törvényerőre emelkedett. Mária Terézia, a felmérés fontosságát mintegy alá
támasztva, utasítást adott arra, hogy a felméréssel kapcsolatban új beosztásba
kerülő tábornokok és tisztek fizetését ne a katonai, hanem a gárdaalapból fi
zessék ki.
A felmérési munkák által felölelt területet tekintve kijelenthetjük, hogy
Európa-szerte páratlan vállalkozás volt.
A felmérés kiterjedt a tulajdonképpeni osztrák örökös tartományok és a
cseh korona országaira.7
Ezek nevezetesein:
1. Ausztria az Ennsen innen és túl .(a mai Alsó- és Felső-Ausztria, 1491 után
ilyen néven is); Belső^Ausztria (Steierország, Karintia, Krajná, Isztria a határ
vidék nélkül, a velencei államok: osztrák Friaul, azaz Görz és Gradiska), vala
mint Trieszt és Fiume, "utóbbi 1776 után Magyarországhoz csatolva, mint „Cor
pus separatum"; Tirol (1491 után Vorarlberggel és az előausztriai résszel
Felső Ausztriaként megnevezve); Vorarlberg és több Rajna-menti svábésbreisgaui terület Elöausztria néven; továbbá Cseh^Morvaország és az ún. császári
Szilézia (egy töredék).
2. Galícia és Lodoméria, Bukovina.
3. Magyarország, Erdély, Horvátország és Szlavónia (kivéve az ún. katonai
határövezetet; „Katonai Horvátország és Szlavónia", szemben az ún. „Polgári
Horvátország-Szlavónia" területével). Utóbbi változó szélességű sáv volt az ak(5 Kriegsarehiv, H K E . 1704. 880.
7 75 Jahre Kartographie am Ha merlingplatz. Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen, Landesaufnahme.
Wien, 1980.- 33, o.
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kori török-dalmát határ mentén, egészen Bukovináig. A „határőrlakók" katona
parasztok voltak, akik ezredeikhez tartós szolgálatra vonultak be.
4. Az ausztriai Hollandia (a mai Belgium), ennék szegélyén volt a ma már
nem létező egyetlen francia-osztrák határérintkezés a mai belga Roisin hely
ség mellett (Valenciennes-től keletre), ahol még állnak osztrák-francia határkö
vek. A kövek egyik oldalán látható a császári kétfejű sas (felirat: „Autriche"),
másikon a Bourbon liliomos címer és felirat: (France). Ezt a területet Ausztria
1797-ben a campoformioi békében Franciaországnak adta át. Mivel az osztrák
Hollandia az utrechti (1713), illetve a rastatti (1714) békével került a biroda
lomhoz, ezek a kövek kb. 260 évesek.
5. Milánó és Mantua hercegségei, az ún. osztrák Lombardia.
A felmérés végrehajtására sor került a fent utalt területeken, kivéve Tirolt,
Voralberget, Lombardiát és Hollandiát.
A végrehajtás sorrendjét a felmérésnél nélkülözhetetlen alapozó háromszöge
lés elkészülte és a várható háborús veszély „irányai" határozták meg. így tör
tént, hogy elsőnek a porosz hadszínteret mérték fel (1763), evvel egyidejűleg
kezdődött és 1768-ig tartott Cseh- és Morvaország, majd a tatár betörés veszé
lye idején Magyarország keleti határvidékének felmérése.8 Ezt követte a török
veszély miatt 1766—73-ig Erdély és a Temesi bánság, majd 1770—85 között a.
katonai határőrvidékeken folyó felmérési munka. Végül 1782—88 között mérték
fel Magyarország és Ausztria belső területeit. 9
Ami a terület nagyságrendjét és nem utolsósorban a méretarányt (1 : 28 800)
illeti, ez a felmérés térben és időben túlszárnyalta korának két jelentős térkép
művét, Franciaország Cassini-féle nagy térképét, 10 valamint Nagy Frigyes kabi
net-térképét. Utóbbi Poroszországot ábrázolja a Wesertől nyugatra, 270 térkép
szelvényen.11
\
A felmérés végrehajtásának előzményei
A magyarországi részletes felmérést előkészítő munkálatok a kor technikai
színvonalán biztosították azt az alapot, melynek segítségével a több mint ezer
térképszelvény megbízható csatlakoztatással elkészülhetett. A geodéziai alap
mérések, melyeken nemcsak a múlt és jelen térképező munkálatai épültek fel,
hanem amelyre az eljövendő kor topográfiai, kartográfiai és ezekkel kapcsola
tos munkálatai még hosszú időn át támaszkodni fognak, lassú fejlődésen ke
resztül érték el a mai színvonalat,
A térkép felhasználója aligha gondol arra, hogy a térképrészletek pontos
sága egy minden követelményt kielégítő geodéziai alap nélkül nem képzel
hető el.
'
'i . < \ \
A geodézia feladata megteremteni azt az alapot és keretet, amelyen egy
nagyobb terület (ország, országrész), topográfiai részletmérése biztosított. Ez
feltételezi mindazon mérések végrehajtását, amelyek a Föld alakjának megha
tározásához szükségesek. Az itt vázoltakból is kitűnik, hogy a feladat végrehaj8 Kriegsarchiv, H K B . 1700. 508.
9 Hadtörténelmi Intézet Térképtára (a továbbiakban—HIT) gyűjteményében az itt ismertetett területekről
nagyszámú térképszelvény, vagy azok fotómásolata található. A kutatóknak jelentős segítséget nyújt a Nemesné
Ipoly Márta szerkesztette Földabroszok, mappák, térképek katalógusa; Katonai vonatkozású térképek a Habsburg
Birodalom és az osztrák-magyar monarchia korából. Kézirat gyanánt. Budapest, 1982.
10 Carte géométrique de la France 1750—1793. Méretaránya 1:80 400, szelvényeinek száma 182 darab. A felmérést
alapozó háromszögelést 1744-ben kezdték el. A térképszelvények fellelhetők a Hadtörténelmi Térképtár gyűjteményé
ben, jelzetük B V a 80.
11 Méretaránya 1:50 000, a sorozat címe: Tabuleau aller durch den preussischen Obersten Graf v. Schmettau von
anno 1707 bis 1787 aufgenommenen und zusammengetragenen Länder.
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tása komoly elméleti felkészültséget, valamint megbízható műszerezettséget fel
tételez.
Geodéziai mérésekre, földfelszíni, földrajzi meghatározásokra már I. Lipót12
és III. Károly 13 is alkalmaztak hadmérnök tiszteket, azonban a nagy horderejű,
jelentős kiterjedésű terület részfelmérését megalapozó munkák csak Mária
Terézia uralkodása alatt kezdődtek meg,
A hadmérnökök intézményes képzését Sžavojai Jenő III. Károlynak tett
előterjesztésével alapozta meg. A herceg javaslatának lényege, hogy egy léte
sítendő intézmény, melynek neve „Kays. Königl. Ingenieur Akademie" (Csá
szári Királyi Mérnöki Akadémia), képezzen olyan hadi és polgári szolgálatra
alkalmas mérnököket, akik tudományos és gyakorlati vonalon Európában a
legmagasabb szintet képviselik. Indoklásában úgy vélekedik a herceg, hogy az
itt tanult mérnököknek olyan sok és olyan változatos feladatot kell megol
daniuk a birodalomban, de különösen a töröktől felszabadított Magyarorszá
gon, hogy erre csak a legkiválóbbak, a legjobban felkészültek lesznek alkal
masaik.14
III. Károly az akadémia létrehozására vonatkozó rendeletet 1717. dec. 24-én
írta alá. Az alapító rendelet intézkedik arról, hogy a hallgatók a mérnöki
tudomány (Ingenieur-Kunst) minden ágában, kiemelten az elméleti és gyakor
lati geometriában, a statikában és mechanikában, polgári és erődépítéstanban,
folyóvizek szabályozásában, mocsarak lecsapolásában, út- és hídépítésben stb.,
egyaránt jártasak legyenek.15 Az elméleti oktatást szinte minden vonatkozás
ban gyakorlati képzés egészítette ki. A topográfiai felmérések végrehajtásá
hoz J. Marinoni, az akadémia aligazgatója, udvari matematikus szerkesztett
távcsöves vonalzókat, melyek kivitelezését a legjobb bécsi mechanikai műhe
lyekben végezték. J. Marinoni tökéletesítette az asztrogeodéziai észlelésekhez
használt, kvadránssal kombinált műszert is.16
J. Marinoni váratlan halálakor (1775. január 10.), Mária Terézia saját kezű
feljegyzéssel úgy rendelkezett, hogy a nagy tudós hagyatékát azonnal vegyék
leltárba, s az értékes szakkönyveket, csillagászati műszereket, észlelési jegyző
könyveket, asztronómiai számításokat adják át az akkor már európai hírű
Hell Miksa csillagásznak, akit egyben az elhunyt utódjává nevezett ki. így
lett Hell Miksa a bécsi os. kir. Mérnöki Akadémia első magyar származású
tanára, illetve aligazgatója.17
J. Liesganig, a bécsi egyetem professzora18 végezte — Mária Terézia meg
bízásából — az első, nagy területet átfogó fokméréseket. E célból a bécsi me
ridiánkörön Brünn és Várasd között háromszögláncolatot alakított ki, ezen
belül két bázisvonalat (alapvonal) mért Wiener Neustadt-nál és a morvaivölgyi
Seyring-nél 1762-ben. Az előbbi még ma is látható a Neunkirchener Alle men
tén. Az eredeti északi végpont, területrendezési okból, az út másik oldalára
került át és ma a Kamman-utca torkolatában található. 19
Ez a Semimering-hágó felé obeliszlkkel van megjelölve, melyet egy 'kőglóbusz
12 1657—1705.
i
13 1711—1740
l-t Bendefy László: A bécsi Csász. kir. mérnöki akadémia alapítása és oktatási rendje a XVIII. század végéig
Technikatörténeti Szemle, 1975—7G. 8. sz.
15 GatH, Friedrich: Geschichte der K. K. Ingenieur- und K. K. Genie Akademie 1717—1809. Wien, 1901.
16 Uo. kvadráns — Irányzóbotből és beosztással ellátót t negyedkörből álló, csillagmagasságok mérésére használt
műszer.
17 Bendefy: i. m.
18 1719—1799. Kiváló matematikus, a jezsuita rend feloszlatása után Mária Terézia az Udvari Kamara állomá
nyába helyezte.
19 Eredetileg a Wienerneustadti szövetségi úton, korábban a Trieszti úton, amit régebben v I. Karoly ota a „Ca,
kir. olasz főposta és kereskedelem útja"-ként neveztek. 75 Jahre Kartographie an Hamerlingplatz 1905—1980. Bun
desamt für Eich- und Vermessungswesen, Landesaufnahme.
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díszít az alábbi felirattal: „Francisei et Mariae Theresiae Augg. iussu et auspiciis meridiani Viennensis gradus trés dimensus hane besismetam borealem
statuit Jos. Liesganig Societatis Jesu anno MDCCLXII. —• Auf Geheis und mit
Förderung der Majestäten Franz und Maria Theresia mas Joseph Liesganig S.
J. drei Grade des Wiener Meridianbogens und errichtete diese Säule am nörd
lichen Erdpunkte der Grundlinie im Jahre 1762. Instandgesetzt vom Bundesamt
für Eich- und Vermessungswesen im Jahre 1930." Vagyis Őfelségéik, Ferenc
és Mária Terézia felszólítására J. Liesganig jezsuita páter mérte a bécsi meri
dián 3°-os ívét és építette ezt az oszlopot az 1762. évben az alapvonal ezen
északi végére. Helyrehozatta a BEV intézmény 1930-ban.20
Az első katonai felméréssel egyidejűleg végzett Liesganig-féle háromszögelé
sek — köztük a Magyarországon mért két alapvonal (Csurog, Kistelek) — a
részletes felméréssel nem voltak összefüggésben, legalábbis ezen mérések fel
használásáról az eddigi kutatások nem tudnak. Tudunk arról, hogy Liesganig
javaslatot tett a katonai felmérés egységes geodéziai megalapozására, mégis,
a térképszelvényekkel bizonyított, hogy a felmérés országonként külön-külön
egységet képez.
Liesganig magyarországi fokmérési munkáival egyidejűleg (1769) javasolta,
hogy a bécsi és a budai meridiánokban általa mért háromszögelési láncolato
kat a birodalom határáig hosszabbítsák meg és egészítsék ki három merőleges
láncolattal, amely megbízható kiindulási alapot biztosít.21
A meridiánvonal meghatározásának jelentőségéről Elmpt tábornok a Hadi
tanácshoz intézett felterjesztésében az alábbit írja: 22 „Egy országnak a csilla
gászat és szögmértan szabályai szerint való felméréséhez elsősorban a meridián
vonalat kell meghatározni. Ez a vonal, mely a déli pólustól az északi pólusig
húzható meg, kompasszal (iránytű) nem tűzhető ki. Az irányvonalat világos
napokon lehet kitűzni, amikor süt a nap délelőtt és délután is. Ha erre a vo
nalra — mely az országon keresztül meghosszabbítható — egy merőleges vo
nalat jelölünk, úgy az a vonal fogja összekötni a napkeltét napnyugtával. így
megtudható a négy fő világtáj, melyek a térképeken jelekkel, vagy kiírva tudtul
adandók."

Magyarország

felmérése

Mária Terézia már idézett záradékán túl a magyar Udvari Kamarához kül
dött latin nyelvű átirat 23 rögzíti a felmérés célját, valamint elrendeli, hogy a
Kamara biztosítson a felmérők mellé olyan embereket, akik a területet kellően
ismerik, és a környékre vonatkozó tájékoztatást meg tudják adni. Ezen sze
mélyek minden bizonnyal a térképszelvények kiegészítéséül készült országleíiók munkáját, a „Landesbesichreibung"-ot segítették. Igazolja ezen feltevést
az is, hogy a Haditanács Esterházyhoz, a magyar udvari kancellárhoz a kö
vetkező tartalmú átiratot küldte: 24 Pest vármegyének a magyarországi váro
sok, vásárhelyek és falvaknak az ezredek által való összeírása alkalmával be
adott panaszára, nevezett megye értesítendő, hogy ez az összeírás egyedül a
még hiányos katonai térképekre vonatkozik.
20 Az obeliszken olvasható szöveg latinul és németül örökíti meg a 18. század nagy jelentőségű geodéziai munkája"
aak egy állomását, pontosabban egy földrajzilag meghatározott pontját.
21 E. Nischer: Österreichische Kartographen. Wien, 1927. 76. o.
22 Paldus József: Die Militärischen Aufnahmen imBereiche der Habsburgischen Länder aus der Zeit Kaiser Josephs
II. Wien, 1919. 16. o.
23 Kriegsarchiv, HKR. 1766. 508.
24 Kriegsarchiv, HKR. Protocoll LXVI. 27.
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Magyarország részletes felmérése 1782 márciusában 25 kezdődött, de mint
arra már utaltunk, a határvidékek térképi biztosítása, azok korábbi felmérését
igényelte. Huszt katonai parancsnoka, Sterling őrnagy a feladat végrehajtására
az alábbi utasítást kapta :
„Az ez ügyben kapott dekrétum alapján s az ezen célra hozzá beosztott had
mérnök tisztékkel (Hoffmann mérnökkari alhadnagy és Bebó conducteur), Máramaros körzetet az Erdélyi fejedelemségtől kezdve Moldváig terjedő legszélső
határig, főképp Lengyelország felé, mértanilag pontosan vegye föl; amennyire
csak lehetséges, a legszélső határtól befelé haladva dolgozzék és jegyezze fel
mindazt, ami egy pontosabb, részletesebb térképhez általában hozzátartozik.
Egyúttal alkalmazza mindazokat a feljegyzéseket és jeleket is, amelyek a poli
tikai és kamarai spekulációkhoz szükségesek s amely kívánalmak miatt főképp
a magyar Udvari Kamaránál Pozsonyban jelentkeznie kell és ezek felől a
Kamara által kijelölt hivatalnokokkal a legjobb belátása szerint egyezzen meg.
Feladata továbbá egy teljes katonai térképet készíteni, nemcsak a nagyobb
tárgyakról, mint városok, mezővárosok, falvak, kastélyok, kolostorok, hegyek,
völgyek, erdők, szőlők, szántóföldek, a homokos, köves és agyagos talajok meg
különböztetésével, hanem a kisebb tereptárgyakról is, mint: hidak, dombok,
mélyutak, gyalogösvények, patakok, tavak, mocsarak, bokrok, szakadékok, szo
rosok, amelyeken kocsival vagy gyalog lehet átmenni, ahol a folyók vagy lóval
átjárhatók, vagy hidakat kell rajtuk verni, ahol fatorlaszolkat kell emelni,
vagy ahol a határ megszállandó lenne, vagy ahol a legfontosabb pontokat erős
ségekkel kellene ellátni — háború esetén az ellenség ellen, békés időben LI
csempészet megakadályozására, vagy pedig a pestiskordon meghúzására —, to
vábbá a mi területünkön kívül eső területről annyit kell felvenni, amennyi
látható és a területre az utakat is rá kell vezetni és az arra vonatkozó külön
magyarázatot úgy megadni, hogy az összehasonlításnál a fent nevezett tárgyak
világosan és sok fáradság nélkül leolvashatók legyenek s a térkép annak idején
használható legyen.
Fölösleges lenne külön hangsúlyozni az egységes térképméret szükségességét
és a csatlakozások fontosságát, amikor a munkát úgyis hadimérnökök vég
zik."26
Ha röviden is, de ide kívánkozik, hogy a térképkészítéshez a részletes fel
mérés végrehajtása előtt a terepen arra alkalmas mérőműszerekkel és mérési
módszerekkel helymeghatározásokat kell végezni. A helymeghatározások (fix
pontok) összességének felhasználásával, azokról történt részletpontok mérésével
készíti el a topográfus az előírt méretarányú alaptérképet. 27
Magyarország kezdő háromszögelése28 1782-^ben vette kezdetét, melynek hasz
nosításáról — még akkor is, ha sok esetben kezdetleges módszereket alkalmaz
tak — az elkészült és összességében egymáshoz csatlakozó térképszelvények
tanúskodnak.
Magyarországon a mindaddig legnagyobb terület részletmérését biztosító
háromszögelést — vagy amint akkor nevezték: fokmérést —, mint már emlí
tettük, J. Liesganig készítette.
___
Sajnos, Liesganig kétségtelenül hasznos javaslata, miszerint a bécsi és budai
meridiánokban mért háromszögelési láncolatokat egészítsék ki arra merőleges
25 Kriegsarchiv M R . Memoiren 1751—83.11—105.
20 Borbély Andor—Nagy Júlia: Magyarország első katonai felvétele II. József korában. Budapest, 1932.
27 A katonai akadémiák hallgatóinak ilyen irányú képzése mindenkor gyakorlat volt, és nem csak elméleti de gya
korlati kiképzést is kaptak.
28 A munkarészek eredetijének fotómásolata, valamint ezek alapján szerkesztett vázlatok, megtalálhatók a Had
történelmi Térképtár gyűjteményében. B IX c 721.
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láncolattal, nem került kivitelezésre. Jóllehet a későbbi rendszeres háromszöge
léseknél, mint arra egy későbbi feldolgozás utal, csak a bécsújhelyi alapvonalat
tudták felhasználni.29 Mindenesetre az biztos, hogy az első katonai felméréssel
egyidejűleg végzett Liesganig-féle fokmérési háromszögelések, köztük a Magyár országon mért két alapvonal (Kistelek, Csurog) és a budai meridiánban
fektetett háromszögelés, a katonai felmérésekkel nem voltak összefüggésben,,
bár Galícia térképezése során 30 Liesganig háromszögelését előnyösen felhasz
nálták, továbbfejlesztve hasznosították. Magyarország felmérésének alapjait
jelentős kiterjedésű területen grafikus háromszögeléssel, mér őasztal-el j árassal
biztosították. A felvételek nagybani összefüggését az úgynevezett orientális,
perpendikuláris és meridionális vonalak biztosították. 31 Meghatároztak, és vagy
közvetlenül, vagy háromszögelés útján folytatólagosan a terepen is kitűztek egy
fő tájékozódási vonalat (pl. a csillagászati északot). Erre merőlegest szerkesztve
egy derékszögű tengelykereszthez jutottak, amely a szelvényezés- 'és a további
munkálatok kiinduló alapja és gerince lett. A vonalakat a szelvényezésnek
megfelelő részekre osztották be. Minden felmérőnek egy-egy így keletkező osz
lopot, vagy annak részét adták ki részletes felmérésre. A munka egyidejűleg
a tájékoztató vonal mentén kezdődött és a szomszédokkal való összhangban,
csatlakozó szelvényenként haladt tovább.
A ' háromszögeléshez mért alapvonal hosszát többnyire 1000—1200-öles nagyságrendben határozták meg.32 Az így létesített alapvonalból kiindulva a háromszögelést grafikus meghatározással mérőasztalanként továbbfejlesztették és
fokozatosan a felmérendő terület egészére kiterjesztették. A szelvényenként!
háromszögelési főpontok meghatározása az ún. Dumont-féle módszerrel történt.
Ennek lényege, hogy hat egymáshoz illesztett mérőasztaloin az irányzást egy öt
láb hosszú távcső biztosította. Előnye az volt, hogy nagyobb távolságokra le—
betett így irányozni és a metszésvonalakat a felmérendő szelvényeken rajzilag
biztosítani. A hat mérőasztalon felvett nagy háromszöggel egységes hálóza
tot lehetett szerkeszteni, amiből aztán a szelvényenkénti háromszögelés és a
részletpontok mérése megoldható volt. Bár csak alkalomszerűen, de a kvadránssal — azaz szögméréssel és számítással — is végeztek háromszögelést.
A részletes felmérést a háromszögelési hálózatnak irányzással és metszéssel
végzett sűrítése tette lehetővé, amit kiegészített a részletpontok távolságának
meghatározása lánccal, vagy lépéssel, esetenként csupán becsléssel.
A magyarországi felmérések vezetője, a megbízást kevéssel megelőzően elő
léptetett Neu ezredes, 1782 márciusában 33 utasítást kapott a felügyelettel meg
bízott Elmpt tábornoktól a felmérésekhez használandó műszerek biztosítá
sáról. Az utasítás a legfontosabb műszerekként az alábbiakat sorolja fel :
1. Kvadráns: mozgatható, illetve rögzített távcsöves, vagy irányzó-vonalzóval2. Asztrolábium: 180°-ra beosztott szögmérő, mozgatható, vagy merev irány
zóval.
3. Mérőasztál nagy sárgaréz irányzó vonalzóval, mindkét oldalán dioptrával úgy, hogy biztosítsa az előre és hátra irányzást.
4. Tájoló az irányok meghatározásához.
5. Függőón a műszer, illetve felmérőasztal pontosításához.
29 E. Nischer: i. m. 7(5—80.
30 Történt 1772—74 között.
31 Paldus József: Katonai térképek készítése II. József császár idejében, különös tekintettel Magyarországra.
Hadtörténelmi Közlemények, Budapest, XVIII. kötet. 1917. 172. o.
Orientálás = irányítás (kelet-nyugati irányú beállítás) Perpendikuláris = függőleges Meridionális = meridiánhoz,
délkörhöz tartozó
32 Paldus József: i. m. valamint Borbély Andor—y agy Júliai, m. 31. o. 1 öl = 1.80048384 méter
33 Kriegsarchiv KA. 1781—83. 11. 105.

— 105 —

Az első katonai felmérés áttekintő szelvénye a megyehatárok feltüntetésével.

6. Mérőlánc a hosszak meghatározásához.
7. Pontszúrótű, a mérőasztalon végzett irányok és távolságok rögzítéséhez,
nem feledve az asztallap vízszintesre állításához egy e célra alkalmas golyó
biztosítását.
Neu ezredes, tanulva a korábbi évek tapasztalataiból, külön tervet készített
Magyarország felméréséhez.34 Mint az az áttekintő szelvényről is kitűnik az
élőkészítés.alapos, mindenre kiterjedő volt. A végrehajtást így ismertette: 35
„Az ország egész területén át egy fő orientális és egy merőleges oszlopot'
fejlesztünk. Erre a fő orientális oszlopra az egyes felvételek elhatárolása végett
további merőleges oszlopokat s ezekre ellenőrzés és helyesbítés céljából ismét
merőleges oszlopokat állítunk. E fő háromszögelés terve és a hozzávaló műszer
(Dumont) elkészült így a munka tavasszal elvégezhető.
A mappeuröknek ebben a meghatározott rendszerben (hálózatban) kell dolgozniok, mert ha a munkát az orientális vonalról kiindulva, s egy erre merő
leges mentén, egy-egy szelvény szélességben egész az ország széléig ki-ki önál
lóan végezné, a sok szelvényen keresztül az egyszerű mérőeszközökkel végzett
műveletékből végül is igen nagy hibák keletkeznének. Az orientális oszlop és
a főháromszögeléshez vont merőlegesek minden szelvény oszlopban megadják
a téťképmezok elhatárolására és a merőlegesek ellenőrzésére szükséges északi
irányt, anélkül, hogy a fő háromszögelésnél a tájoló egyáltalában használatra
kerülne. Ha ellenben egy meridionális kiindulási vonalat választanánk, s az
erre szerkesztett merőleges szolgálna irányul, akikor a valódi északtól való el
térést kinek-kinek magának kellene a maga oszlopában meghatároznia, ami
sokfajta tévedésre és hibára adna okot és a legtöbben figyelembe se veszik."
A jelmérés

méretaránya

A katonai és minden bizonnyal a polgári érdekeket is mérlegelve az első
nagy méretarányú — az ország teljes területét ábrázoló — térképszelvények
méretarányát a bécsi öl-rendszerre alapozva állapították meg,36 vagyis a tér
képi ábrázolás egy-egy millimétere 28,8 méternek felel meg. Természetes, hogy
ez csak irányadó mértékszám, ami tized- vagy akár századnagyságrendjét il
letően eltérő az alapjaiban helytálló méretarány pontosságától. Ilyenek a házak,
utak vagy akár vízfolyások rajzi „kifejezhetősége."
A napjainkban műszalki utasításként megadott előírások — vonalvastagság,
értékrend, eltérés a méretaránytól — a kezdet kezdetén még ismeretlenek vol
tak. Cél az ábrázolás, helyenként még akkor is, ha az a pontosság rovására
méretbeli torzítást eredményezett. Az ilyen esetenkénti ábrázolások napjaink
ban is fellelhetők, ami nem pontatlanságra, hanem gazdagabb információk,
méretarányon aluli tájékoztató elemek bemutatására ad lehetőséget a térkép
* készítőjének. Bár a jelkulcsi ábrázolásra később térünk rá, itt mégis szük
séges megjegyezni, hogy ilyen méretarány esetében bizonyos fokú torzítás el
engedhetetlen és megengedett. Természetes, hogy az ilyen eltérésekre — nap
jainkban, de már korábban is — a jelkulcsi előírások felhívják a térképhasz
nálók figyelmét.
Az első részletes felmérési lapok (térképszelvények), a napjainkban közre34 HIT. B I X a 527/1.
35 Paldus József: i. m. 15. o.
36 Borbély Andor—Naf/y Júlia: i. m. 34. o
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adott térképek méreteitől eltérően, derékszögű szelvényekből állnak; iméretük
nagysága 64X42 cm. Egy-egy térképszelvény kb. 200 km 2 (2 mérföldX 1 V2
mérföld) területet ábrázol.37
Jelkulcsi jelek
A 18. századot megelőzően készült térképek település-, úthálózat-, vár-, vagy
más tereptárgy-ábrázolása lényeges változáson ment keresztül. A méretará
nyok különbözősége, a térképek rendeltetésének meghatározatlan irányvonala,
olyan kiadványokat eredményezett, amelyeknek elsősorban esztétikai értékük
volt és a tájékozódás célját csak másodlagosan szolgálták. Az ország területét
egységes méretarányban ábrázoló felmérés igazolta a térképi jelek egységének,
fontosságát is. Sajnos, a napjainkig végzett kutatások a jelkulcsi jelek egy
séges alkalmazását dokumentáló bizonyítékokat nem tárták föl. Igaz, hogy az
első katonai felmérés térképszelvényein fellelhető jelkulcsi jelek hasonlósága
tagadhatatlan, rajzi kivitelükben mégis eltérőek.
Vitathatatlan, hogy az első részletes felmérés során a terepnek egyes elemei
útján történő ábrázolását csaknem teljes egészében, pontosabban alapvető jelö
lésében, a katonai rendeltetés határozta meg. A térképi ábrázolástól megköve
telték a gyors tájékozódási lehetőséget és azt, hogy a csapatok mozgását ille
tően a terep „járhatósága" könnyen elbírálható legyen. A térképeknek a had
sereg igényeihez való alkalmazkodása (méretarány, jelek, jelmagyarázatok)
képezte a térképkészítés alapját, a felhasználhatóság mértékét.
Ekkor született döntés, hogy a Föld felszínét adó terepet, térképészeti szem
pontból, két részre kell osztani: a) A felszínen fellelhető mindennemű mester
séges építmény, valamint a helyhez kötött élő, illetve élettelen tárgyak (növény
zet, vizek) csoportja az egyik, ezek a térkép síkrajzát alkotják, b) A felszín
egyenetlenségét, domborzatát kifejező idomok.
Hosszú évszázadokon át a síkrajzot térképjelekkel (mai szóhasználattal jel
kulcsi jellel), többségében generalizált formában (így pl. települést egy épület
vagy templom oldalnézetes ábrázolásával) juttatták kifejezésre a térképek ké
szítői. Később a templom, vagy épület jelét egy kör kiegészítésével rajzolták,
mintegy pontosítva a település központját, földrajzi helyét. Hasonlóan jelleg
zetes példa a rom vagy akár a gémeskút jele. Mint azt számos régi térkép is
igazolja, a síkrajz jeleit az eredeti „képből", látványból vezették le, így a térkép
használójának megkönnyítették az azonosítást, a jel és a valóság pontosítását.
A domborzat ábrázolásának kérdése különösen nagy jelentőségre tett szert.
miután a 18. századot megelőző hegyábrázolás sem formailag, sem kiterje
dését illetően nem nyújtott segítséget. A vertikális meghatározás még az első
katonai felmérés során sem oldódott meg. Óriási lépés viszont az ún. csíkozott
domborzati rajz, amikor is a három dimenzióból kettő — a hosszúság és a
szélesség — rajzilag megoldódott. Igaz, hogy a csíkokkal való domborzat ábrázó- •
lás többet adott a korábbi oldalnézeti, vagy halmocskás rajznál, ugyanakkor
a domborzati formákkal, részletekkel való túlterhelés — különösen a nagyobb
kiterjedésű dombvidéken — csaknem olvashatatlanná tette a térképek egyes
részeit.38

37 A térképszelvények valamennyi fotómásolata, jelentős terület színezett másolata,értékelhető a Hadtörténelmi
Térképtár gyűjteményében.
38 HIT. B I X a 715/1. Méretaránya 1:92 000, valamint B IX a 528/3, méretaránya 1:96 500.
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Nagyvázsony

és környéke az első katonai jelmérés térképszelvényén.
a romokra történt utalásokat. (Col. VIII. Sect. 19.)

Nyilak

jelölik

Mint a fentiekből is kitűnik, a z első katonai felmérés végrehajtóiinak n e m
állt rendelkezésükre központilag egységesített jelkulcs, ezért egy átfogó, s va
lamennyi térképszelvényre érvényes jelmagyarázat utólagos összeállítása sok
oldalú vizsgálatot követelő feladatot jelentett. A jelek mellett helyenként m e g 
található jelmagyarázatok (kiegészítő feliratok) n e m teljesek, a hiányzó m a g y a — 109

rázatok, vagy más változatú jelek megfejtését a szerzők minden bizonnyal a
térkép használójának előzetes ismereteire, avagy feltételezett következtető fel
ismerésére bízták.
A térképek jelkulcsismeret nélküli olvasását megkönnyítette a jelek kis
száma és az ábrázolt tereptárgy látványosan rajzos kifejezése. így pl. nem
volt nehéz megfejteni a vízimalom jelét (csónakkal kombinált malomkerék),
vagy például a vesztőhely ábrázolását (akasztófa oldalnézetben).
Bár ez a jelkulcs a más térképeken is fellelhető jelekhez hasonlóan nem
teljes, mégis e magyarázó térképszelvény egyedinek tekinthető a Monarchia
felmérésének, azaz ábrázolásmódjának vizsgálatához. Az „Erklerung" jelei ter
mészetszerűleg sematizáltabbak a magyarországi felmérésen készült térképszel
vények jeleinél, helyenként azonban megegyeznek azokkal.
A térképrajzolók

képesítése

Mind ez ideig egyetlen dokumentum felkutatásán keresztül értékelhető a
18. század második felében végzett kiképzés. A Hadmérnöki Akadémia 1783ban nyomtatásban is megjelent tankönyvéből képet nyerhetünk a térképrajzo
lás technikájának korabeli fejlettségéről, a térképrajzolók képesítéséről.311
A szerző nem kis büszkeséggel jelenti ki előszavának befejezéseként : „... min
denképp hízelgő, hogy sok tisztet, akik a császári, királyi mérnökkarnál, a
vezérkarban, vagy más térképezési munkáknál képességeiket és alkalmassá
gukat bebizonyították, tanítványomnak nevezhetek . . . "
A 75 oldalt kitevő tankönyvet 18 látványos, rajzos táblázat egészíti ki. A
leírás első részében részletes útmutatásokat olvashatunk a rajz technikájáról, a
szükséges rajzszerekről és azok kezeléséről. Útmutatást találunk a rajzhoz
szükséges festékek készítéséhez, felhasználhatóságukhoz. A „Tus" címet viselő
leírás első mondata: „Der ächte chinesische Tusch ist allerdings der beste, aber
schwer zu bekommen ..."''" Bizonyára ez a magyarázata, hogy más források
a könnyen elkészíthető — maradandó — festék, tus, pótlására ecetbe áztatott
vasrozsdát ajánlanak a térképek rajzolóinak. Alkalmazásukat számos régi
térkép „rozsdabarna" feliratozása, rajzi ábrája bizonyítja.
A már utalt tankönyvben'' 1 ismertetett térképjelek nagysága, a vonalak vas
tagsága, nincs előírva. A tankönyvi magyarázat a rajz alapvető (legegyszerűbb)
elemével a vonal képzésével kezdi leírását és a jelek sokféleségén át eljut a
legbonyolultabb ábrázolás szerkesztéséig. Meglepő, hogy a látványos „képsze
rűség" milyen jelentős szerepet játszott, amit talán a jelek árnyékhatásának
kifejezésével lehet legjobban bizonyítani. Az árnyékot a jel szerves részeként
hozzárajzolták a függőleges kiterjedésű ábrákhoz, de még az országutat jelölő
négy párhuzamos vonalnál is előírják, hogy kettőt vastagabbra kell rajzolni
„az árnyék hatása" miatt. Az előírás szerint a rajzi munkához frissen dörzsölt
tus''2 szükséges, miután a leszálló, levegőben levő por, a tus folyékonyságát
csökkenti, s nem utolsósorban a szennyeződés rárakódik a tollhegyre. Rajzolás
előtt a papírt tiszta ruhával át kell törölni, simítani, a papíron keletkező boly39 Gründliche Anleitung Situations — flaue en zeichnen. Zum Gebrauche der k. k. Ingenieur — Akademie, sie
auch jener, die sieh den Mappirungs — Geschäften widmen. Herausgegeben von Ferdinand Landerer, Lehrerin der k. k.
Ingenieur — Akademie Mit 18 gestochenen Planen. Wien, verlegt bei Johann (icorg Mossle, 1783. Kriegsarchiv Wien.
Bibliothek, k. 7. A címlapon látványos, térképezéssel összefüggő rézmetszet. (Irányzóvonalzó, földgömb, körző, szög
mérő, térképek figurális ábrázolással, ágyúcső, zászlók stb.)
40 Fordításban: A hamisítatlan kínai tus kétségtelenül a legjobb de nehéz hozzájutni.
41 Ferdinand Landerer: i. m
42 A kínai tus préseltcn, rúd formájában került forgalomba és ú.n. csiszolt „ m a t t " üvegen csöpögtetéssel hozzá
adott víz segítségével a dörzsölés útján nyerte el jó minőségű folyékony — rajzra alkalmas - - állapotát.
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Szolnok és környéke (1783. Col. XIX. Sect. 21.
hok lesimítása céljából. Ez a művelet a tollrajznál kedvező jelentőséggel bír.
A tankönyv első fejezete útmutatásokat ad a szükséges rajzszerekre, azok
kezelésére (még a rajztoll csiszolását is részletesen ismerteti), a különböző színű
festékek készítésére, valamint a rajz technikai kivitelére. A jelek rajzolásához
fűzött magyarázatok inkább tanácsok mint előírások. Ez a leírás végigvezet a
térképjel kialakításának minden fázisán, de elsősorban rajztechnikára tanít.
Bizonyára ez a magyarázat a jelek sokféleségére, de tartalmában azonos jel
legére (templom, vesztőhely, rom stb.) A szerző minden jelet külön paragrafus
ban ír le. így például a vonalas jelekre a következő előírásokat találjuk; az
országutat négy párhuzamos vonallal, a kocsiutakat egy folyamatos és egy
szaggatott, a gyalogutakat szaggatott, a gyalogösvényt pontozott jelekkel kell
ábrázolni. Figyelemre méltó, hogy az előírás szerint a vonalvastagságnak iga
zodnia kell a méretarányhoz.
A jelek fennmaradására jó példa — miután ma is közel azonos — a szőlő,
a temető, a nádas, valamint a hidak ábrája. Ezen jeleknél a változás csupán
annyi, hogy méretük ma már meghatározott, így összességük nagyobb terület
esetén (a hidak kivételével) rajzilag is látványosabb.
A folyók rajzolására az alábbi útmutatást találjuk: „mindenekelőtt elő kell
rajzolni a folyó főkanyarját, azután a kiseb kanyarokat. Utóbbiak sodorvonal
ban távolodnak egymástól, majd fokozatosan vékonyodnak." A hullámos, „re
zegtetett" vonalak ábrázolása megkülönbözteti a folyóvizet az állóvíztől. A
„Laken oder Teiche", vagyis állóvizeket egyenes vízszintes vonallal, a mocsara
kat vízszintes, valamint kard- vagy lángalakú vonalak egymás alá rajzolásá
val szükséges feltüntetni. Szinte valamennyi ábrából kitűnik, hogy igyekeztek
a valóságot utánzó rajzi jeleket alkalmazni.
A térképrajzolók elé állított követelmények az értékelt tankönyv leírása és
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Sárvár és környéke (1784.) Col. V. Sect. 14.
ábrái alapján r á m u t a t n a k a r r a , hogy a terepfelmérő mérnöki m u n k a a föld
rajzi pontosításon túl közel állt az ábrázolás művészetéhez. Igaz, hogy a barok
kos keretek, mitológiai jelenetek, díszoklevél formájába foglalt címfeliratok,
ajánlások elmaradtak, de egyes rajzi megoldások n e m kimondottan mérnöki
m u n k a részei.
Landerer t a n k ö n y v é n e k célja, hogy a szemléltetést jó kézügyességgel, kifejező
formában, térképi változatban tovább adhassák a felmérés művelői. A k ö n y v
csak azon térképjelekkel foglalkozik, amelyek t é r k é p r e vitele a szerző meg
látása szerint nehézséget okozhat. Ilyenek a szántóföldek, összefüggő növény
takarók, tavak, folyók, hidak stb., m e r t ezek n e m grafikusi m u n k á k , a t é r k é 
pészeknek ezeket alaprajzban kell ábrázolni. Nem hagyható figyelmen kívül
a terep jellege, valamint a m é r e t a r á n y . A t a n k ö n y v utolsó oldalán található
jelkulcs 45 jelet m u t a t be, melyek többsége m á r közismerten elfogadott a 18.
századot megelőző t é r k é p e k e n is. A településekre utaló jelnél — a méretarány
függvényében — természetesen az alaprajzi változat értelemszerűen indokolt.
Az első k a t o n a i felmérés idején a h a d m é r n ö k i a k a d é m i a hallgatói számára
készült t a n k ö n y v és a n n a k jelkulcsa a kis m é r e t a r á n y ú térképek készítését
tárgyalja. N é h á n y jelet a jelkulcs ennek ellenére sokkal aprólékosabban á b r á 
zol. A vesztőhelyek tankönyvi ábrája sok helyen megegyező, a hajómalomé
több helyen eltérő a felmérési lapok ábráitól. Nem pontosíthatók térképeken
a t a n k ö n y v jelkulcsában részletezett malmok, bányák, vendégfogadók, vallások
szerinti egyházi épületek.
A Landerer jelkulcsában bemutatott hegyábrázolás ekkor m á r régen idejét m ú l 
ta és ellentétben áll a t a n k ö n y v leíró részében olvasható — ,,Schwungstrich"
— alaprajzi — ábrázolásmóddal. A domborzat alaprajzi, a valóságos fekvésnek
és formának megfelelő ábrázolása a 18. század második felében újnak, k o r 
szerűnek számított és így is találjuk az első k a t o n a i felmérés valamennyi szel— 112 —

vényén. Igaz, hogy a domborzati forma kifejezésmódja még távol áll a rész
letes értékelhetőségtől, de alapjaiban többet ad minden korábbi ábrázolás
módnál.
Az ország első nagy méretarányú térképszelvényeinek
értéke, különös tekintettel a jelkulcsra

tudományos

Talán nem közömbös elöljáróban .kiemelten utalni arra, hogy ez a felmérés
az első, amely összefüggő képet ad a 18. századi Magyarországról; ezt meg
előzően 'hasonló nem található. A méretarányában és tartalmában minden el
ismerést kivívó, Európában elsőként végrehajtott felmérés térképi vetülete gaz
dag tartalmával különböző tudományágak képviselőit segítheti.
Mielőtt a kérdés tárgyalásába bocsátkoznánk, szükséges megemlítenünk,
hegy a jelek, térképi ábrázolások értékelését nagymértékben megkönnyíti és
azokat kiegészíti a felméréshez készült országleírás. Különösen előtérbe kerül
nek a korabeli ismeretek szerint nem ábrázolható — többségében katonailag
fontos — adatok a települések távolsági viszonyának feltüntetésétől a katonai
lag hasznosítható kiastélyok befogadóképességéig, meghatározva a védelemhez
szükséges erőket és eszközöket.
A terep járhatóságát a domborzati értékelésen túl jelentősen befolyásolják
a vízrajzi viszonyok. Ennek egyenes következménye, hogy az akkor újnak
számító domborzati ábrázolás után a folyók, patakok, tavak, források, vize*nyők iés mocsarak létét és kiterjedését aprólékosan feltüntették. Az ábrázolás
fejlődésének történetén túl értékes adatokat nyerhetnek a fentiekből a termé
szetföldrajz kutatói, amikor is a régi vízrajzi viszonyok, a vízzel borított és
vízjárta területek szabályozás előtti állapotát rekonstruálhatják kétszáz év vál
tozásain keresztül. Természetszerűen hozzátartoznak a vizek vizsgálatához a kap
csolódó utak, hidak, révátkelőhelyek, és nem utolsóisorban olyan ipargazdasági
létesítmények, mint az ekkor nagyszámú hajó- és vízimalmok.
A településföldrajz és településtörténet kutatói az ország valamennyi váro
sának, községének de még a szórványtelepüléseknek is olyan alaprajzát vizs
gálhatják, amely az ezt megelőző időből lehetetlen. így elsőként került ábrá
zolásra 1782—85 között összefüggően, azonos szempontok figyelembevételével
valamennyi lakott hely, szórtságával, az utcák terek tudatos, vagy spontán
kialakulásával. Ide kívánkozik, hogy a térképszelvények értékelője ne feled
kezzen meg a méretarányról! Indokolt erre a figyelmet felhívni, miután kuta
tók több ízben egy-egy falu házainak számiát ezekről a szelvényekről kívánták
megállapítani. 43
A hadsereg érdekeinek megfelelően mindenkor ábrázolták a várak, kastélyok,
templomok kőből épült masszív építményeit, valamint az elszállásolásra, istállózásra és a raktározásra alkalmas épületeket. Gyakran feltüntették az épüle
tek akkori rendeltetését is. így pl. Castel, Wirtshaus (WH), Salzmagazin, vagy
Ställe.
A művelési ágak tanulmányozásánál gondot okoz a szántóterület vizsgálata,
miután csak néhány felmérő fordított gondot annak ábrázolására. Jól értékel
hetők ezzel szemben az erdők, szőlők, kertek, gyakran a rét és legelő is.
Az ipar- gazdaság- és hadtörténet ^kutatói részére különös tekintettel a tér43 A méretarány szabta határ (1 mm = 28 méter) nem engedi meg, hogy valamennyi há? ábrázolásra kerüljön.
Elsősorban a jellegzetes, és főként az utcák kereszteződésénél, az utak elágazásánál lévő épi.iriek k> rňltek alaprajz
helyesen ábrázolásra.
g
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képszelvények feliratai adnak felvilágosítást a kor létesítményeiről, valamint
a csatahelyekről és az azokat megközelítő út- és vízhálózatról/14
A régészek munkáját a modern ikutatási alapanyagon (légifénykép) kívül,
legmegbízhatóbban ezek a térképszelvények segíthetik. A 18. századot megelőző
út és vízhálózatról legteljesebb képet az első nagy méretarányú szelvények
vizsgálata útján nyerhetünk. Vitathatatlan, hogy a felmérés befejezéséig az
ember még csak kis mértékben alakította át a természetet, így törvényszerű,
hogy ezek a térképek alapul szolgálhatnak a középkori vagy akár ,az ókori
természeti viszonyok rekonstruálásához. Jellemzőjük, hogy jellel és felirattal
megörökítették a régi sáncok, elpusztult települések, ismeretlen időkből eredő
őrhaknok, valamint a kastélyok — várak — és templomromok földrajzi he
lyeit/' 5 Ezek helyi pontosítása, felkutatása a méretarány ismeretében könnye
dén elvégezhető/16
Mint a fentiekből következtethető, az első katonai felmérés — méretarányá
ban és nagyságrendjében — a kor legnagyobb kartográfiai alkotása volt. Az
utókorra maradt ténképszelvénye'k két példányban készültek: egy eredeti fel
mérési lap (Originalaufnahme) és egy másolat (copie). A két változat nemcsak
rajzi kivitelében, de helyenként tartalmában is figyelemre méltó eltérést mutat.
A másolato'k készítésével járó tévedésekről, hiányosságokról nem feladatunk
itt szólni, viszont feltétlen hasznos tudnunk a két változat létéről.
A térképszelvényeket értékelő előtt, az azonos tereptárgyakat jelölő ábrák
sokféleségén túl, szembeötlő a magyarázószöveg írásmódja és tartalma, pon
tosabban a térképjelek szöveges kiegészítése. Itt írásmódban (megnevezésben,
pontosabban megfogalmazásban) olykor eltérő feliratokikai találkozunk, nem is
beszélve a helyesírásról. Míg pl. a vesztőhely jele nyolc változatban került
ábrázolásra, addig a vendégfogadó jele mindenkor téglány formátum, mellette
W. H. (Wirtshaus) rövidítés. A templomokat 16 változattal találjuk, de a ke
reszt valamennyinél fellelhető. A sokféleség ellenére a jelek többségének meg
fejtése nem okoz problémát, hiszen valamennyi, ha más-más formában is, de
utal a tereptárgy rendeltetésére. Mint a fentiek is igazolják, a kartográfiatör
ténet kutatói változásában és fejlődésében nyomon követhetik a térképjelek
kialakulását a természetes jelektől a mesterkélt ábrák kialakulásáig. A jelek
fennmaradására jó példa a szőlő rajzolási módja, melyet Landerer a 18. század
során így fogalmazott meg: „ . . . a területet egyenesen álló vonalakkal töltjük
ki, melyhez egy kis alapvonalat húzzunk árnyékként. A második sornál ügyel
ni kell, hogy a felette levők felezőjébe rajzoljunk, két jel közé egy jusson.
Az álló vonalakat ,,S" betű alakú vonallal vegyük körül úgy, hogy a felső gör
bület az alsónál kisebb legyen."/l7 Mint sok más ebből az időből eredő jel,
évszázadokon át megőrizte talán legelső térképi változatát (így pl. híd, útszéli
kereszt, barlang, vadászlak, rom stb. stb.). Érdekes Landerer tankönyvének
alábbi megfogalmazása: „Amennyiben olyan tárgyakat szükséges ábrázolni
melyekre itt utalás nincs, azokat úgy kell rajzolni, hogy a terepen fellelhető
építményhez leginkább hasonlítsanak, felismerésüknek legjobban megfelelje
nek. Ezeket azonban külön jelmagyarázatban szükséges feltüntetni."
A névrajzkutatók bizonyára számos olyan megnevezéssel találkoznak a tér
képszelvények vizsgálata .során, melyek eredete vagy fennmaradása sok más
vizsgálathoz kapcsolódóan bizonyító erővel hat. A térképek névrajza (telepü44 X. Ipoly Márta: Ipari és gazdasági létesítmények az eitső katonai felmérés értékelése alapján Budapest, 1979.
(kézirat); Csendes László: Történelmi ábrázolások és feljegyzések az első katonai felmérés térképein Budapest, 1979.
(Kézirat.)
45 Csendes László: uo.
4(> Kiváló összehasonlítási lehetőséget biztosít a légifényképek és térképszelvények párhuzamos vizsgálata.
47 Landerer: i. m. Térképi rajz.
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lés-, dűlő-, vagy akár hegy-, erdő-, területelnevezések mindenkor (visszavezet
hetők egykori eseményekre, a megnevezés forrására. Sajnos meglehetősen sok
— faként területneveknél — a német nyelvű, vagy nemetesített felirat, persze
ezek fordítása nem okozhat különösebb gondot. Nem ritka a „Faluhely", „Vár
hegy" felirat, de található „Császárhegy", „őrdomb", „Regement útja" vagy
pl. „Tizenkét ember laposa" megnevezés sem.
A tudományos felhasználásra utalóan a felmérést értékelő első feldolgozás
ban 48 ezt olvashatjuk: „A Josephimische Aufnahme lapjait nem a mai kartog
ráfus szemével kell néznünk és megbírálnunk, hanem keletkezési koruk ha
sonló célból készült felvételei közé illesztve. A 18. sz. második fele egész 'karto
gráfiai tudását és ismeretét egyesítik magukban a lapok és összehasonlítva a
francia Cassini-féle és Nagy Frigyes ún. kabinet térképeivel látjuk, hogy azok
mellett is megállják helyüket. Kartográfiai becsüknél még nagyobb történelmi
földrajzi jelentőségük. Az I. felvétel hazánk 18. századbeli településéről éppen
nagy méretarányánál fogva az adatok olyan nagy tömegét szolgáltatja, amit
semmiféle más forrásban nem találhatunk meg."
A továbbiakban nézzünk meg néhány térképi jelre történő utalást, 49 anélkül,
hogy fontossági sorrendet állítanánk fel. A feliratok a térképpel megegyezően
betűhelyesen olvashatók.
Víz- és takarmánylelőhely, valamint esetleges beszállásolás szempontjából
figyelemre méltatták a tanyák, szállások térképi ábrázolását. Jelük leggyak
rabban az épület alaprajza, azok magyarázata az alábbi :
IV—9
VIII—22
XI—33
XIII—26

Praedium
Puszta
n. Kernend geh.
Egy ház Szál ások

XIII—27
XIII—28
XIV—23
XIV—25

meier höffe
Maierhoffer
Pu try
Szent T a m á s
Maior vei m.h.
Bajer Gern ein d Szalaz
Benedek Szál
1
bosin istvan saláche J
Hütten
Salpi Puszta 4 Häuser
Mai : Hoff.
szállás
varos szálasa oder
Aedl. Salage
Zalaschen od. Ställe
Sallaschen n a c h Kiss }
Telek gehörig
j
Szállásén oder H ü t t e n

XIV—32
XIV—29
XV—30
XV—27
XVI—18
XVI—23
XVII—27
XVII—31
XVIII—20
XVIII—29
XXI—26

puszta
K e m e n d h e z tartozó
(Duna) Egyházához
szállások
majorsági u d v a r o k
majorsági u d v a r o k
putri
Szent T a m á s m a j o r

tartozó

Bajai községi szállás
Szállás a tulajdonos nevével
Kunyhók
Selypi puszta 4 ház
Majorság
városi és nemesi szállás
Szállások, ill. istállók
Kistelekhez tartozó
szállások
Szállások, ill. k u n y h ó k

48 Borbély Andor — Nagy Júlia: i. na. 53. o.
49 A szöveg közben előforduló utaló számok, pl. IV—9 a felmérés szelvényezésére vonatkoznak. Jelen esetben Colone
(oszlop) IV. Sectio (szelvény) 9.
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XXII—27

A Békéscsaba k ö r n y é k é n fellelhető m a g y a r á z ó szöveg jel
lemzően vet fényt a felmérők nyelvismeretének hiányára.
Ezen szelvényen a következők olvashatók :
Szállásén von Tsaba
Szállásén oder Hitben von
Szaba
Szállásén von Szaba
Csaba
A térképek értékelői a m a l o m r a utaló jellel és jelmagyarázattal szinte csak
n e m valamennyi szelvényen találkoznak. 5 0 A nagyszámú m a l m o k r a jellemző,
hogy pl. a XXV—13 térképszelvényen Timár, Szabolcs, Vencsellő, Gáva, Balsa
községek egymástól alig 2—3 k i l o m é t e r r e települtek, mégis, a településeken
belül m i n d e n ü t t , legalább két m a l o m ábrázolás található.
A malmolk közelében számos helyen Ziegel Ofen (téglaégető) jele, illetve jel
m a g y a r á z a t a utal a létesítményre. A VI—23 szelvényen téglavető, fűrészmalom
és malom található e g y m á s közelségében.
A malom jele többségében egy kör, a vízimalomra utaló keréklapátok ki
egészítésével.
A malmok milyenségére a jelmagyarázat utal, így a' legkülönbözőbb feliratok
olvasthatók. Ilyenek: száraz v a g y taposómalom (lóhúzta), hajómalom, malom
ház, malom, fűrészmalom, szélmalom, megszűnt szélmalom, ökörhúzta taposó
m a l o m stb., iStlb. Helyenként felírtak a m a l o m tulajdonosának nevét is, illetve
a malom közismert elnevezését.
Jelentős számú a téglavető, téglaégető jel, illetve jelmagyarázat. Gyakran talál
j u k m a l o m közelében, de önállóan is fellelhetők számos helyen. Az ábrával
b e m u t a t o t t téglavetőkön, téglaégetőkön túl a létesítmények Ziegel Hütten, Ziegelhüttery (IV—5), C. Z. of (IV—9), Szigel h ü t t (VII—12), Zigel h ü t t (VII—16),
Ziegel (VIII—25), Ziegl h : (XIV—29), Zigel h : (XIX—17), Z. H. (XV—28), Zigl
ofen (XXI—22), Z. off. (XXV—14) jelmagyarázattal is fellelhetők. Számos h e 
lyen egy szelvényen belül is más-imás változattal találkozhatunk. Előfordul
(Kalck öven XII—31) mészégető ábrázolás, illetve jelmagyarázat is.
Egyes felmérők m u n k á j á n a k alaposságára utal, hogy h e l y e n k é n t ábrázolásra,
illetve j e l m a g y a r á z a t t a l feltüntetésre került tejgazdaság (Schweizerey) (VTI—
22), vagy pl. épületfa kitermelő, vagy raktározó hely (Bauholtz) (VIII—15).
Dohánykertészet (XVIII—24 T a b a k Gartner, XVIII—27, 28) ugyancsak. Fel
lelhetők kénes vagy melegvízforrások (XI—34) és olyan fürdőhelyek (VI—21),
vagy gyógyászatilag ajánlott vizök (XI—20), amelyek n a p j a i n k b a n m á r jól
kiépültek.
Nem ritka a fácánoskert, méhészet (XXIII—14, XXII—17, XXIV—21) és do
hánykertészet jelmagyarázó felirata a térképszelvényeken.
A gyárak, r a k t á r a k (magtárak, hombárok) ábrázolása, illetve jelmagyarázata
szám szerint kevés. Helyenként (XV—26) feltüntették a Flachsdürrhaus azaz a
lenszárító helyeket is. G y á r a k : IV—8 Fabrig, VI—11 Tuch Fab., XI—18 Majoli
ca Fab., XIV—20 Cotton f. R a k t á r a k n á l g y a k o r i a sóra utialó feljegyzés X—5
Salz m., XIV—20 Saltz Amt., d e v a n l ő p o r r a k t á r is X ^ 3 0 Pul v. M., XIV—21
Pulven Magazin, stb.
A salétrom vagy salétromsavas só jelmagyarázatnál egyezményes jelkulcsi
ábra n e m állapítható meg, de a feliratával a legkülönbözőbb módon találko
z u n k : V—10 Saliterey, VIII—24 Salliter hütten, XV—17 Saliderey. vagy pl. a
30 N. Ipoly Márta: i. m.
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Budapest és környéke (1783.) Kicsinyített.

Col. XIV. Sect. 20.

XX—16 szelvényen: Saľite Süderey. Más helyeken Poťhaschen Brennerey,
VIII—19 Aschen hüte, vagy egyszerűen VI—11 Salit. Jó tudnunk, hogy tér
képi ábrázolása, illetve jelmagyarázati feltüntetése nem véletlen, hiszen ipari
lag a kálisalétromot a fekete lőpor készítéséhez használták fel.
Mint példák is igazolják, a térképszelvényeken utalást találunk a káliumkar
bonát, népies nevén a hamuzsír készítésének helyére is. Az egyezményes jel
kulcsi jel itt is hiányzik, de a jelmagyarázat egyértelmű. A haimuzsír fontos
segédanyaga az üveggyártásnak, szappangyártásnak és a kálisalétrom készí
tésének.
Nagyszámú a Glashütte (üveghuta, olvasztó) ábrázolás, illetve feljegyzés, de
különböző változatok is fellelhetők. így pl. egy megszűnt üveghuta (XII—31
Glashütte, eine eingegangen), megszűnt német üveghuták (VIII—17 Teutschè
glashütten ist eingegangen), vagy például: üveghuták, itt dolgoznak (VIII—17
glass Hütten, hier wird gearbeit).
A sokoldalú ábrázolás nem nélkülözheti a bányák feltüntetését, jelmagyarázati hovatartozásukat. A legszélsőségesebb utalásokkal találkozik a bányák
18. századbeli létét vizsgáló kutató. Ilyenek: kőszén, antimon, vas, timsó, kő,
vörös-fehér-fekete márvány, arany, ezüst, stb. bányák. így pl. VIII—17 Vitriol,
XIV—17 Steinkohl, XI—18 Tufstaine, VIII—17 Antimonium, XI—18 Roth weis
und Schw. Marmar, XV—17 Gipps und Alabaster grb., XVIII—15, Silberberg,
VIII—17 Eisen, stb.
A várak, sáncok, romok, történelmi feljegyzések nagyszámú előfordulása
külön tanulmány tárgyát képezi, melynek terjedelme, vázlatok bemutatásával,
meghaladja a száz oldal terjedelmet. 51 így azok bemutatásától eltekintünk. A
kiértékelés nagyságrendjéről és az előfordulási helyekről az itt bemutatott
áttekintőszelvény alapján képet kaphatunk.
Napóleon térképészei

Magyarországon

Alábbi fejezetünk tárgyalását az indokolja, hogy az események, bár a fel
mérés befejezését követően két évtizeddel később következtek be, mégis szo
ros összefüggésben lehetnek az első katonai felmérés térképszelvényeinek hasz
nosításával.
Közel fél évszázada látott napvilágot dr. Irmédi Molnár László tudósítása:
,,1809-iből származó francia térkép Magyarországról" címmel.''2 Tanulmányá
nak utolsó bekezdése így szól : „... Bejelenteni kívánja az Állami Térképészet
ezen legújabb szerzeményét azzal az ígérettel, hogy a térkép eredetének, fel
vételének, történetének utánajárván, minderről a legpontosabban fog beszámol
ni a Térképészeti Közlöny olvasói és a tériképeket kedvelők táborának." Nos
mindeddig csupán az történt, hogy Irmédi Molnár után többen hivatkoztak
a napóleoni térképszelvényre, de annak, vagy azoknak tényleges értékelésére,
bemutatására nem került sor. Miután a hazai gyűjteményekben mind ez ideig
ismeretlen ilyen térkép, ezért az vagy megsemmisült, vagy talán magánkézbe
került a második világháború viharos éveiben. Előkerülése, majd értékelő elem51 Csendes László: i. in.
52 Térképészeti Közlöny III. kötet. Budapest, 1935. Augusztus 3—4. füzet 281—283. o. A térkép egy Zürichben
rendezett aukció után került az Állami Térképészet gyűjteményébe. Az aukción ez az egyetlen magyar vonatkozású
térkép volt, ami Napóleon mostohafiának Eugene de Beauharnais-nak könyvtárából eredt. Irmédi Molnár szerint való
színű, hogy az olasz alkirály is ezt a térképet használta, mikor a lombard határról János Főherceg visszavonuló hadait
üldözőbe vette.
A térkép sorsát illető fejlemények miatt ide kívánkozik, hogy Dr. Irmédi Molnár László ekkor a M. kir. Állami
Térképészeti Intézet munkatársa és egyben a Térképészeti Közlöny főszerkesztője volt.
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zése jelentős mértékben gazdagíthatná térképtörténeti irodalmunkat. A fen
tebb utalt bejelentés szerint a tériképről ismert címleírás a következő: „Recon
naissance militaire en Hongrie, exécutée d'après les ordres de Sa Majesté
Empereur et Roi par les ingénieurs géographes françaises et italiens attachés a
Farmée d'Italie 1809. Carte géographique en 5 bandes de papier montées sur
de la toile. In Fol. imp. obi. dans un étui en d. veau de l'époque." (,,ö császári,
királyi felsége rendeletére francia és olasz mérnökgeográfusok készítették felderítés során, 1809 ..., összehajtogatva eredeti bőrtokban ...")
Irmédi láthatta a térképet, hiszen röviden így minősíti: E kiváló állapotban
lévő kéziratos térkép öt különböző nagyságú, átlag 90 cm széles és 1,5—4 mé
ter hosszú (!) szalagon ábrázolja Magyarország nyugati részét a Sopron—Győr
vonaltól Szentgotthárdig. A területet nyugaton az ország határvonala, keleten
a Rába határolja.
Elgondolkodtató a fenti leírás, miután a lehatárolt terület formáját tekintve
csaknem háromszög, valamint azért is, mert szokatlan, pontosabban a francia
és magyar térképtörténetben is ismeretlen az ilyen szalag alakú térkép. Talán
egyedüli, vagy elírásról lehet szó? Ez nem valószínű, hiszen a professzor preci
zitása, térképész szakismerete közismert.53 Mint a továbbiakban írja, a térkép
kidolgozása elsőrangú, csaknem minden községnél megtalálható a házak, vala
mint a lakosok száma is, melyek hasznos adatokat szolgáltatnak. Nagy méret
arányát tekintve (konkrét számérték nélkül!) kitűnő vízrajzi, településföldrajzi
tanulmányokra is alkalmas. Megtudhatjuk, hogy a domborzat ábrázolása csak
megközelítően ad képet a formai és magassági viszonyokról. A térkép síkraj
zának minősítése: megérdemli a legnagyobb elismerést. Mintegy összegezésül
Irmédi így fogalmaz: „Eddigelé ez az egyetlen, hazánk területét ábrázoló kéz
háti térkép emlékünk az utolsó nemesi felkelés idejéből.5'' Az osztrák és magyar
seregek vezetői akkorában a Lipszky-féle térképet használták .. ."55
A Lipszky-féle térkép értékelésére itt nem térünk'ki, de említést érdemel,
mert térképének mérésszafci és sok-sok tartalmi vonatkozása nagy hasonlósá
got mutat az első felméréshez. Térképének pontosságához életútja és ismeret
ségi köre nagymértékben hozzájárulhatott. (1783-ban, mint önkéntes, a Neu
ezredes vezette térképrajzoló bizottságiba került, ahol hamarosan az egyik leg
jobb munkaerőként jegyezték.) Kalandos életútja során elsősorban jó szervező
ként ismerik, térképész munkásságáról életrajzírója szinte alig tesz említést.
Feltevésem szerint köze van a franciák készítette térképhez is. A huszárkapi
tány (térképének megjelenése idején még az volt), négy év múltán mint ezre
de,;, különböző feladatok végrehajtásiával hívja fel magára a figyelmet.
Közismert, hogy Napóleon hadvezetése során a térkép kiemelt szerepet ját
szott.
Más források és a Hadtörténelmi Térképtár gyűjteményében fellelhető Cássini-féle térképek 56 egyértelműen igazolják a francia hadvezetés térképigé
nyét valamint a francia mérnöktisztek térképkészítő tevékenységét. Irmédi
szerint a szóban forgó franciáktól származó térkép, melyet az olaszországi fran
cia haderőhöz beosztott olasz és francia mérnöktisztek készítettek 1 : 28 800-as
méretarányban, minden kétséget kizáróan Napóleon egyenes parancsára ké53 Dr. Irmédi Molnár Lászlónak köszönhető hazánkban az egyetemi szintű térképész képzés. Mi sem bizonyítja ezt
jol'ban mint az, hogy az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Térképtudományi Tanszék meg
teremtője és első tanszékvezető tanára volt. Fáradhatatlanul dolgozott, hogy célját elérje.
54 Az elmúlt évtizedek során a térképgyűjtemények anyagának feldolgozása sok, korábban ismeretlen térképet ho
zott felszínre. Megállapíthatjuk, hcígy számos hasznos, ebből az időből eredő térképpel rendelkezünk. Sajnos az utalt
t érképet tovább kell keresnünk, de felvetődik a kérdés: lehet, hogy Irmédi Molnár hagyatéki anyagában várat magára ?
55 Lipszky térképe külön tanulmányt érdemel, de annyit már itt is jó tudni, hogy mappájának méretaránya
1:470 000. B IX a 518 „Tabula generalis regni Hungáriáé.. 1800."
56 HIT. B V a 80. Carte géométrique de la France 1750—1793. Méretaránya 1:80 400.
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szült. Hogy milyen módon, azt egyenlőre homály fedi. A térkép méretaránya
gondolatébresztő, hiszen ilyen mértékű térképek még hazájukról sem készül
tek, ami a továbbiakban arra enged következtetni, hogy az első katonai fel. mérés szelvényeit — méretaránya megegyező a fentivel — használtak fel alap
ként és azt reambulálva „naprakész" adatokkal — a szükséges változtatások
kal — egészítették ki. Amennyiben feltevésünk valós, két kérdést nem szabad
figyelmen kívül hagyni.
Egyik: ismert, hogy a katonai felmérést a hadsereg szervei hajtották végre.
Az elkészült térképszelvényeket a topográfiai osztály őrizte és felhasználásukat,
sőt még megtekintésüket is, szigorú előírások rendszabályozták. Maga a tér
képanyag szigorúan el volt zárva, az ott dolgozó tiszteknek büntetés terhe
alatt megtiltották, hogy a mérnökkar főnökének írásos engedélye nélkül bárki
nek betekintést engedélyezzenek.57
Másik: Napóleon hadai elől a topográfiai osztály teljes anyagát, valamennyi
térképszelvényt és más* értékes iratokat 1805-ben, több mint 200 ládába csoma
golva, hajóra rakták és Budán áthajózva Péterváradra irányították. A pozsonyi
béke után (1806) a Pétervárad előtt veszteglő hajót visszarendelték Bécsbe, ahol
ki sem csomagolhattak, mert az 1809-es események miatt újra útnak indították.
Igaz, hogy 1809. november 8-án Budáról jelentést küldenek Bécsbe, miszerint
a tárgyalt anyagot szállító hajó, mely Bajáról október 26-án\indult el, novem
ber 8-án Budára érkezett. Ott a szállítmányt kicsomagolták és a szelvények
alapján a vezérkar tisztjei elkészítették a birodalom új határának térképét és
lemásoltak az elszakított területek térképlapjait, hogy az eredetieket a békekö
tés értelmében az elszakított területek új kormányának átadhassák. 58 A ka
landos utat megtett szállítmány végül is 1810-ben érkezett vissza Bécsbe.
A fentiek alapján a térképek védelme, a titkos minősítésüket érintő rend
szabályok betartása biztosítottnak látszik. Igaz, hogy Budán kirakodták, de ez
már a győri (június 14.) és a wagraimi (július 4—5.) csatavesztés után volt.59
Hogy a napóleoni térképek készítésének kérdését még tovább bonyolítsuk, ide
kívánkozik a hadjárataival összefüggő 1 : 100 000 méretarányban Közép-Euró
pát ábrázoló térkép is, melyet — sajnos — szintén csak irodalomból ismerünk.
Ez a térkép hazánkat is ábrázolja. A gondos kivitelű, sok részletet, különösen
a hadiutakat kiemelten ábrázoló térképet szintén Napóleon térképező mérnö
kei készítették az 1806—1810 közötti években. 00
Ezek után felvetődik a lehetőség, hogy Napóleon térképészeinek -munkáját egy
korábban megszerzett térkép revíziójának, vagy a legújabb felmérések egy
szerű másolásának tekintsük. Induljunk ki a Győr és környékét ábrázoló tér
képszelvényekből !
Tehát ismert, hogy az első katonai felmérés térképszelvényei ekkor már el
készültek. Az érintett terület jelentős részét 1784-ben, néhány szelvényt 1785ben mértek föl.61 A térképéket szigorúan titkosan kezelték. Ha azt is figyelem
be vesszük, hogy egy ekkora terület újiramérése mennyi munkát és időt igényei,
egyértelműen kijelenthetjük: Napóleon (térképészei a már utalt háromszögben
új felmérést nem végezhettek, viszont ez nem zárja ki, hogy eddig ismeretlen
úton hozzájuk jutott térképszelvényeket ne helyesbítsenek, pontosítsanak a sa
ját céljaiknak, kívánalmainak megfelelően.
A válasz megadásához nélkülözhetetlen a két térkép összevetése, de sajnos
57 Borbély A. — Nagy Júlia: i. m. 50. o.
58 Kriegsarchiv, Feldakten, 1809. M. 1209 Praes, 1247, 1251, 1278, 1286, B IX c (il, B IX c 02 Kartenabteilung
59 I. Ferenc a bécsi (schönbrunni) békét, október 14-én kötötte meg Napóleonnal.
00 Groll: Die wichtigsten Kartensamlungen von Berlin. Petenrians Mitteil, 1911. 191., 250. old.
01 Csendes TAszló— JV'. Ipoly Márta: Települések szelvényezése az első-második-harmadik katonai felmérések
alapján. Hadtörténelmi Térképtár, Budapest, 1977.
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ez nem adatik meg mindaddig, amíg az elveszettnek tudott térképnek nem ju
tunk nyomára.
Sokan vallják, hogy „a világra szóló dolgok", jelentős „találmányok" gyak
ran véletleneik művei. Természetesen e megállapítás tagadásának, vagy bizo
nyításainak, elemzése nem lehet a jelen tanulmány célkitűzése még akkor sem,
ha a „véletlen" tárgyalásunk következő szakaszában szerepet játszott.
Mi is történt? Történelmünkből ismert, hogy Napóleon — hogy a Habsburgo
kat meggyengítse — igyekezett velük Magyarországot szembe állítani. így
történt, hogy az 1809-es hadjárat során — Bécs elfoglalása után — 1809. má
jus 15-án proklamációt intézett Magyarországhoz, s a függetlenség ígéretével
próbálta szembeállítani a nemességet a Habsburgokkal.
A magyar nemesség, miután Napóleonban a francia forradalom örökösét
látta, egyöntetűen elutasította a felhívást, sőt, fegyverbe szállt a magyar ha
tárokat veszélyeztető ellenség ellen.
Ismerve az első katonai felmérés végrehajtását előidéző okokat (francia és
porosz példákból indultak ki), katonai szemmel nézve akaratlanul felvetődik
a kérdés: ha Napóleon, seregeivel Magyarországon bármire is készül, térképpel
kell, hogy rendelkezzen. Miután ez így igaz, van-e, pontosabban honnan van
és milyen méretarányú a rendelkezésre álló térkép?
Tudjuk továbbá, hogy a nemesi felkelő sereget a francia csapatok 1809. jú
nius 14-én Győrnél megverték ,vnia j d bevonultak a városba.
Az eltűnt térkép hosszú évek kutatásai ellenére ez ideig sem került ielő, de a
már említett „véletlen" új térképet eredményezett. így végül Párizsból sikerült
— vizsgált kérdésünkhöz kapcsolódó — három térképmásolatot beszerezni.62
Ezek egyike részletes, nagy méretarányú, a korabeli katonai térképek részle
tességével megegyező (elemzésére később kitérünk), a másik kettő inkább át
tekintő térképnek mondható, de mimdhároim távol áll a korábban hivatkozott
térképtől. Jellemzőjük, hogy méretarányukat tekintve a 19. század elején vala
mennyi használatos volt a hadseregeknél.
A nagy méretarányú (1 : 50 000)63 térkép címe: Carte de Raab et de ses
Environs comprenant le champ de Bataille du 14. Juin 1809. par les Ingenieurs
Géographes Francais et Italiens attachés a ľ armée ď Italie. 61 („Győr és környé
kéneik térképe az 1809. június 14-i csatarenddel kapcsolatban, -melyet a francia
és olasz mérnök geográfusok készítettek az olasz hadsereg számára.")
A térképszelvény mérete 40X33,5 cm, mely jelentősen eltér az akkor szok
ványos szelvényezéstől. Tartalma és rajzmodora megtévesztőén arra utal, hogy
nem másolat, de nem kizárt, hogy korábbi alapanyag alapján készült. A térkép
szelvény központjában Győr városának alaprajza látható, ami alaposabb rész
letességű mint az első katonai felmérés szelvényén,65 vagy akár az ötven év
vel később készült második katonai felmérés térképén 66 . A rajz meglepően
kulturált, a térkép jól áttekinthető és mai szemmel nézve csak a leglényege
sebb adatokat tartalmazza. Meglepő, hogy a Győrbe, illetve onnan kivezető
utakon tájékoztató feliratok olvashatók. így pl. „Route de Poste de Raab á
Comorn" ettől délre „Chemin de Kis-Bér" majd alább „Chemin de Vesprem".
Ezt követi az óramutató járásával megegyezően „Route de Poste de Papa a'
62 Ezúton is köszönetet mondok Dr. Zackar József hadtörténé.sznek. aki kérésemre párizsi kutatásai során eljárt
a „keresett" térképek felkutatása érdekében. Munkájának eredményeként ti j adalékhoz juttatta a térképtörténészt
-valamint az eseményeket vizsgáló hadtörténészt.
63 A méretaránynál ekkor elsőként a franciák használták a métert, amit az 1799. évi törvény alapján vezettek be.
64 Jelzete A. H. A. Paris L/3—459. A térkép délkeleti sarkában ez olvasható : ECHELLE au 1/50,000 ou deux Cen
timètres pour mille métrés, alatta mérőléc rajza a körző használatához.
65 HIT. B I X a 527. VIII. 12., 13.
66 HIT B I X a 530. XXVI. 49.
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Raab", „Grande Route de Poste de Vienna a' Raab", valamint „Chemin de
Hedervar a' Raab".
A térkép névrajzában keveredik a magyar, német és a francia elnevezés,
így pl. Mosonyi Duna F. Kis Duna, Danube F. A város 'térképi felirata RAAB,
de a településen belül Révfalu, Pataház, Priméd vagy akár Westbrun, Weissenburg elnevezés is olvasható.
_
A város nyugati oldalán a mosoni Dunanágtól csaknem a Rába medervo
naláig Észak—Dél összekötő vonalban városfalra utaló erődvonal ábrázolása
látható „Camp Retra" felirattal. A városmagban Győr vára fallal körülvett
ábrázolással igazolja erősségét.0' A város északkeleti oldalán, valamint délen
a Rába hídjánál, rövid feljegyzés látható, de sajnos alig olvasható. Korábbi
és későbbi térképekkel összevetve azokon a helyszínen feljegyzés nem látható.
Előbbi a várfalnál van ..1809 június hónapban nyitott átjáró" felirattal, utób
binál a folyón híd jele „a hidat 1809 júniusában franciák létesítették" kiegé
szítéssel. Ez valószínű „szükséghíd", vagyis pontonhíd lehetett, ami a seregek
átkelését biztosította, majd később lebontották.
Amíg a tértkép domborzata hipszometrikus ábrázolásra emlékeztet, addig az
utak, vizek, valamint az erdők ábrázolása rendkívül aprólékos és minden bi
zonnyal pontos munkára utal. A Győr és Komárom összekötőút mentén, még
az utat szegélyező fasor is ábrázolásra !került.
Másik térképünk Pápa környékét mutatja be, iközel sem olyan részletes
séggel mint azt a Győr-környéki térkép tette. Első látásra itt a domborzatáb
rázolás a szembeötlő, ami — csíkozással — ilyen méretarányban (kb. 1:225 000)
formainak bizonyul. A Marcaltól 'keletire elterülő rész települései alaprajz nél
kül csupán körrel vannak jelölve. A kéziratos térkép címe: „COMBAT de Papa
en Hongrie par ľ Armée ď Italie le 12 Juin 1809."°8 (Az olasz hadsereg harca
Pápánál Magyarországon 1809. június 12.) A térképlap középpontjában Pápa
városa, melyet hadrendi ábrázolás vesz félkörbe a Tát-felé vezető úttól a Mersefelé vezető útig. A csapatok hovatartozását a jelmagyarázat részletezi, 6-os
sorszámmal a Győr-felé haladó erők ábrázolására ikerült sor.09
Harmadik térképünk a Sárvár—Ikervár vonaltól a Rábán és a Marcalon át
keletre és délkeletre elterülő részt ábrázolja.70 Méretaránya, domborzat- és
település ábrázolása megegyezik a Pápa környékét bemutató térképével. Címe:
„Passage de la Marczal par ľ Armée ď Italie le 11 Juin 1809". („Az olasz
hadsereg Marcal folyón való átkelése 1809. június 11."). Itt is sor került a
hadrend és a jelmagyarázat feltüntetésére. A csapatok felvonulási útvonala
Jánosháza, Karakó, Tüskevár, Vásárhely (Somlóvásárhely) Doba, de kisebb
erőket Uk (Ukk) és Galsa (Zalagalsa) körzetében is jelöl.
A két utóbbi térkép más-más kartográfus munkája, de az alapanyag, a víz
és úthálózat egybevetése alapján, egyértelműen azonos.
Ezzel, ha a térképi értékelés bemutatása az események sorrendjének fordí
tott változata is, eljutottunk a napóleoni hadsereg felvonulási területén át a
győri csata színhelyéig.
Természetes, bogy az eddig ismert térképek léte, érdeklődést kelt a napóleoni
seregek használta több más térkép tartalma és holléte iránt is. Az szinte vi
tathatatlan, hogy több tériképpel is rendelkeztek, s ha ez így igaz, azok fel
kutatása a magyar térképtörténet szempontjából nem lehet közömbös.
07
68
69
70

Jelzete: A. H. A. Paris L/3—459. .
Archives du Service Historique de ľ Armée, Paris-Vincennes, L/3—414.
Uo. Az erők elhelyezése 1—(i folyószám alatt.
Archives du Service Historique de l'Armée Paris-Vincennes. L 3—353.
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Következtetésként: a napóleoni hadsereg, felvonulásához, valamint a csata
megvívásához, korának: egyik legjobb térképével (térképeivel) rendelkezett. Jó
lenne tudnunk, hogyan volt lehetséges egy tartalmában oly gazdag és rész
letes térkép készítése mint például a Győr-környéki nagy méretarányú felmé
rés vagy reambulMás, .ami a napóleoni hadsereg elé állított feladatok végre
hajtását minden kétséget kizáróan segítette. Naivitás lenne feltételeznünk egy
alapjaiban új felmérést, de hogy a beszerzett alapanyagot jobbá tették, mint
amilyenek a saját térképeink voltak, az térképész szemmel értékelve vitathatat
lan. Munkájuk tartalmában és kivitelében iskolapéldája lehet az utókornak.
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SZEMLE

BISZTRA CVETKOVA
PAMETNA BITKA N A NARODITE
(Evropejszkijat jugoiztok i oszmanszkoto zavoevanie — kraja
na XIV. i pervata polovina na XV. v.)
(Georgi Bakalov Könyvkiadó,

Több éves elmélyült kutatómunka és
tiszteletet parancsoló nyelvtudás gyümöl
cse ez az imponáló kötet, amely nemcsak
Bulgária, hanem közvetve az egész Bal
kán sorsdöntő századáról szól. A legte
kintélyesebb európai levéltárakban és
könyvtárakban kutatta fel a szerző az
eddig többnyire ismeretlen adatok tö
megét az oszmánok első európai térfog
lalásáról, amely csak lazán összefüggő
mozzanatokban volt ismeretes.
Bisztra Cvetkova műve első megfogal
mazásban a várnai csatáról és koráról
„A népek emlékezetes csatája (DélkeletEurópa és az oszmán hódítás — a XIV.
század vége és a XV. század eleje) cí
men 1969-ben jelent meg a várnai Állami
Kiadónál. A gazdagon dokumentált köny
vet nemcsak a bolgár, hanem a nemzet.közi történettudományi kritika is elisme
réssel fogadta. Magyar részről Niederhauser Emil méltatta. A munka
könyvsiker lett, példányait rövid idő
alatt szétkapkodták.
Cvetkova új lendülettel folytatta kuta
tásait. Könyvét alaposan átdolgozta és
újabb részekkel bővítve 1979 végén, a
• bolgár honalapítás 1300. évfordulójára,
azonos címen ismét kiadták. A mű újból
sikert aratott, a kritika a bolgár marxis
ta történetírás egyik legnagyobb fejlődé
si eredményeként üdvözölte, s a bolgár
állam a szerzőt Dimitrov-díjjal tüntette
ki.
Cvetkova professzornő, a történettudo
mányok doktora, ahhoz a szerencsés
történésznemzedékhez tartozik,
amely
már a népi hatalom éveiben alakíthatta
ki világnézetét és marxista—leninista
módszerét. Rendkívüli
munkabírással

Várna, 1979. 353 o., 28 t.)

rendelkezik, humán beállítottságú, és bi
zonyára ezért szemelte ki magának tudo
mányszakul a ritkán választott oszmanisztikát. E tudományban elmélyedve
behatolt az oszmán paleográfia és diplo
matika rejtelmeibe. Szilárd ismeretekre
tett szert az ógörög és latin után az arab
és török nyelvben, elsajátította a legfon
tosabb nyugati és balkáni nyelveket is.
Cvetkova „A török feudalizmus a XV—
XVI. századi bolgár földeken" címmai
1952-ben védte meg kandidátusi érteke
zését Szófiában.
1958-ban Kairóban,
1961—62 folyamán Párizsban folytatott
oszmanisztikai tanulmányokat. 1972-ben
a leningrádi egyetemen nyerte el a tör
ténettudományok doktora tudományom
fokozatot.
1969-ben docens, 1973-tól pedig egyete
mi tanár a szófiai egyetemen. 1974—76
években a marseille-i egyetemen adta elő
a balkáni népek történetét és oszmán pa
leográfiát oktatott. Ezenkívül rendszere
sen tartott előadásokat Kairóban, Pá
rizsban, Leningrádban, Lipcsében, Lon
donban és az Amerikai Egyesült Álla
mokban, de Budapesten is.
Elévülhetetlen érdemei vannak a bul
gáriai hódoltságkori török okmányok ta
nulmányozásában, kiadásában és érté
kelésében. Több kötetnyi oszmán ok
mányt adott ki bolgár fordításban, a
forráskutatás
legújabb
módszereinek
.szellemében.
Kutatásai felölelik a török vonatkozá
sok széles területét. Számos fontos meg
állapításra jutott a török feudális rend
szert, annak belső fejlődését, majd bom
lását illetően. Kutatási eredményeként
egészen más színben áll már előttünk
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Bulgária hódoltságkori történelme, mely
eddig tele volt fehér foltokkal. Párhuza
mot vont a hódoltság előtti középkori
bolgár intézmények és a helyükbe lép
tetett török intézmények között, s bebi
zonyította, hogy a hódítók átvették a bal
káni államok középkori berendezkedését,
régi közép-európai és főként magyarorszá
gi államszervezetet vezettek be, semmi
úját nem honosítottak meg. Erről szóló
francia nyelvű alapvető műve Wiesbadénben 1978-ban jelent meg.
Cvetkova egyéb kutatásai ugyanakkor
azt is bebizonyították, hogy a török elő
nyomulás a Balkánon korántsem volt di
adalmenet, miként a burzsoá történetírás
szerette beállítani, hanem kockázatokkal
teli élethalálharc, amely később sem
szűnt meg véglegesen. Ehhez kapcsoló
dóan külön művet szentelt a bolgár nem
zeti ellenállásnak, a XV—XVIII. századi
hajdúmozgalomnak.
,,A népek emlékezetes csatája" bevezet
tőjében a szerző azt ígéri, hogy — új
források és kutatások alapján, a várnai
csata értelmének és jelentőségének a be
mutatása során — elénk állítja a korszak
három történelemalkotó tényezőjét: a lé
téért küzdő délkelet-európai társadalmat
és viszonyát az oszmán hódításhoz, az
oszmán hódítókat módszereikkel és korai
intézményeikkel, valamint a segítség
nyújtó európai politikai erőket Jagelló
Ulászló és Hunyadi János két hadjáratá
ban.
A mű első és második kiadásának fi
gyelmesebb összevetéséből kitűnik, hogy
a monográfia dokumentáltságban jelen
tősen gazdagodott és így következtetései
meggyőzőbbekké,
megalapozottabbakká
váltak. A legkülönbözőbb könyvtárakban
és levéltárakban végzett kutatásai révén
a szerző vúj tényekkel gazdagította mű
vét.
A könyv első fejezete, mely az első
kiadásból még hiányzott, bevezeti- az ol
vasót a kérdések feldolgozásának a fejlő
désébe, és historiográfiai értékelést ad.
A hazai bolgár, a szerb, a dubrovniki, a
bizánci, az oszmán, illetve az itáliai és a
pápai források elemzése után a viszony
lag nagy számú magyar forrásokat külön
értékeli. Hasonlóképp tárgyalja fejezet a
lengyel, cseh, német stb. forrásokat.
Számos újonnan felkutatott és feldol
gozott tényt tartalmaz a második fejezet
„A balkáni népek harcban az oszmán
hódítókkal" címen. Előbb a bolgár nép
ellenállási erőfeszítéseit mutatja be a
XIV. század végétől a XV. század köze
péig, minthogy az oszmánok első balkáni
rohama a bolgárokat érte. Elismeri, hogy
a kisázsiai helyzethez hasonlóan a bal
káni államok — és köztük a részeire hulló
Bulgária — urai torzsalkodásaikkal köny-

nyítették az oszmánok előnyomulását, mert
a közös ellenállás helyett egymás ellen
szövetkeztek. Mikor aztán komolyra for
dult a helyzet, lavírozni kényszerültek az
oszmánok és a Balkán iránt érdeklődő
magyar királyság között. A szabadság
vágy azonban tovább élt a bolgárságban.
Zsigmond királyunk nikápolyi hadjárata
idején, majd a Zsigmond által támoga
tott vidini királyfi, Konstantin és később
a tirnovói Fruzsin királyfi balkáni meg
jelenésekor — bármennyire is gyérek
történeti adataink — a bolgár nép készen
állt a harcra. Annyi bizonyos, hogy tar
tós sikereket e felkelések azért sem ér
hettek el, mert az egykori feudális urak
nagy része addigra már beilleszkedett a
török birodalom rendszerébe és cserben
hagyta saját népét. Cvetkova 'megkülön
böztetetten értékeli az egyes bolgár tár
sadalmi osztályokat, melyek az adott
helyzetben osztályérdekeiknek megfele
lően cselekedtek. Az alsó néprétegek,
egykori vezetőktől elárulva és magukra
maradva, mégis sokszor vállalták a har
cot, sőt a jövő reményében a török beiviszályokba is beavatkoznak. így az
eretnek Mahmud Bedredin 1416. évi zendüléséből — éppen reformtörekvései
miatt — a többi balkáni nemzetek fiai
mellett, bolgárok is kivették részüket.
Hasonlóképpen lavírozott az oszmán
birodalom és Magyarország között Szer
bia, Bosznia és Horvátország, mígnem
végül egymás után török uralom alá
kerültek, miközben Zsigmond király
eredmény telén terveket szövögetett egy
általános oszmánellenes keresztény koa
lícióra.
Cvetkova külön tárgyalja Albánia sor
sát, mert a XV. század 40-es éveiben, ada
tai szerint, ott az oszmánok hatalma a
nép kitartó és makacs ellenállása miatt
igen korlátozott volt.
E fejezetben a szerző a tények erejé
vel cáfolja egyes mai török történészek
nek azt az állítását, hogy a balkáni né
pek, megelégelve uraik hatalmát, önként
vetették magukat alá a hódítóknak.
Jelentős, új következtetéseket von le
Cvetkova a harmadik fejezetben a balká
ni országokban meghonosított oszmán
feudális rendszer jellegzetességeiről' a
helyi arisztokrácia és hivatalnoki kar be
illeszkedéséről a hódítók rendszerébe, va
lamint a helyi lakosság egy részének az
udvari hierarchiába való felvételéről. He
lyesen állapítja meg a szerző, hogy ezek
az elemek néhány nemzedék után telje
sen, megfeledkeztek keresztény eredetük
ről és asszimilálódtak. Az oszmán hata
lom felszámolta a különálló nemzeti or
todox egyházakat is a Balkánon és a
Konstantinápolyi pátriárkának rendelte
alá őket. A helyi egyházi vezetők a szom-
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szédos Havasalföldön, Moldovában és
Oroszországban kerestek menedéket.
A földbirtoklás terén megmaradt az
addigi feudális rend és e mellé épült ki
a szpáhi-rendszer. Az adminisztráció sem
változott, megőrződött a helyi középkori
rendszer.
Az oszmán
kormányzat
általános
irányzata a hangsúlyozott centralizmus
volt. Minden hatalom, a szultán kezében
összpontosult. A keresztények rovására
bevezetett kegyetlen janicsárszedés biz
tosította a hadsereg emberszükségletét. A
meghódítottak kénytelenek voltak a be
folyásos oszmán földesurak és tisztvise
lők pártfogását keresni, ami kiszélesítet
te a rendszer társadalmi bázisát, és meg
gyorsította az asszimilációt. A Balkán ki
szakadt azt európai fejlődésből és egy
kezdetlegesebb, katonai alkatú feudaliz
musba került vissza.
Mindez megcáfolja azokat az állításo
kat, melyek szerint a török uralom fel
virágoztatta népeit a béke áldásaival,
felszámolta a jobbágy rendszert és bizto
sította a társadalmi fejlődést.
A monográfia negyedik fejezete diffe
renciáltan vizsgálja az európai államok
viszonyát az oszmán veszélyhez. A maga
nemében ez az első ilyen összegezés a tö
rök invázió koráról. Külön rész körvo
nalazza . Magyarország, Lengyelország és
Csehország részben közös és részben egy
mástól eltérő sajátos álláspontját.
A szerző a magyar balkáni politikát
Zsigmond királytól kezdve követi, bár fi
gyelmen kívül hagyja, hogy már Nagy
Lajos király összecsapott a törökökkel és
a velük éppen szövetséges bolgárokkal.
Részletesen elemzi viszont Zsigmond
küzdelmeit a feudális urakkal és a kü
lönböző belső mozgalmakkal, valamint
erőfeszítéseit az oszmánellenes koalíció
létrehozására és a hadsereg megfelelő át
alakítására. Részletes képet rajzol Hu
nyadi Jánosról, hadvezérré fejlődéséről.
Mélyrehatóan elemzi a pápaság, Velen
ce és az itáliai városállamok ellentmon
dásos és következetlen magatartását az
oszmán kérdésben. A Habsburg kézbe
került Római Szent Birodalomról viszont
megállapítja, hogy bármennyire közel
ről fenyegette az oszmán veszély, csak
később kapcsolódott be a török elleni
koalícióba.
A kötet ötödik fejezete Jagelló Ulászló
és Hunyadi János „hosszú" hadjáratá
nak előkészületeit és lefolyását mutatja
be. Kitűnik a szerző gazdag ismerete a
magyarországi viszonyokról. Űj ténye
ket közöl Hunyadi bulgáriai előnyomulásáról, a bolgárság segítőkész, hazafias
csatlakozásáról, fegyveres segítségéről, és
számos régi felfogást helyesbít.
A hadjáratról szólva Cvetkova hang

súlyozza, hogy a magyar hadak megje
lenésével a szerbek és bolgárok, vala
mint az albánok megmozdultak, erőre
kapott Bizánc, s mindez azt bizonyítot
ta, mennyire nem volt szilárd az oszmán
hatalom a Balkánon.
A monográfia utolsó fejezete a kataszt
rofális várnai csata előkészületeivel és
lefolyásával, valamint következményei
vel foglalkozik. A szerző feltárja, meny
nyi sok zavaró mozzanat gátolta az elő
készületeket, és hogy a végtelen halo
gatás már a hadjárat sorsát fenyegette.
Végül a hadsereg az előző évinél kisebb
létszámmal kelt útra Budáról — 16 Oí)í>
lovas és kétezer huszita típusú harci sze
kér — főleg magyarok, azután lengye
lek és csehek. A bolgár lakosság, ha nem
is fegyverrel és nem olyan nyíltan mint
előzőleg,' továbbra is támogatta a felsza
badítókat, erre lehet következtetni a tö
rök büntetőakciókból. Nikápoly ostroma
közben pedig új szövetségesként jelent
kezett a havasalföldi Vlad Dracul. Cvet
kova kiemeli, hogy a Duna menti vá
rakat belső bolgár segítséggel vették be
egymás után a keresztesek. A mai Provadija táján értesültek a keresztények
arról, hogy Murád szultán átkelt sere
gével a Boszporuszon.
Bár a győzelem reménye csökkent, a
keresztesek folytatták útjukat Várna fe
lé. A könyvben szemléletesen és teljes
pontossággal tárulnak az olvasó elé a
csa tanesemény ei.
Cvetkova csataleírása hőskölteménybe
illő. Erősen kidomborodik mind Szilá
gyi Mihály helytállása, mind Hunyadi
János hadvezéri lángelméje, aki a túl
erőben levő ellenségtől sem riadt viszsza, s a király halála után sem vesztette
el fejét. A csatavesztéssel azonban sú
lyos csapás érte az oszmánellenes esz
mét is. A vereségért Cvetkova finoman
azokat a nyugati hatalmakat, főként a.
pápaságot marasztalja el, amelyek nem
vonták le a következtetéseket az előző
év győzelmeiből és nem használták azo
kat ki. De a szerző tárgyilagosan sorra
veszi az elkövetett hibákat is. Megrója
a balkáni népeket érezhetően gyengébb
helytállásukért és idézi Hunyadi nyilat
kozatát arról, hogy sem „egyes bolgár
hercegek", sem Havasalföld és Moldva
fejedelmei, sem az albánok, sem a bizán
ci vezető körök nem teljesítették ígé
reteiket.
A szerző a vereség bemutatása mel
lett azt is bebizonyítja, hogy a török
hatalmat embervesztesége erősen megren
dítette és hosszabb időre cselekvéskép
telenné tette.
Tudományos jelentőséggel bírnak azok
a megállapítások, ahogyan Cvetkova az
ütközet nemzetközi jelentőségét értékeli.
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Rámutat a balkáni keresztény népek iga
zára, akik közel egy évszázadig erőt, vért
nem kímélve küzdöttek a túlerőben le
vő oszmán katonai erő feltartóztatá
sáért.
Cvetkova munkája a várnai csatáról
érdeklődésre tarthat számot mind a bizantinológusok, mind a Balkán-kutatók,
mind a történészek, mind a hadtörté-

nészek részéről. Mély bolgár hazafis ágát
áthatja őszinte magyarbarátsága is, mely
a könyv sok lapjáról előcsillan. Műve a
magyar történettudomány számára hé
zagpótló alkotás. Méltán számíthat ma
gyar nyelvű kiadása esetén széles tár
sadalmi érdeklődésre.
Bödey

József

V. SZ. POZNANSZKIJ
V. I. LENIN I SZOVJETI SZIBIRI (1917—1918)
Rukovodsztvo vojenno-polityicseszkoj gyejatyelnosztyju
szovjetov v borbe sz kontrrevoljuciej
(Izdatyelsztvo

„Nauka", Szibirszkoje

otgyelényije,

A könyv (V. I. Lenin és Szibéria szov
jetjei. A szovjetek katonapolitikai
tevé
kenységének irányítása az ellenforrada
lom ellen vívott harcban.) kiadásának
történetéhez tartozik, hogy — mivel Le
nin tevékenységével kapcsolatos — az
SZKP KB tudományos fórumait is meg
járta a kézirat. A sematikusságokhoz szo
kott szemlélő számára a forradalom és
polgárháború kérdéseinek megítélése két
nagy időszakra osztható, amelyek vá
lasztóvonalát az SZKP XX. kongresszu
sa jelzi. Nem kívánjuk kétségbe vonni
ennek a nézőpontnak a kétségtelen alap
jait, viszont mindkét időszakban tanúi
lehetünk a tudományos és a felszínes,
sok. esetben szubjektív szemléleten ala
puló, de a véleményalkotásra kétségkí
vül ható nézetek összecsapásainak. Ilyen
vitaterület lett a szibériai szovjetek ka
tonapolitikai szerepének a megítélése az
1917—1918-as időszakra vonatkozóan.
V. V. Rjabikov a Központi Szibériai
Szovjetről 1949-ben kiadott könyvében,
majd a Központi Szibériai Szovjet el
nökéről, N. N. Jakovlevről 1955-ben
napvilágot látott írásában reális ké
pet rajzolt. Az említett szerző tagja volt
a Központi Szibériai Szovjetnek, a köz
lekedésügy népbiztosa tisztségét töltötte
be. Hasonlóan pozitív, a tényeknek meg
felelő képet rajzolt a Központi Szibériai
Szovjet tevékenységéről 1968-ban meg
jelent könyvében V. T. Agalakov pro
fesszor.
Ezzel szemben az 5. hadsereg egykori
parancsnoka, aki egyik irányítója volt
Szibéria felszabadításának 1919—1920-

Novoszibirszk,

1977. 316 o.)

ban, a szibériai szovjetek 1918-as szere
péről meglehetősen negatívan nyilatko
zott „A feladott hátország" című, 1966ban Moszkvában megjelent könyvében.
A mű szerzője, Henrich Hrisztijánovics
Ej he, támaszkodott a kolcsakista hatósá
gok és katonai alakulatok irataiban vég
zett kutatásokra, de az 1918-as év első
felére vonatkozó forrásokat, melyek csak
töredékben maradtak fenn, nem igen vet
te figyelembe, hanem egy sajátosan szub
jektív, negatív véleményt fogalmazott
meg a Központi Szibériai Szovjet és
személyesen N. N. Jakovlev tevékenysé
gét illetően. Az utóbbit menekülés köz
ben a fehérek a mai Jakutia területén
1918 őszén elfogták és kivégezték. Ellen
véleményt nem állt módjában kifejteni.
Ejhe ugyanis, mint túlélő kortárs, nem
kevesebbet állított, mint azt, hogy a Köz
ponti Szibériai Szovjet helytelenül ítél
te meg a katonapolitikai helyzetet kele
ten, s a Távolkeleti Népbiztosok taná
csával együtt figyelmen kívül hagyták
Lenin utasításait. A két szovjet hatalmi
szerv — Ejhe szerint — a szűkkeblűén
felfogott helyi érdekektől vezéreltetve in
tézte az ügyeket. A kellő éberség hiányá
val vádolja őket, továbbá azzal, hogy el
mulasztották a szükséges intézkedéseket
a csehszlovák hadtesttel szemben. Kár
hoztatja a tárgyalásokat, a helyi fegyver
nyugvásokat. Az értékelés, miután kor
társ tollából jelent meg, s a könyv tekin
télyes része forráskutatáson is alapult,
hullámokat vetett.
A fennmaradt források újratanulmányozására, azok egybevetésére egy tudós
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történész, egykori levéltáros vállalkozott.
V. Sz. Poznanszkij, akinek a polgárhá
ború szibériai történetéről már számos
írása jelent meg, minden elérhető doku
mentumot áttanulmányozott, s Ej he vé
leményétől lényegesen eltérő eredmény
re jutott. Bebizonyosodott, hogy a szibé
riai szovjetek a hatalom átvételétől az
átmeneti leveretesükig Lenin irányítása
alatt állottak. Szibériának Ukrajna ideig
lenes elvesztése után, gabonatartalékai
miatt, rendkívül megnőtt a szerepe az
egész ország élelmezésében. Poznanszkij
meggyőzően mutatja be, hogy a gabo
náért a kuláksággal már 1917 végén éles
harc bontakozik ki. Részletesen ismerteti,
hogy miként követi figyelemmel Lenin a
szibériai gabona begyűjtésére küldött
biztosok, osztagok tevékenységét, s mi
lyen konkrét szerepet szán e téren a
szovjeteknek.
A kapcsolattartás számos formája ál
lott fenn Lenin és a szibériai szovjetek között. 1917 őszétől az OSZD (b) MP KB
két megbízottja dolgozott Szibériában:
N. N. Jakovlev és V. M. Koszarjev. Poz
nanszkij számos hitelt érdemlő forrást
idéz, amely bizonyítja, hogy a hatalom
átvételtől kezdve N. N. Jakovlev állandó
telefon- és távírókapcsolatban állott a
Központi Bizottsággal és személy szerint
Leninnel. A táviratokat rögzítő szalago
kat gondosan megsemmisítették, de a be
szélgetésekről Jakovlev egy külön füzet
ben készített feljegyzéseket. A feljegyzé
sek nem maradtak ránk, de meglétük
meggyőzően bizonyított.

N. N. Jakovlev a tomszki bolsevikok
vezetője volt, majd a Nyugat-Szibériai
Szovjet elnöke. Ezt követően választot
ták meg a Központi Szibériai Szovjet el
nökévé. Tudott németül is és személyé
nek nem kicsi volt a szerepe az inter
nacionalista hadifogolymozgalom kibon
takoztatásában. Az első eredményekről is
tőle értesült Lenin. Még feltárásra vár
az a szerep, amit Jakovlev játszott Kun
Béla felfedezésében, forradalmi pályafu
tásának az egyengetésében. Mindehhez
Poznanszkij értékes kutatási eredménye
megbízható kiindulópont,
Poznanszkij meggyőzően veti el Ejhének azt a megalapozatlan véleményét,
hogy a Központi Szibériai Szovjet fegy
veres erőinek küzdelme nem nyújtott ér
demi segítséget a Volga mentén harcoló
Vörös Hadseregnek. Bebizonyítja, hogy
1918 nyarán és őszén a Bajkál-tó környé
ken, a Bajkálon-túl, a távol-keleti had
színtéren az elszigetelten harcoló szibé
riai vörös csapatok jelentős ellenforra
dalmi és intervenciós erőket kötöttek le.
Megakadályozták, hogy a kritikus hóna
pokban az antant hadianyag- és csapat
utánpótlást juttasson a Volga és az Ural
körzetébe a fehérgárdisták és a csehszlo
vák hadtest hadműveleteinek a támo
gatására. A szerző neves bolsevik forra
dalmároknak szolgáltat igazságot, s ezzel
elősegíti azt is, hogy helyesen értelmez
zük az itt harcoló internacionalisták ez
reinek a hőstetteit, tényleges katonai
szerepét.
Józsa Antal

MONTGOMERY TÁBORNAGY EMLÉKIRATAI
(Zrínyi Katonai Könyv-

és Lapkiadó — Kossuth Könyvkiadó,

Huszonnégy évvel ezelőtt — 1958-ban
— jelent meg, a második világháború
egyik legsikeresebb és legismertebb brit
tábornokának, B. L. Montgomery tábor
nagynak az emlékirata „The Memoirs of
Field-Marshal the Viscount Montgomery
of Alamein, K. G.". címmel.
Most — a Zrírrýi Katonai Kiadó és a
Kossuth Könyvkiadó jóvoltából — ma
gyar nyelven is eljutott ez az emlékirat
az olvasókhoz. Nem lehet azt mondani,
hogy ez a késés kimondottan jót tett az
emlékiratnak, hiszen a Montgomery ál
tal leírt események számos történelmi
munkából már eléggé ismertek. A sze
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mélyes emlékek, a sajátos egyéni látás
mód, az előforduló ellentétes vélemények
— más emlékiratok szerzőinek megítélé
sével szemben — továbbá az az érdeklő
dés, amely napjainkban a különböző —
főleg második világháborús — vissza
emlékezések, emlékiratok iránt megnyil
vánul mégis hasznossá tette ezt a vállal
kozást.
Montgomery, ez a sokat vitatott, a kor
társak által kissé különcnek tartott tá
bornok, akiről a Brit Birodalom minisz.terelnöke, Winston Churchill azt mond
ta: „Rendíthetetlen a veszélyben, kérlel
hetetlen a harcban, elviselhetetlen ha
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győzött", vázlatosan egész életútját meg
inkább a rossz és hiányos utánpótlásnak,
rajzolta könyvében. Azt az életutat, ame
mint a brit csapatok ellenállásának volt
lyet mint egy sokgyermekes anglikán
köszönhető. Egyiptom megtartása létfon
lelkész negyedik gyermeke kezdett és
tosságú volt a brit hadvezetés számára,
mint a Brit Birodalom Vezérkarának Fő
hiszen a birodalom egyik kulcsáról volt
nöke fejezett be.
szó.
A szerző könyvében — érthető okok
Montgomery az egyre nagyobb mennyi
ból — a legnagyobb terjedelmet a má ségben beérkező amerikai hadianyagok
sodik világháború időszaka eseményeinek kal, hadfelszereléssel — harckocsik, tüzér
szentelte, hiszen ezek voltak azok az
ség, kézifegyverek — látta el csapatait,
évek, amikor pályafutása gyakorlatilag a
amelyek így már egyenrangú ellenfelei
csúcspontjára érkezett. A háború éveiig lettek Rommel csapatainak. Megerősítet
a nem különösebben jelentős parancsno te az állásokat és tervet dolgozott ki a
ki posztokat betöltő tábornok, akiről azt
német—olasz hadsereg visszaszorítására.
hiszem, nyugodtan mondhatjuk, hogy a
A kiválóan elkészített haditerv meghoz
brit katonatisztek „klasszikusnak tekint
ta gyümölcsét. A jelentős fölényben levő
hető" pályáját — katonaiskola, gyarma
brit csapatok áttörték a német—olasz ál
ti szolgálat, I. világháborús harcmezők,
lásokat, elhárították a megkísérelt ellen
vezérkari iskola, gyarmati és anyaország
lökéseket — elsősorban a légierő révén
beli szolgálat — futotta be, hirtelen ki
— és rövid idő alatt, a már „megszokott
ugrott társai közül.
útvonalon" — Szidi Barrani, Tobruk,
Benghazi — több mint 1500 kilómét érrel
A második világháború kitörése után
vetették vissza Rommel megmaradt ala
Montgomery az európai szárazföldre ér
kulatait.
kezett Brit Expedíciós Erők 3. hadosz
tályának parancsnokaként harcolt a né
Közben Marokkóban és Algériában
metek ellen. Ő is részt vett a brit—fran
partraszálltak az amerikai és brit csa
cia erők súlyos vereségével végződő Dun
patok és ezzel gyakorlatilag lehetetlen
kerque-i csatában, majd visszatért a szi
helyzetbe hozták a még megmaradt né
getországba. Ott az egyetlen épkézláb
met—olasz erőket, melyek Tunéziában
"brit hadosztály parancsnokaként az eset
próbáltak meg védekezni — reményte
leges német inváziótól leginkább veszé
lenül.
lyeztetett partszakaszt védte csapataival.
Feltűnő, hogy az afrikai hadművele
Gyakorlatilag ettől az időtől számíthat
tekkel kapcsolatban Montgomery emlí
juk gyors és fényes karrierjének a kez
tést sem tesz az ugyanezen időben fo
detét.
lyó sztálingrádi csatáról, amely dön
Churchillnek a 3. hadosztálynál tett lá
tően hozzájárult ahhoz, hogy a németek
togatása (1940 nyara) során megtetszett a
szinte semmilyen jelentősebb erősítést,
határozott, kezdeményezőkészséggel meg
utánpótlást nem voltak képesek Afriká
áldott parancsnok, aki szigorú fegyelmet ba küldeni.
tartott alakulatai körében és a kiképzés
Montgomery a sikeres észak-afrikai
ben is a maximumot követelte tőlük. A
hadműveleteket tárgyaló fejezetek után
miniszterelnök látogatása után röviddel
jóval kisebb teret szentelt könyvében a
Montgomery t kinevezték az 5. hadtest
szicíliai partraszállásnak és hadművele
parancsnokává, majd hamarosan a Dél
teknek, amely tevékenységének követke
keleti Hadsereg parancsnoka lett.
ző állomása volt, Hogy miért, arra úgy
vélem egyszerű a magyarázat. Ez már
Miután elmúlt a szigetországot fenye
kevésbé öregbítette hadvezéri hírnevét,
gető német invázió veszélye, a brit had
és mint maga írja, volt valami amit meg
vezetés a rendkívül rosszul álló afrikai
kellett (volna) tanulnia: „Valahogy mi
pozíciót igyekezett megerősíteni, javítani.
nél többet gondolkoztam, annál világo
Montgomeryt kinevezték az 1. brit had
sabb lett számomra, hogy vége a siva
sereg parancsnokává, hogy ebben a mi
tagban élvezett szabadságnak. Meg kell
nőségében vegyen részt Eisenhowerrel
tanulnunk együtt dolgozni másokkal. ..".
együtt az észak-afrikai
partraszállási
Ezen utóbbi volt az, ami nehezen ment
hadművelet (Torch) terveinek a kidolgo
Montgomerynek. Szinte rendszeresek vol
zásában.
Egy
repülőszerencsétlenség
azonban, amelynek során a brit 8. had tak összeütközései az amerikai táborno
kokkal. Ezekről általában úgy ír, mint
sereg parancsnoka, Gott tábornok életét
ha az esetek többségében neki lett volna
vesztette, Montgomeryt állította az Egyip
igaza, de ezt valahogy senki sem akarta
tomot védő 8. hadsereg élére.
elhinni neki.
Montgomery nagyon rossz helyzetben
találta a hadsereget. Szervezetlenség, hiá
A rosszul vezetett szicíliai hadművele
nyos felszerelés, alapjában véve kidol
teket a még rosszabbul vezetett olasz r
gozatlan védelmi tervek. Rommel né országi hadműveletek — .később „csiga
met—olasz csapatai Egyiptom kapujában
hadművelet"-nek is nevezték — követték.
álltak. Hogy még nem foglalták el, az
Ezekben Montgomery 1943 karácsonyáig
•g Hadtörténelmi Közlemények
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vett részt. Akkor visszarendelték a szi
getországba és kinevezték a 21. brit had
seregcsoport élére, amelynek az 1944 ta
vaszára tervezett franciaországi invázió
ban — második front — való részvétel
volt a feladata.
Az invázió előkészítésében tagadhatat
lan és jelentős érdemei voltak Montgomerynek. A csapatok előkészítése, be
gyakoroltatása, az utánpótlás megszerve
zése zömmel az ő nevéhez fűződik. Ter
mészetesen nem is felejti el ezen érde
meit kiemelni könyvében. Annál keve
sebbet ír, és igyekszik áthárítani a fe
lelősséget a Caennél folytatott — és igen
csak elhúzódott — harcokért, melyekről
úgy véli, ellentétben az amerikai meg
ítéléssel, hogy azok tették lehetővé az
amerikai csapatoknak a gyorsabb előre
nyomulást Normandiában és ő szinte
szándékosan vont egyre több német ala
kulatot csapataira. Ez a Caenért folyta
tott küzdelem, amely az eredeti hadmű
veleti tervek szerint 3—5 napot igényelt
volna, 33 napig tartott — az amerikaiak
szerint Montgomery hibájából. Ugyan
csak Montgomeryt hibáztatta az ameri
kai hadvezetés, amiért nem sikerült
Normandiában a 7. német hadsereget
bekeríteni és megsemmisíteni, mivel a
21. brit hadseregcsoport ahelyett, hogy
„bekötötte volna a zsák száját", nyomást
gyakorolt annak a bal oldalára és ezzel
lehetővé tette, hogy a németek kicsúszszanak egy harminc kilométer széles
nyíláson. Ekkor mondta Patton amerikai
tábornok Bradleynek, a 12. amerikai
hadseregcsoport parancsnokának: „En
gedjenek Falaise-ba és az angolokat a
tengerbe kergetjük, úgy mint Dunkerquenél."
A nyugati szövetségesek, a köztük meg
levő ellentétek és a nem minden esetben
jól alkalmazott haditervek ellenére, a
német csapatok ellenállását fokozatosan
megtörték. Ekkor ismét felmerült a kér
dés, hogyan tovább. Montgomery jelen
tős erőt szeretett volna képezni északon
és áttörni a német védelmet Antwerpen
irányában és elfoglalni a Ruhr vidéket.
Az amerikai tábornokok, élükön Eisenhowerrel, a főparancsnokkal, az egész
arcvonalon való támadást — széles arc
vonal stratégia — részesítették előnyben.
Ebből a huzavonából egy eléggé meg nem
alapozott hadművelet, a „Market Gar
den" bontakozott ki. A kellően elő nem
készített hadművelet, amelynek célja a
brit hadsereg előtt álló víziakadályok —
különböző csatornák — hídjainak az el
foglalása és azok megtartása lett volna,
súlyos kudarcot vallott. A több mint
9000, ejtőernyővel ledobott katonából
alig 2500-at sikerült megmenteni, és ez
zel a sikertelen arnhemi ütközettel gya

korlatilag megszűnt a Ruhr-vidék gyors
elfoglalásának a lehetősége.
Viszonylag rövid terjedelemben tár
gyalja Montgomery az ardenneki csata
eseményeit is, amelyről a szövetségesek
győzelme ellenére maga is úgy vélekedik,
hogy „ . . . . az ardenneki ütközetből a szö
vetségesek valóban »vérző orral-« kerül
tek ki".
Ezek után részletesebben foglalkozik
viszont a németek kapitulációs szándéká
val, a Németország területén folytatott
harcokkal. Leírja saját, a szövetséges
nagyhatalmak megállapodásával ellenté
tes fegyverszüneti tárgyalásait és egy
re jobban érződik munkájában, hogy eb
ben az időben tevékenysége a katonai
területről inkább a politikai síkjára te
vődött át.
Montgomery tábornagy emlékiratában
is, mint az emlékiratok legtöbbjében,
erősen érződik a szubjektív értékelés,
véleményalkotás. Montgomery írásában
igyekezett erőteljesen kidomborítani azo
kat az eseményeket, sikeres hadművele
teket, amelyek számára dicsőséget, hír
nevet szereztek. Szinte pár szóval intéz
te el viszont azokat a hadműveleteket,
amelyekben kevesebb, vagy sikertele
nebb szerepet játszott. Ilyen esetekben
a legtöbbször rajta kívül álló okokban
keresi a kudarc okát — meg nem ér
tés, időjárás stb.
Montgomery tábornagy emlékirata a
jelzett szubjektivizmus és az egyenetlen
ségek ellenére is hasznos olvasmány. El
sősorban mint forrás jöhet tekintetbe a
kutatók számára (természetesen a meg
felelő forráskritika alkalmazásával), hi
szen a szerző saját emlékei mellett szá
mos korabeli dokumentumot is közöl,
amelyek esetleg másként nem állnak a
rendelkezésünkre.
Érdemesnek tartjuk azonban megje
gyezni azt, hogy az eredeti emlékirat,
amelyből a fordítás készült, összesen 33
fejezetből áll. A magyar nyelvű változat
ban viszont csak 21 fejezetet talál az ol
vasó. Ez nem azt jelenti, hogy összevon
tak fejezeteket, hanem azt, hogy 12 feje
zetet nem fordítattak le. A kiadók úgy
vélték, hogy elégséges Montgomery tá
bornagy emlékiratainak a szűken vett,
második világháborús részeit, valamint
a korábbi időszakot tárgyaló részeket le
fordíttatni és megjelentetni. Ebben az
esetben — véleményünk szerint — nem
ártott volna ezt jelezni ! Hasznos lett vol
na továbbá az is, ha a szerkesztő az ere
deti műből nem csak a térképeket, d e
a jónak mondható képanyagot is felhasz
nálja, hiszen az olvasók többsége mindig
is szívesen lát eredeti, dokumentum ér
tékű felvételeket az általa olvasott
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könyvben szereplő személyekről, esemé
nyekről.
Nem. lett volna haszontalan — mivel
Montgomery további pályafutásáról a rö
vidített kiadás miatt nem kaphattunk tel
jes képet — egy rövid életrajzi kiegészí-

test közölni, amely legalább olyan hasz
nos lett volna az olvasók számára, mint
a Nagy Gábor által írt utószó, amely
valóban segítséget nyújthat a könyv min
den olvasójának.
Szakály Sándor

OLAF GROEHLER
A KOREAI HABORÜ 1950—1953
A KNDK elleni amerikai agresszió bukása
(Zrínyi Katonai Könyv- és Lapkiadó, Budapest, 1981. 168 o.)

1981-ben új sorozatot indított útjára a
Zrínyi Katonai Kiadó. Célja a második
világháború utáni úgynevezett „helyi há
borúk" — Korea. Vietnam stb. — törté
netének a bemutatása, az olvasókkal való
megismertetése.
A sorozat első köteteként, a hazánkban
is ismert NDK-beli hadtörténésznek,
Olaf Groehlernek a koreai háborúról ké
szített munkáját jelentették meg. A szer
ző, aki gyakorlatilag az egész XX. szá
zad (had)történelmét kutatási területének
tekinti, érdekes és izgalmas feladatot vál
lalt magára, amikor kísérletet tett a ko
reai háború történetének a megírására.
A munka érdemét mindenek előtt abban
látjuk, hogy a szerző a viszonylag rövid
„történelmi távlat" — 30 év — ellenére
is vállalkozott arra, hogy egy rövid, de
ugyanakkor tartalmas, hasznos ismerete
ket nyújtó könyvet nyújtson át az olvasók
nak. Különösen jelentős ez nálunk, ahol
a koreai háborúról gyakorlatilag semmi
lyen feldolgozás nem jelent meg ez idáig.
Bizonyára szívesen veszik az olvasók a
könyv jó illusztráltságát — fotók, térké
pek, rajzok —, valamint a konkrét ada
tokon alapuló összehasonlításokat. Ismer
tetésünkben azonban nem a könyv — rö
viden
már jelzett — érdemeit kísérjük fig37elemmel, hanem a munka olvasása
közben bennünk felmerült kétségekre,
hiányosságokra utalunk elsősorban.
Groehler könyve, amely alapjában vé
ve D. F. Fleming: The Cold War (Lon
don, 1961.) című — sokak által a hideg
háborúról írt legjobb feldolgozásnak tar
tott — munkájára épül, sajnos, bizonyos
vonatkozásokban hiányos. Igaz, a kiadót
az a cél vezérelte, hogy elsősorban olyan
köteteket vegyen be az induló sorozatba,
amelyek a „helyi háborúk" katonai ese
ményeit, a hadműveleteket tárgyalják,

de egyben olyanokat is, amelyek a külés belpolitikai eseményekkel is foglalkoz
nak. Ezen utóbbi kérdések azok, ame
lyekre a könyv szerzője kevesebb figyel
met fordított.
• Nehéz megértenie az olvasónak a ko
reai háború történetét, eseményeit, ha
nem kap viszonylag részletes áttekintést
az ország 1945—1950 közti történelméről.
Ugyanígy nem könnyű megérteni ezt a
nemzetközi helyzet mélyebb elemzése, a
második világháborúban győztes nagyha
talmak között megváltozott viszony, a hi
degháború kezdetének legalább vázlatos
ismerete nélkül.
Hasznos lett volna továbbá — az olva
sók szempontjából — az ENSZ szerepé
nek a felvázolása az 1950. áprilisával kez
dődő időszaktól.
Groehler már a háború kitörése nap
ján (1950. június 25.) amerikai agresszió
ról beszél, jóllehet az csak néhány n a p 
pal később, a légierők bevetése alkalmá
val következett be. Az igazi, az ENSZ ál
tal szentesített és zászlaja alatt folytatott
invázió 1950. szeptemberében indult meg,
amikor a szinte teljesen reménytelen
helyzetben lévő dél-koreai hadsereget az
ENSZ-erők Inchonnál (Incson) „megmen
tették" és megindították a támadó had
műveleteket.
A jelentős létszám- és fegyverzeti fö
lénnyel rendelkező dél-koreai hadsereg
és a zömmel amerikai alakulatokból álló
ENSZ csapatok (14 ország küldött ki
sebb-nagyobb létszámú alakulatot Koreá
ba) gyakorlatilag egy hónap alatt felszá
molták a hősiesen védekező népi erők el
lenállását. A dél-koreai és ENSZ-csapatok, nem tartva be azt a korábban kitű
zött célt, miszerint a 38. szélességi fok
nál megállnak, miután az „agresszort"
kiszorították délről (az ENSZ erőteljes
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amerikai nyomásra a KNDK-t nyilvání
totta agresszornak, nem vette figyelem
be Jugoszlávia, valamint több afrikai és
ázsiai ország ellenvetéseit), mélyen be
nyomultak Észak-Koreába.
Ekkor került sor a kínai önkéntesek
harcba lépésére. McArthur tábornok, aki
az egész hadműveletet irányította, az
USA kormányának szigorú utasítása el
lenére is egészen a koreai—kínai és a
koreai—szovjet határig nyomult előre.
Kína kormánya, amely már korábban
jelezte, hogy nem tűr meg határai köze
lében amerikai csapatokat, aktívan be
kapcsolódott a háborúba. A nagy számú
kínai önkéntessel (egyes adatok szerint
1 millió, Fleming szerint csak 400 ezer)
megerősített és korszerű szovjet fegyve
rekkel (MIG—15, T—34/85 stb.) ellátott
néphadsereg 1950. októberében—novem
berében sikeres ellentámadásokat hajtott
végre. A következő évben a harcok gya
korlatilag a 38. szélességi fok körül zaj
lottak, a front megmerevedett és kezde
tét vette az állóháború.
A súlyos harcok közepette megindul
tak a fegyverszüneti tárgyalások — első
sorban a Szovjetunió és néhány afrikai,
ázsiai ország javaslatára — a harcoló fe
lek között. Ezek a tárgyalások sajnos
csak 1953-ban vezettek eredményre és a
koreai népnek addig még borzalmas
szenvedéseket kellett átélnie. (Észak-ko
reai városok terrorbombázása, vízierő
művek lerombolása stb.)
A háborút lezáró fegyverszünet a 38.
szélességi fokot mint határt rögzítette a
két Korea között. A háború, amely nem
érte el célját — a KNDK megsemmisí
tését — súlyos veszteségeket követelt
mindkét fél részéről. Az amerikai had-

sereg 144 173 halottat, sebesültet és hadi
foglyot, a dél-koreai hadsereg 1 312 836
halottat, sebesültet, hadifoglyot, míg az
ENSZ erők 17 266 főt veszítettek. A
KNDK hadserege és a kínai önkéntesek
mintegy 1 540 000 főt veszítettek.
Groehler munkájában jelentős helyet
biztosított a harci események, a hadmű
veletek leírása mellett a két szemben
álló oldal haditechnikai felszerelésének a
bemutatására, összehasonlítására. Sajnos
nem mindig a konkrét mutatók feltünte
tésével.
A 32—33. oldalon számszerűen közli a
szerz$ a háború kitörésekor a déli, illet
ve az északi hadserég létszámát, fegyver
zetét. (A dél-koreai hadsereg létszámába
beleszámítja a rendőrséget is.) Ebből az
összehasonlításból kiderül, hogy a népi
Korea hadserege létszámban és fegyver
zetben is felülmúlta Li Szin Man had
seregét. Természetesen egész más az
arány ha, mint ahogy a szerző is tette,
figyelembe veszi Dél-Korea potenciális
szövetségesének és támogatójának az
Egyesült Államoknak Japánban állomá
sozó hadseregét.
Nagyon bőkezűen bánt a szerző a „leg
nagyobb", „legsikeresebb" jelzők haszná
latával. Egy-egy ütközet után olyan sú
lyos amerikai veszteségekről adott szá
mot, amelyet csak több ütközet és több
év múlva szenvedett el összességében az
amerikai hadsereg.
Mindent egybevetve megállapíthatjuk,
ha valaki megfelelő kiegészítő ismeretek
birtokában veszi kezébe a könyvet, hasz
nos ismeretekkel gyarapíthatja politikai,
hadtörténelmi ismereteit.
Szakoly

Sándor

WOJSKOWY PRZEGLAD HISTORYCZNY
(Lengyelország)
1979. 1—4. szám

H. Ponichtera: A politikai nevelőmun
ka a 2. lengyel hadseregben az 1945. évi
harccselekmények alatt" (1. sz., 5—36. o.).
Az ideológiai nevelő és popaganda-agitációs tevékenység kutatásával eddig .ke
veset foglalkoztak a történeti irodalom

ban. A 2. hadsereg berlini és prágai had
műveleteiben sem vizsgálták a politikai
tisztek nevelőmunkájának hatását a har
cokra, holott a harcfeladatok végrehajtá
sára nagyon is jelentős befolyással volt
a politikai nevelőmunka eredményessége.
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Konkrétan vizsgálja a luzsicei és prágai
fronton 1945 április—májusban a katonák
intenzív politikai felkészítését. Megismer
tették őket az ellenség védelmi rendsze
rével és harcmódjával. A 2. hadsereg ú j 
ságjaiban, röpLapjaiban aktuális cikkeket
közöltek, állandó tájékoztatást adtak a
harchelyzetről, az ellenség erejéről, a fe
gyelem fontosságáról. Tudatosították a
lengyel nép történelmi jogát Lengyelor
szág nyugati területeihez, ennek vissza
szerzésében a szovjet katonák segítségét,
a szovjet—lengyel fegyverbarátság fon
tosságát, ismertették az Ideiglenes Kor
mány tevékenységét a demokratikus át
alakulás megvalósításáért Lengyelország
ban.
A 2. hadsereg politikai apparátusa a
luzsicei és prágai hadművelet első nap
jától minden erejével mozgósított a harc
ra, népszerűsítette az egyes katonák hős
tetteit, bátorságát, a nehéz helyzetekben
való helytállást. Nyíltan szólt a veszte
ségekről, mely különösen magas volt a
politikai tiszti állomány körében. Levél
tári adatokra támaszkodó részletes elem
zést ad a tanulmány.
H. Dobiegala: ,,A Westerplatte Hősei"
elnevezésű 1. harckocsidandár felállítása
és kiképzése, valamint átcsoportosítása a
Szovjetunióból Lengyelországba" (1. sz.,
37—79". o.). 1943 augusztusában alakult
az 1. lengyel hadosztály és ennek kereté
ben az 1. harckocsiezred. Ennek bázisá
ra épült az 1. harckocsidandár. Parancs
noka, Zygmunt Berling lett,' helyettesei
pedig Wlodzimierz Sokorski és Karol
Swierczewski. Ismerteti a dandár szer
vezeti struktúráját, személyi állományá
nak összetételét, felszerelését, kiképzési
programját, majd 1944 elején átcsopor
tosítását a Szovjetunió területéről a Bug,
majd a Visztula mellé. 1944 elején foly
tatódott a dandár katonai és politikai ki
képzése (134 órás program szerint), majd
ennek pozitív értékelése után újabb át
csoportosítás következett s 1944 augusz
tusában a dandár 2542 fővel készen állt
a harcokra. Közli a dandár állománytáb
lája szerint a beosztottak névsorát.
Stefan Ciesielski: „Toborzás a lengyel
hadseregbe Kanadában 1940—1942. kö
zött" (1. sz., 80—101. o.) A kanadai len
gyel közösség demográfiai jellemzése
után a Lengyel Nemzeti Szövetség tag
létszámát, politikai aktivitását vázolja. A
kanadai hadseregben mintegy 4000 len
gyel harcolt, az amerikaiban kb. 400 ezer.
A tanulmány azt vizsgálja, hogy miért
nem találták meg ezek a lengyelek a len
gyel hadseregbe vezető utat. A lengyel
emigrációs kormány 1940 júniusában ki
dolgozta hadászati-politikai koncepció
ját, mely szerint tovább folytatja a har

cot Nagy-Britannia oldalán a hitleri csa
patok ellen. Sikorski tábornok elhatároz
ta, hogy a felállítandó lengyel hadsereg
be az Amerikában élő lengyelek közt is
toboroz, katonákat. Ennek politikai, dip
lomáciai és szervezési előkészítését is
merteti, majd a kanadai lengyel misszió
tevékenységét, s Sikorski kanadai és
amerikai utazása eredményeit vázolja. A
kanadai lengyel misszió felállítása nagy
reményeket ébresztett, de főleg pénzügyi
okok miatt a toborzott katonák száma
nagyon alacsony volt. Az egész akciónak
inkább csak propagandisztikus hatása
volt, a lengyel népnek hazája szabadsá
gáért folytatott erőfeszítéseit tárta a vi
lág elé.
Jerzy Nazareioicz: „A hadbíróságok te
vékenysége Lengyelország 1939. évi hon
védő háborújában" (1. sz.. 102—136. o.).
Az 1939 szeptemberi háborúban a len
gyel nép a hősiesség és bátorság kiemel
kedő példáit mutatta fel. De mint min
den háborúban, ebben is voltak negatív
jelenségek. A tanulmány kísérletet tesz
néhány eltitkolt és szégyellt vonás fel
vázolására. Sorra veszi az egyes hadse
regeknél működő hadbíróságok tevé
kenységét, melyekből kirajzolódnak a kö
telességmulasztók, gyávák, árulók, diver
zánsok, dezertálok bűnei, akik kompro
mittálták a haza szabadságáért küzdők
erőfeszítéseit.
Kari Greese és Alfred Vorster az NDK
Nemzeti Néphadseregének új szocialista
hagyományairól és ezek fejlődéséről ír
tak cikket (1. sz., 137—149. o.).
Antoni Wolny: „A légideszant csapatok
szervezése a második világháború ide
jén" (1. sz., 189—209. o.). A légideszant
csapatok új fegyvernem, a második vi
lágháborúban alkalmazták először. A lé
gi szállítás alkalmazása magasfokú moz
gékonyságot, önállóságot, a harctevé
kenységeknek az ellenség hátába való ki
terjesztését tette lehetővé. Vizsgálja a
fegyvernem kialakulásának kezdeti lé
péseit — a Szovjetunióban, Németország
ban — még a második világháború előtt,
majd a háború éveiben, szervezeti, felsze
relési és alkalmazási elveinek és gyakor
latának változásait, tökéletesítését — a
német, a szovjet, a szövetséges és a len
gyel légideszant csapatok vonatkozásá
ban. A Szovjetunióban 150 ezer fő, Né
metországban 120 ezer fő. Angliában 75
ezer, az, USÁ-ban 70 ezer katona tarto
zott a fegyvernem állományába.
Fryderyk Zbiniewicz: ,,A hadtörténe
lem marxista metodológiájának kérdésé
hez" (1. sz., 210—221. o.). Általános átte
kintést ad a marxista történeti kutatás
eredményeiről és a kutatás helyzetéről
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Lengyelországban. A történeti metodoló
gia eredményei és hiányosságai érvénye
sek a hadtörténeti kutatás módszertaná
ra is. Első ízben 1965-ben Poznanban
rendeztek hadtörténészek tudományos
konferenciát a kutatási módszerek kér
déséről, melynek anyagát 1966-ban köz
readták. A lengyel hadtörténetírás törté
netéről 1975-ben jelent meg egy tanul
mánykötet szintén Poznanban, a kutatá
sokat a krakkói és a poznani egyetem
hadtörténeti intézeteiben folytatják. A
Lengyel Néphadseregben a hadtörténeti
kutatás eszmei-politikai alapjait vizsgál
va kiemeli az események dialektikus
materialista tanulmányozásának fontos
ságát, a pártosságot, a társadalom törté
nelmi tudata alakításában betöltött szere
pét. Hangsúlyozza a komplex kutatás
fontosságát a hadtudomány minden te
rületén, közösen a katonai szociológia, a
katonai pszichológia, a pártpolitikai mun
ka elméleti kérdései, a hadigazdaságtan
stb. kutatóival. A történeti és logikai
módszer alkalmazását húzza alá a kuta
tás folyamatában.

fejezésével legfőbb feladatuk Lengyelor
szág határainak megvédése, a földalatti
bandákkal való leszámolás, az aknamen
tesítés és az újjáépítés volt. Részt vett a
hadsereg az államhatalmi szervek mun
kájának megszervezésében, a hírközlés, a
vasútvonalak és vasúti hidak helyreál
lításában. Segítséget nyújtott a mezőgaz
daságnak, Varsó és az ország újjáépíté
séhez, az ipar és a kereskedelem talpra
állításához, a közbiztonság megteremté
séhez. Aktív propagandamunkát folyta
tott a választások célkitűzéseiért a civil
lakosság körében, a földreform megvaló
sításáért — Lengyelország demokratikus
felépítése, a békés építőmunka érdeké
ben. Sorra veszi a szocialista fejlődés ál
lomásait, a hadsereg részvételének szám
szerű adatait és. jelentőségét. A lengyel
hadsereg 1955-től a Varsói Szerződés szi
lárd támaszaként a szocializmus, a béke
és a biztonság védelmezője. Békemissziót
teljesített több mint 13 ezer katonája Ko
reában. Kambodzsában, Laoszban, Viet
namban, Nigériában, Szenegálban és a
Közel-Keleten.

Tadeusz Stawicki: „A kurszki csata a
német felderítés szemével'' (1. sz. 222—
231. o.). A Reinhard Gehlen által aláírt
titkos jelentésekből közöl néhány fontos
levéltári forrásanyagot, az 1943 téli had
járat során a kurszki csata szovjet erőire,
támadási céljaira vonatkozó német fel
derítési adatokból.
A tudományos élet hírei közt beszá
molót találunk Piotr Staweckitől a Len
gyelország újjászületésének 60. évfordu
lója alkalmából tartott tudományos ülés
ről.
A 2. szám a Lengyel Népköztársaság
születésének 35. évfordulójára megjelen
tetett ünnepi szám. Woyciech
Jaruzelski:
„A ZBoWiD — a Szabadságért és De
mokráciáért küzdők Szövetsége, a len
gyel fegyveres erők jelentős erkölcsi tá
masza" (2. sz., 16—18. o.) és Michal Zymierski: ,,A ZBoWiD tagjai — az alkotó
munka emberei" (2. sz., 19—22. o.) a má
sodik világháborúban, az antifasiszta
harcokban helytálló lengyel hazafiak
példájáról, mai helytállásukról és a Len
gyel Néphadseregnek nyújtott erkölcsi
támogatásukról szóltak a ZBoWiD VI.
kongresszusán tartott felszólalásokban.

Jan Lawski: ,,Lengyelország határvé
delmi szervezete 1945—1948 között" (2.
sz., 64—93. o.). A határok katonai bizto
sítása nagy jelentőséggel bírt az ország
gazdasági fejlődése szempontjából. Meg
kellett szervezni a határőrséget, ellen
őrizni a határmenti forgalmat, megaka
dályozni a reakciós földalatti szerveze
tekkel a kapcsolattartást. A Karol Swierczewski vezette 2. lengyel hadsereg kapta
1945. május 7-én a parancsot az ország
nyugati határvédelmének a megszerve
zésére. A sajtó örömmel közölte: azok vi
gyáznak az ország határaira, akik azt sa
ját vérükkel szabadították fel. Ismerteti
a nyugati, délnyugati határok melletti
diszlokációt, majd az 1945 novemberében
létrehozott határőrség új szervezetét. Ér
tékeli az 1945—1948 közötti felelősségtel
jes szolgálatuk eredményeit.
Ryszard Nazarewicz: ,,A londoni len
gyel közösség politikai-katonai koncep
ciója Lengyelország
felszabadításának
előestéjén" (2. sz., 94—122. o.). Az 1943.
évi konferenciákon (Quebec, Moszkva, Te
herán) a második front megnyitásáról és
a háború utáni tervekről tárgyaltak. A
moszkvai konferencia előtt, 1943. október
6-án, Washingtonban Jan Chiechanowski
átnyújtotta a londoni emigráns kormány
memorandumát, melyben azt az előter
jesztést tették, hogy az USA képviselje
Lengyelország érdekeit a Szovjetunióval
szemben. A Mikolajczyk vezette lengyel
emigráns kormány szovjetellenes politi
kát folytatott és a „két ellenség" teóriát
hirdette, harcot a hitleri megszállók és a
Szovjetunió ellen. A teheráni konferen-

Stefan Zwolinski: „A Lengyel Néphad
sereg részvétele az ország szocialista fej
lődésében" (2. sz., 23—63. o.). Az 1944 jú
liusi Manifesztum 35. évfordulója alkal
mából tekint vissza Lengyelország társa
dalmi és gazdasági fejlődésére és ebben
a hadsereg szerepére. 1945 májusában
400 ezer katonája volt a lengyel hadse
regnek, akiknek a harctevékenységek be
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cián azonban a szövetségesek megegyez
tek a lengyel határokat illetően, ami a
Mikolajczyk-kormányt a földalatti moz
galom és az Armia Kraj owa tevékeny
ségének erőteljes inspirálására késztette.
Wladyslaw Honkisz: „Politikai nevelő
tisztek a harcmezőn" (2. sz., 123—141. o.).
A lengyel politikai tisztek a leninoi
csatában estek át az első tűzkeresztsé
gen. Mind a katonák harci felkészítése,
mind a politikai tiszteknek a harcmezőn
való helytállása azt bizonyította, hogy
a. politikai nevelőmunka színvonala ki
váló volt. Végigkíséri az 1944/45. évi har
cokban a politikai felkészítés módszereit
és eredményeit és a harcokban .részvevő
politikai tisztek tevékenységét. Bátorsá
gukért, hősies példamutatásukért nagyon
sok kitüntetést kaptak.
Czeslaw Krzeminski: „A lengyel légi
erő korszerűsítése 1945—1975 között" (2.
sz., 142—156. o.). Levéltári forrásokra tá
maszkodva vizsgálja a lengyel légierő
fejlődésének egyes szakaszait. 1945—1947
között alakították ki a békeszervezetét és
teremtették meg a légierő kádereinek ki
képzéséhez a feltételeket. 1947. február
1-én 9832 katona tartozott a légierő állo
mányába 663 repülőgéppel, melyből 23%
vadászrepülő,
23,5%
csatarepülőgép,
16,6% bombázórepülőgép volt — az isko
la- és egyéb speciális gépek mellett.
1948—49-ben tovább folyt a lengyel légi
erő tökéletesítése, főleg új Jak, II és Tu
gépeket kapott a Szovjetuniótól. 1951 a
lengyel légierő gyors mennyiségj és mi
nőségi fejlődésének éve volt. A lengyel
népigazdaság 6 éves tervében a repülő
gépipar szovjet licencek alapján meg
kezdte a Ldm—1 (MiG—15), Lim—2
(MiG—15 bis) és a Lim—5 (MiG—17) gé
pek gyártását. 1955-re termelésével a 4.
helyre került Európában. A 60-as évek
ben a Junak—2 és —3, a Lim—5, —6, az
Iszkra, az An—2, Jak—12 vadászgépekét
gyártották. A 70-es évek elején megkezd
ték a Mi—2 helikopterek gyártását is. Je
lentős előrelépést hozott, hogy a Varsói
Műegyetemen megnyitották a repülőimér
nöki képzést. Az ország védelmi képes
ségének növelése érdekében 1972-ben
Honi Légvédelmi Parancsnokságot szer
veztek a repülőcsapatok parancsnoksága
mellett, ezek feladatait és parancsnokait
mutatja be, valamint a csapatok felsze
relését. A lengyel légierő káderei magasszintű képzettséggel rendelkeznek, me
lyet a Varsói Szerződés gyakorlatain bi
zonyítanak és tökéletesítenek.
Ryszard Majewski: „A szovjet hadse
reg 1945 februári alsó-sziléziai hadműve
lete" (2. sz., 157—191. o.). Az 1. Ukrán
Front Visztula—Odera hadműveletének

előkészítését, csapásmérő erőit, felszere
lését, utánpótlásának biztosítását, a szem
ben álló német „Közép" hadseregcso
port felállását, vezetését, az erőviszonyo
kat emberben és fegyverben, valamint a
harctevékenységek részletes leírását ta
láljuk a tanulmányban, a hadművelet
ben részvevő alakulatok és parancsno
kaik név szerinti felsorolásával.
A történelmi adalékok rovatban emlí
tésre méltó Marian Spychalski
marsall
visszaemlékezése a lengyel nemzeti bi
zottság 1944 májusi Szovjetunióban tett
látogatására Sztálin marsallnál és a len
gyel hadsereg katonái között (2. sz., 192—
206. o.).
Leonid Buján: Az Armia Ludowa osz
tagainak a szovjet hadsereg egységeivel
1944 július—november közötti együttmű
ködésére hoz adatokat (2. sz., 207—232
o.).
Czeslaw Dega a vietnami háború
problémáit vizsgálja 1945—1975 között
(2. sz., 259—273. o.). Négy periódusra oszt
ja Vietnam 30 éves háborúját: 1. 1945—
1954 között a francia—vietnami háború,
2. a Diem-diktatúra és az USA interven
ciós politikájának érlelődése 1955—1964,
3. az amerikai harctevékenységek Viet
namban 1965—1973 között, 4. a Thieudiktatúra és a vietnami nép harca az or
szág egyesítéséért, 1973—1975.
Az 1939. évi honvédő háború 40. évfor
dulója alkalmából több tanulmány fog
lalkozik az 1939-es év eseményeivel. így
Marian Porwit: „Az 1939. évi lengyel
honvédelem megítélése" (3. sz., 11—23. o.)
c. cikkében a lengyel harctevékenységek
valóságos képét akarja felvázolni és ér
tékelni. A „Westerplatte", „Bzura", „Warszawa" és „Kock" elnevezésű, szinte 6
napos szériákban lezajló csatákat elemzi
a hadtörténetírás által feltárt tények
álapján a német agresszorok szárazföldi,
légi túlsúlyát felmutatva. A következte
tésekben eddig mutatkozó hibák messze
kiható következményeire mutat rá és a
nyugati hadtörténészekkel
folytatandó
viták fontosságát hangsúlyozza az ese
mények valóságos megítéléséhez.
Czeslaw Pilichowski: „A hadifoglyok
ellen elkövetett hitleri bűntettek a má
sodik világháború idején" (3. sz., 24—43,
o.). Már a Lengyelország elleni hitleri ag
resszió előkészítése során kidolgozták a
hadifoglyok munkaerejének igénybevéte
lét a német gazdaság számára. Az 1939
szeptemberi német támadás során 450
ezer, illetve más adatok szerint 694 ezer
hadifoglyot ejtettek, közülük külön tá
borokba, gettókba vitték a zsidókat. Is
merteti a hadifogoly- és koncentrációs
táborok szervezetét, a kényszermunkára
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vitt hadifoglyok, deportáltak és a meg
halt foglyok létszámadatait, a Barbarossa-terv végrehajtása után a szovjet fog
lyok ellen elkövetett bűntetteket. A
Nürnbergi Nemzetközi Bíróság háborús
bűntettnek minősítette a német fasiszták
kegyetlen kizsákmányoló és megsemmi
sítő politikáját.
Jerzy Bonczak: „Higiénia és járványtan
a hitleri népirtó rendszerben" (3. sz., 44—
60. o.). Vizsgálja a Wehrmacht katonái
nak egészségügyi helyzetét, a koncentrá
ciós táborok egészségügyi-járványügyi ál
lapotát. A Waffen—SS Higiéniai Intéze
tének kísérleteit a Ciklon B gázzal s a
népirtás különböző módozatait az egyes
táborokban. A bakteriológiai, biológiai
hadviselésre tett hitleri kísérleteket is is
merteti a tanulmány.
Zenon Jakubowski: „A Polgári Milícia
és a Biztonsági Szolgálat felállítása és
fejlődése, valamint részvételük a népi
hatalom megerősítéséért folytatott harc
ban 1944—1948 között" (3. sz., 61—93. o.).
1944 augusztusában hozták létre a köz
biztonság megszilárdítása érdekében a
Polgári Milíciát és alakították ki a mű
ködésének megfelelő szervezeti kereteit.
A párt és a népi hatalom felhívására
kommunisták, volt partizánok, az Armia
Ludowa volt harcosai álltak szolgálatba
és kezdték meg a harcot az ellenséges
erők ellen és vettek részt az ország új
jáépítésében. A reakciós földalatti ban
dák és az ukrán nacionalisták ellen foly
tatott fegyveres harcokban a népi milí
cia speciális egységei több mint 4000 tag
jukat vesztették el, míg 1949-re megtisz
tították az országot az ellenséges elemek Jan Wróblewski: „A Prusy elnevezésű
tartalékhadsereg felkészítése az 1939. évi
bevetésre" (3. sz., 94—114. o.), Rajmund
Szubanski: „A német* páncéloscsapatok
1939-ben" (3. sz., 115—129. o.) és Jerzy
Izdebski: „A 9. gyaloghadosztály mozgó
sítása 1939-ben" (3. sz., 190—212. o.) című
cikkek az 1939 szeptemberi honvédő há
ború megismerését segítik elő egy-egy
részkérdés vizsgálatával. Az első cikk a
„Prusy" tartalékhadsereg szervezeti fel
állását, erőviszonyait, harci eszközeit,
mozgósítási, hadműveleti tervét és harci
alkalmazását tárgyalja Varsó körzetében.
A második cikk az ellenség oldaláról a
német páncélos hadviselés doktrínájának
fejlődését, a páncélos csapatok szerveze
ti felkészítését, a páncélozott eszközök
korszerűsítését ismerteti a harmincas
években, majd mozgósításukat és1 a Len
gyelország elleni támadásban való rész
vételüket vizsgálja. Jerzy Izdebski ta
nulmányában a lengyel 9. gyaloghadosz

tály mozgósításához szolgáltat részletes
adatokat. Ismerteti az 1938-tól kidolgo
zott mozgósítási terveket, majd az 1939.
március 23-i mozgósítás (személyi és
anyagi) lefolyását és ennek értékelését
adja levéltári források alapján,
Jerzy Jaworski: „A lengyel légierő
1945—1949 közötti szervezete" (4. sz., 3—
24. o.). A légierő háború utáni történe
tének feldolgozása a maga teljességében
még várat magára. Ez a tanulmány a fej
lődés legfontosabb időszakának, az első
öt év történetének feldolgozására tesz kí
sérletet. Vizsgálja a társadalmi feltételek
megteremtésének körülményeit és a bé
kés fejlődés tapasztalatait. A békeszer
vezetre való áttérés 1945. május 1-én
18 511 fővel történt, 751 repülőgépe volt
ekkor a lengyel légierőnek, ebből 107
Pe—2 típusú bombázórepülőgép, 158 II—
2 csatarepülőgép, 159 Jak—1 vadászrepü
lőgép stb. Két iskolája volt a légierőnek.
egy tiszti iskola és egy ezrediskola, ahol
megfelelő szakkádereket képeztek a lé
gierő számára. 1946—47-ben repülő-mű
szaki iskolákat is szerveztek a techniku
si állomány képzésére. Szovjet segítség
gel és szovjet tapasztalatok felhasználá
sával készítették fel a kádereket.
Antoni Sarosiek: „A híradó csapatok a
leninoi csatában" (4. sz., 25—50. o.). A T.
Kosciuszkóról elnevezett 1. lengyel had
osztály kötelékében híradók is voltak,
akik a harcmezőn a vezetés, az együtt
működés híradását szervezték. Ismerteti
a híradó alegységek szervezetét, állo
mánytábláját, felszerelését, utánpótlását,
kiképzését, majd a Lenin o melletti cso
portosítás hírösszeköttetését a harcfel
adatok alatt, melyet mintegy 700 híradós
teremtett meg 61 rádióállomással, 400 km
telefonkábellel, 300 telefonkészülékkel és
sok egyéb híradóanyaggal. 2 és fél hó
napos kiképzés után teljesítették bonyo
lult feladatukat. Külön táblázatban közli
a leninoi csatában részt vett híradók név
sorát.
Lucjan Broniarek: „A Lengyel Kom
munista Párt katonai tevékenysége" (4.
sz., 51—67. o.). Személyes visszaemléke
zés a Broniarek család forradalmár múlt
jára és a saját tevékenységére a LKP if
júsági szervezetében, majd a párt tagja
ként az intenzív politikai harc időszaká
ra. 1925-től tényleges katonai szolgálata
alatt is folytatta a politikai munkát. Át
élte az 1926 májusi katonai zendülést a
hadseregben, vizsgálja a LKP és a Komintern álláspontját a fordulattal kap
csolatban. 1927—28-ban elvégezte a párt
katonai-politikai tanfolyamát s 1929-től
Gdansk szabad királyi városban élt, ahol
a kommunista párt legális tevékenységet
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folytathatott. Szervezték a hazai lakta
nyákban, a konspirációs munkát, politi
kai felvilágosító előadásokban tudatosí
tották a munkásosztállyal a lengyel nép
érdekeit a honvédelemben. A hadtörté
nészek számára figyelemreméltó adato
kat közöl a lengyel hadsereg 1926—1930
közötti történetére vonatkozóan.
Michal Pirko: „A berlini csehszlovák
követ 1939 januári jelentése a Lengyel
ország elleni német agressziós tervekről"
(4. sz„, 176—182. o.). A második világhá
ború történetét megvilágító szamosi for
rásmunkát adtak közre a különböző or
szágokban. A Csehszlovák Tudományos
Akadémia által német nyelven kiadott
„Az 1938. évi Müncheni egyezmény" cí
mű dokumentumkötet az 1937. november

3—1939. március 14. közötti időszak dip
lomáciai iratait tárja fel. A lengyel; ku
tatók számára figyelemreméltó a berlini
csehszlovák követ, Vojtech Mastný 27 le
vele a külügyminisztériumnak, melyek
ben a harmadik birodalom külpolitikáját
elemzi a közép-európai országokkal és a
Szovjetunióval kapcsolatosan. Ezek közül
az egyik levél konkrétan Lengyelország
helyzetét elemzi és a német „Ostaktion"
csoport Walter Brauchitsch vezetésével
kidolgozott agressziós tervét ismerteti —
az eredeti
dokumentum
közlésével.
Mind a négy számban gazdag könyv
ismertetés-rovatot találunk és a tudomá
nyos élet hírei mellett a második világ
háborús bibliográfia 1978—79. évi újabb
adatait. (Windisch
Aladárné)
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1919—1939
Csehszlovákia likvidálása 1939 márciusá
ban és ennek visszhangja a kommu
nista mozgalomban. (Közli: Harsányi
Iván.) (A nemzetközi munkásmozgalom
történetéből. Évkönyv. Bp. 1979.) 89—
94. p.
Dombrády Lóránd: Mi volt a Vkf—2? —
História, 1979. 3. sz. 21—22. p.
Dombrády Lóránd: Üt a katasztrófa fe
lé. A győri hadseregfejlesztési program
/1938—1940/. — ÉT, 1979. 35. sz. 1091—
1092. p.
Fogarassy László: Maderspach Viktor
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Soproni Szemle, 1979. 1. sz. 33—53. p.
Gerencsér Miklós: A Helka utasai. (A
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augusztus 28.) — Népszabadság, 1979.
199. sz. 4. p.
Kádár Gyula: A Ludovika Akadémia. —
Budapest, 1979. 10. sz. 14—16. p.
Kirschner Béla: A hatalom jellegének
megítélése a KMP-ben az ellenforra
d a l o m első szakaszában 1919—1922. —
Tájékoztató, 1979. 2. sz. 45—58. p.
Kovács Győző: Antifasizmus és nemzeti
ségi adottság. — Magyar Tudomány,
1979. 12. sz. 897—903. p.
Kováts Lajos: Adatok a magyar légierő
anyagi-technikai
állapotáról. 1938—
1944. — HK, 1979. 3. sz. 462—485. p.
Ladányi Andor: Az egyetemi ifjúság az
ellenforradalom első éveiben /1919—
1921./ Bp. Akad. K. 1979. 234 p.
Értekezések a történeti tudományok
köréből. U. S. 88./
Nagy Zsuzsa, L. : A párizskörnyéki békék
1919—1920. — História, 1979. 1. sz.
5—7, p.
Németh Imréné—Csehi Tiborné: A fe
hérterror Pápán a Tanácsköztársaság
után. (Veszprém megyei honismereti

tanulmányok. VI. Munkásmozgalomés helytörténeti tanulmányok. Veszp
rém. 1979.) 111—126. p.
Pintér István: 1919 végén történt. 1—5. r.
— Népszabadság, 1979. 290—293. sz. 6.,
294. sz. 8. p.
Pintér István: A KMP újjászervezése és
a népfrontpolitika 1938—1941. — His
tória, 1979. 4. sz. 11—12. p.
Pintér István: A magyar nacionalizmus
a második világháború előtt és alatt.
— Társadalmi Szemle, 1979. 10. sz.
38—49. p.
Pintér István: A Magyarországi Szociál
demokrata Párt politikája a második
világháború előestéjén. Bp. Akad. K.
1979. 189 p.
/Értekezések a történeti • tudományok
köréből. U. S. 87./
Pritz Pál: Fejezet a Gömbös-kormány
keleti politikájának történetéből. —
MTA Fii. Tört. tud. oszt. Közi. 1979.
1—3. sz. 233—251. p.
Pritz Pál: Hitler—Gömbös-találkozó és a
német külpolitika 1933 nyarán. — Acta
Historica, 1979. 1—2. sz. 115—144. p.
Pritz Pál: Jelka bosszúja. Magyar—ju
goszláv viszony. Usztasák Jankapusz
tán. — Mo, 1979. 21. sz. 23. p.
Pritz Pál: Revíziós törekvések a magyar
külpolitikában, 1920—1935. — Magyar
Tudomány, 1979. 4. sz. 272—279. p.
Sipos Péter: Nyilasmozgalmak 1931—
1944. — História, 1979. 4. sz. 18—19. p.
Somos József: Miért akarták bevezetni
katonákkal szemben a botbüntetést az
ellenforradalmi
Magyarországon? —
HO, 1979. 2. sz. 72—76. p.
Vadász Sándor: Garami Ernő publikálat
lan levele Jean Longuet-hoz a demok
ratikus intervenció ügyében /1919.
szeptember 27./. — TSz, 1979. 1. sz.
101—104. p.
Vajda Sándor: Kommunisták a nehéz
napokban. Azok a n a p o k . . . A beszél-
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getést vez. Grósz F. András. — Ország
Világ, 1979. 22. sz. 8. p.
Vargyai Gyula: A kivételes hatalom és
az államszervezet militarizálásának né
hány kérdése Magyarországon a má
sodik világháború előestéjén. — Jog
tudományi Közlöny, 1979. 11. sz. 756—
764. p.
Vigh Károly: Bajcsy-Zsilinszky Endre
külpolitikai nézeteinek alakulása. Bp.
Akad. K. 1979. 171 p.
/Értekezések a történeti tudományok
köréből. U. S. 85./
Vigh Károly: „Ellentmondásos út". [Baj
csy-Zsilinszky és a munkásosztály. —
Élet és Irodalom, 1979. 2. sz., 6—7. p.
Zsiga Tibor: Az első királypuccs és Vas
megye /1921/. — Vasi Szemle, 1979. 2.
sz. 269—286. p.
Magyarország a második
világháborúban
Bárczy János: Vádindítvány. Mellékle
tek, amelyek alapján a vádirat megfo
galmazása az olvasó dolga. Bp. Mag
vető, (1979.) 309 p.
Benjámin László: Bujdosók. „Történelmi
jelenlét" — 1944. — Új Tükör, 1979. 51.
sz. 4—5. p.
Bokor Péter: 1944. október 15. Genfi be
szélgetés Budapest egykori védelmi
parancsnokával, Aggteleky Béla altá
bornaggyal. — Élet és Irodalom, 1979.
41. sz. 5—6. p.
Bokor Péter: Megszólalnak a koronata
núk. A Századunk 1944-ről. — Űj Tü
kör, 1979. 13. sz. 27. p.
Bokor Péter: Titkos birodalmi ügyek.
(Müncheni beszélgetés a budapesti
Gestapofőnökkel, Alfred Trenkerrel.
— Élet és Irodalom, 1979. 11. sz. 7—8. p.
Csonkaréti Károly: Adalék Magyaror
szág német megszállásának történeté
hez. Űjvidék, 1944. március 19. — HK,
1979. 2. sz. 275—280. p.
Dombrády
Lóránd: Adalékok
Kassa
bombázásához. — HK, 1979. 2. sz.
319—321. p.
Dombrády Lóránd: A Kállay-féle kiug
rási politika és a magyar katonai veze
tés. — HK, 1979. 4. sz. 523—550. p.
Dudás
Gyula:
Lengyel
menekültek
Leányfalun (1939—1941). — Magyar
Nemzet, 1979. 239. sz. 9. p.
Gerencsér Miklós: Szökés a jövőbe. (Hát
szegi Ottó ezredes és Fekete Rezső át
repülése a szovjet hadsereghez 1944.
november 7-én. Fekete Rezső volt re
pülő őrmester visszaemlékezése.) —
Népszabadság, 1979. 79. sz. 10. p.
Juhász
Gyula: Quellenausgaben zur
Geschichte Ungarns im zweiten Welt
krieg. (Acta Universitatis Debrecenien-

sis de Lodovico Kossuth nominatae.
Series Historica XXVII. Egyetemes
történeti tanulmányok. 12. 1978.) 109—
115. .p.
Juhász Gyula: Magyar béketapogatózá
sok 1943-ban. — História, 1979. 2. sz.
9—11. p.
Juhász Gyula: A nagyhatalmak háborús
propagandája
és Magyarország. —
TSz, 1979. 3—4. sz. 484—504. p.
Juszinsky, Cezary: Zarándokút a barát
ság és testvériség nyomában. [140 000
lengyel
menekült
Magyarországon
1939-ben.] — Magyar Nemzet, 1979.
201. sz, 7. p.
Karsai Elek: Néhány nap előtte és utána,
így tört ki 40 éve a második világhá
ború. — Új Tükör, 1979. 35. sz. 20—
21. p.
Karsai Elek: Végzetes esztendők. (1—5.
r.) — Új Tükör, 1979. 22—25. sz,
Kassa bombázása. (Pintér István és Almásy Pál hozzászólása Ránki György:
Ki bombázta Kassát? c. cikkéhez.) —
Élet és Irodalom, 1979. 21. sz. 2. p.
Laczkó Géza ismeretlen háborús napló
ja. (Bev. és a jegyz. írta: Véber Ká
roly.) — Kritika, 1979. 8. sz. 17—20. p.
Lagzi István: Bánat és hit. (Lengyel ka
tonák Magyarországon.) — Mo, 1979.
31. sz. 21. p.
Lagzi István: A „lengyelkedés" és len
gyelmentés. — Délmagyarország, 1979.
szept. 30. sz. 5. p.
Lagzi István: Magyarok és lengyelek. —
Csongrád megyei Hírlap, 1979. máj. 26.
sz. 2—3. p.
Lagzi István: Narwik majdani védőit és
Monte Cassino ostromlóit segítettük.
(A lengyelek Magyarországra „özönlésének" 40. évfordulójára.) — Tiszatáj,
1979. 9. sz. 38—46. p.
Lagzi István: Negyven éve történt. A
lengyel kérdés Magyarországon a II.
világháború éveiben. — Napjaink, 1979.
9. sz. 28—30. p.
Lengyel háborús menekültek Magyaror
szágon. — Csongrád megyei Hírlap,
1979. szept. 27. sz. 5. p.
A magyarországi lengyel emigráció. —
Hajdú-Bihari Napló, 1979. okt. 3.
sz. 5. p.
A magyarországi lengyel emigráció. —
Dél-magyarország,
1979. szept. 27.
sz. 5. p.
A második világháború előtörténetéhez.
Dokumentumok és jelentések. — Tár
sadalmi Szemle, 1979. 9. sz. 68—78. p.
Mezei András: Megkérdeztük Kovács
Andrást — miért nem hallgatott ifj.
Horthy Miklósra? — Élet és Irodalom,
1979. 18. sz. 7. p.
ölvedi Ignác: A sárga csík. Adalékok a
kassai provokáció történetéhez. — Élet
és Irodalom, 1979. 17. sz. 4. p.
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Pamlényi Ervin: Egy éjszaka árnyai.
[Teleki Pál öngyilkossága, 1941. ápri
lis 3.] — Magyar Nemzet, 1979. 256.
sz. 5. p.
Péter János: A magyar—szovjet diplo
máciai kapcsolatok történetéből. 1939—
1941. (Bp.) Kossuth K. 1979. 143 p.
Pethő Tibor: A páncélököl. (1944. októ
ber. 15.) — Magyar Nemzet, 1979. 241.
sz. 5. p.
Ránki György: Ki bombázta Kassát? —
Élet és Irodalom, 1979. 16. sz. 5. p.
Ruf fy Péter: Az eltűnt idő hadifoglyai.
(Magyar hadifoglyok- az angliai Kirkhamben a második világháború alatt.
Jakab István életútja.) — Magyar
Nemzet, 1979. 77. sz. 11. p.
Ruf f y Péter: Palackposta a Keleti-ten
geren. Egy szakadozott papírlap törté
nete. [Magyar hadifoglyok Angliában a
második világháborúban.] — Magyar
Nemzet, 1979. 59. sz. 11. p.
Sipos Péter: Magyarország és a második
világháború kezdete. — Magyar Hírlap,
1979. 203. sz. 6. p.
Sükösd Mihály: Magyar mélypont. Szálasi naplója. — Valóság, 1979. 2. sz.
33—41. p.
Tanulmányok a magyarországi lengyel
emigráció
történetéből
1939—1945.
Szerk. Lagzi István. (A József Attila
Tudományegyetemen 1979. szeptember
8-án megtartott tudományos ülésszak
anyaga.) [Kiad. a] Lengyel Tájékozta
tó és Kulturális Központ. Bp.—Szeged,
Szegedi ny. 1979. 123 p. illusztr.
Tóth Sándor: Háborús propaganda és
nevelés a magyar hadseregben (1941—
1944.) — TSz, 1979. 3—4. sz. 540—551. p.
Ungvári Jenő: Ember áradat az utakon.
Negyven éve, a Kárpátok gerincén át.
Sok ezer lengyel menekült. — Esti
Hírlap, 1979. 215. sz. 4. p.
Vargyai Gyula: Szembesítés nélkül. A
Vkf különbírósága. — Mo, 1979. 44. sz.
22. p.
Vigh Károly: Ugrás a sötétbe. 1944. ok
tóber 15. Bp. Akad. K. 1979. 166 p. 8 t.
(Sorsdöntő történelmi napok. 5.)
Bibliogr. 159—164. p.
Wette. W. : Német propaganda és a
csatlósországok : Magyarország, Romá
nia és Bulgária (1941—1943). — TSz,
1979. 3—4. sz. 454—483. p.

Hazánk

felszabadítása

Baczoni
Gábor: Történelmi
pillanat
[1944. december 21. Ideiglenes Nemzet
gyűlés.] — Ország Világ, 1979. 52. sz.
2—3. p.
Bank László: Felszabadító harcok a gö
döllői járásban: 1944. november—de

cember. Aszód, Petőfi Múzeum. 1979.
36 p.
Beránné Nemes Éva: Adatok a felszaba
dulás és a demokratikus átalakulás
kezdeteinek történetéhez Miskolcon és
Borsodban. (Borsodi Levéltári Évkönvv
II. Miskolc, 1979.) 163—191. p.
Beregi, Théodore: Budapest védelmében
(1944—1945). — Budapest, 1979. 2. sz.
10—11. p.
(Gavroche 1944. november 30-i számá
ban megjelent cikk "közreadása.)
Centgraf Károly: Budától Kőszegig. Radvánszky Albert országos koronaőr em
lékiratai. — Levéltári Szemle, 1978. 1.
65—69. p.
Felszabadulás. 1944—1945. Küzdelem a
fővárosért. — MHSZ Élet. 1979. 23. sz.
20 p.
Gerencsér Miklós: Történet a trafikosrol.
(Kéthely Mátyás, a Budai Önkéntes
Ezred harcosa.) — Népszabadság, 1979.
35. sz. 6. p.
Hajtlin Zahar: Budapestért harcoltak. —
ISz, 1979. 3. sz. 1—3. p.
Hiller István—Németh Alajos: A háború
és a felszabadulás krónikája (Sopron
1941—1945). 4—7. r. — Soproni Szemle,
1979. 1. sz. 1—32., 2. sz. 97—128., 3. sz.
193—208., 4. sz. 289—320. p.
.így indult öt város . . . Szeged, Székesfe
hérvár, Debrecen, Miskolc, Sopron fel
szabadulása. — Népszabadság. 1979. 79.
sz. 12—13. p.
Keletről hozták a szabadságot. — MHSZ
Élet, 1979. 19. sz. 7. p.
Kúti György: Budapest felszabadítása. —
MHSZ Élet, 1979. 3. sz. 13. p.
Molnár István: Felszabadulás 1944—1945.
Felszabadítóként jöttek. — MHSZ
Élet, 1979. 21. sz. 20. p.
Nagy Gábor: A dunántúli felszabadító
hadműveletek. — Hadtudományi Fü
zetek. 1979. [2.] sz. 68—113. p.
Némethi Györgyi : Nemesmedves — a
múlt nyomában. — Ország Világ, 1979.
14. sz. 15—17. p.
ölvedi Ignác: Tiszántúl felszabadítása. (A
debreceni páncélos csata.) — Hadtudo
mányi Füzetek, 1979. [2.] sz. 3—42. p.
Pataki Iván: Budapestet elérte a háború.
Harmincöt éve történt. 1—2. r. — Lobo
gó, 1979. 18—19. sz. 24—25. p.
Pintér István: Budapest, 44 karácsony.
(A gyűrű bezárul.) — Népszabadság,
1979. 301. sz. 12. p.
Púja Frigyes: Battonya felszabadulása.
1—4. r. — Magyar Nemzet, 1979. 218—
219. sz. 7., 221. sz. 7., 223. sz. 9. p.
Púja Frigyes: A felszabadult Battonya.
Bp. Gondolat, 1979. 446 p.
Púja Frigyes: Még egyszer az első felsza
badult községről [Battonya.] — Békési
Élet, 1979. 3. sz. 283—294 p.
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R[egős] [László] : 52 nehéz nap. (Buda
pesti hadművelet.) — Határőr, 1979. 6.
sz. 10. p.
Roscsin, I.: Zuhanás az életbe. (Budapest
felszabadítása.) — N, 1979. 6. sz. 11. p.
Tanulmányok
hazánk
felszabadításá
nak történetéből. (Szerk. Dombrády
Lóránd.) Bp. TIT Hadtudományi Vá• lasztmány, 1979. 115 p. (Hadtudományi
Füzetek [2.])
Tóth Sándor: Észak-Magyarország fel
szabadítása. — Hadtudományi Füzetek.
1979. [2.] sz. 43—67. p.
Tóth Sándor: A gyűrű bezárult (1944. de
cember). — N, 1979. 51. sz. 6. p.
Tóth Sándor: A 2. Ukrán Front hadmű
veletei. — N, 1979. 44. sz. 6—7. p.
Tóth Sándor: A 3. Ukrán Front hadmű
veletei. Átkelés a Dunán. — N, 1979.
48. sz. 6—7. p.
Tóth Sándor: Plijev és lovasai. Katonáit
a hazánkat felszabadító harcokban ve
zette. [I. A. Pliev hadseregtábornok
életútja.] — Esti Hírlap, 1979. 79.
sz. 9. p.
Tóth Sándor: Vérbe hullt fehér zászlók.
(Steinmetz Miklós és Hja Afanaszevics
Osztapenko szovjet parlamenterek.) —
N, 1979. 52. sz. 11. p.
Történelmi évforduló. (1945. április 4.) —
HSz, 1979. 4. sz. 1—4. p.
Ellenállási

mozgalom

és

partizanharcok

Bajcsy-Zsilinszky Endre levele a Gestapo
börtönéből. (Közli: Vigh Károly.) —
Kritika, 1979. 1. sz. 3—4.. p.
Dékán István—Kardos Éva, D[ékánné]:
Utak és ösvények. (2. kiad.) Bp. Mag
vető, (1979.) 657 p.
(Tények és tanúk.)
(Derzsaluk) Gyerzsaluk, N.: A magyar
antifasiszták részvétele a frontpropa
gandában 1944-ben. — HK, 1979. 3. sz.
425—452. p.
Fehér Lajos: így történt. Bp. Magvető,
(1979.) 578 p.
(Tények és tanúk.)
Gál Zoltán: Kitörés a börtönből. Sátor
aljaújhely, 1944. március 22. — Magyar
Nemzet, 1979. 68. sz. 5. p.
Gazsi József: Budapesten harcoltak. —
Lobogó, 1979. 49. sz. 2., 4. p.
Hetényi Varga Károly: Kalló Ferenc tá
bori esperes. — Vigília, 1979. 7. sz.
467—475. p.
Horváth István—Kriskó Lajosné: Karancslejtő — 1944. — Nógrádi Szemle,
1979. 1. sz. 82—85. p.
Kiss Sándor: Emlékeim Kiss János altábornagyról. Utószó: Vigh Károly. Bp.
Zrínyi K. 1979. 217 p. 8 t.
Kriskó Lajosné: Az ellenállási mozga
lom, az antifasiszta harc Nógrád me

gyében. — Honismeret, 1979. 5—6. sz.
30—32. p.
Lehota István: Hősi napok és illegalitás.
(A beszélgetést vezette Grósz E. And
rás.) — Ország Világ, 1979. 13. sz.
6—7. p.
Lichtmann Tamás: Küzdelem az antifa
siszta szellemi egységfront, megteremté
séért. Gábor Andor levelei 1939-ből. —
Irodalomtörténeti Közlemények, 1979.
3. sz. 310—315. p.
Máté György—Vida Ferenc: Hűség és
hűtlenség. A függetlenségi mozgalom
harcosai a „def"-en és a hadbíróság
előtt. (Bp.) Kossuth K. 1979. 200 p.
Mészöly Gábor: . . . é s néha emlékezzetek
rám. (Pataki Ferenc partizánparancs
nok.) — Lobogó, 1979. 49. sz. 31—32. p.
Némethi Györgyi: Közülük hárman. [Padányi Mihály (Marót) és Gábor István
partizánokról, valamint Ráth Károly
ról, a spanyol szabadságharc önkénte
séről.] — Ország Világ, 1979. 26. sz.
8—9. p.
Ocskay Zoltán: A MOKAN harcosai vol
tak. (Hajas Zoltán, Almássy Rezső, Ko
vács István a MOKAN-komité volt tag
jai, a felszabadulás után rendőrök.) —
Magyar Rendőr, 1979. 48. sz. 4. p.
Pesti János: Antifasizmus, ellenállás,
partizánharcok. Sem eltúlozni, sem el
hallgatni. — Űj Tükör, 1979. 13. sz.
11. p.
Szász István: A felrobbantott szobor. [A
Gömbös szobor felrobbantása 1944. ok
tóber 6-án.] — Magyar Nemzet, 1979.
234. sz. 5. p.
Szebelkó Imre: Adatok a magyar anti
fasiszta ellenállásról. — Magyar Sajtó,
1979. 4. sz. 114. p.
Szüvási Ferenc: A munkásosztály hűsé
ges katonája. (Kurimszky Sándor, fe
dőnevén Molnár János, a Nógrádi par
tizánegység politikai komisszárja.) —
Magyar Rendőr, 1979. 51—52. sz. 5. p. r
Tihanyi János: Magányos partizán. Fegy
verrel a szabadságért. (Beregszászi Jó
zsef partizán.) — Munkásőr, 1979. 11.
sz. 21. p.
Vigh Károly: Az utolsó kísérlet. [A Ma
gyar Nemzeti Felkelés Felszabadító Bi
zottságának tevékenysége.] — Magyar
Nemzet, 1979. 273. sz. 5. p.
Magyarország és a magyar
fegyveres erők története
1944—1979
Ács Tibor: Az olvasó katona. [Beszélge
tés
alezredessel, a Zrínyi Katonai
Kiadó irodalmi vezetőjével.] — Ma
gyar Nemzet, 1979. 228. sz. 5. p.
Bálint Sándor: A személyiség erkölcsi
formálásának néhány kérdése a ma-
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gyár néphadseregben. Bp. Zrínyi K.
1979. 118 p.
Berecz János : Baráti szövetségben. A ma
gyar—szovjet kapcsolatok történetéből.
2. átdolg, kiad. [Kiad. a] Magyar—
Szovjet Baráti Társaság. (Bp.) Kossuth
K. 1977. 176. p. illusztr.
Bódi János: Az MHSZ és a Magyar Nép
hadsereg együttműködéséről. — HSz,
1979. 9. sz. 59—64. p.
Csémi Károly: Társadalom és honvéde
lem. Ágoston László beszélgetése
honvédelmi minisztériumi államtitkár
ral. — Lobogó, 1979. 39. sz. 3—5. p.
Czinege Lajos: Szabó László: Népszabad
ság interjú — — honvédelmi minisz
terrel a néphadsereg fejlődéséről. —
Népszabadság, 1979. 223. sz. 5. p.
Daróczy Sándor — Pék András: A sor
köteles fiatalok nevelésének főbb jel
lemzői. Bp. Zrínyi K. 1979. 125 p.
Bibliogr. 123—125. p.
Döndő Rezső: A honvédelemről szeptem
ber 29-én. — Polgári Védelem, 1979.
9. sz. 4—5. p.
Fahidy József: Hivatásos katonák. Pacsek József honvédelmi miniszterhe
lyettesé a szó. — Magyar Hírlap, 1979.
264. sz. 5. p.
Felépült és megnyílt a Magyar Nép
hadsereg Művelődési Háza., — Ma
gyar Nemzet, 1979. 135. sz. 7. p.
Földest Jenő: Rendőrtisztképzés. — Ma
gyar Hírlap, 1979. 211. sz. 5. p.
Gáspár János: Egy hadosztály története.
(A „Temesvári 1. önkéntes Magyar
Hadosztály", 1945 február.) 1—6. r. —
Lobogó, 1979. 3. sz. 15., 4. sz. 16., 5. sz.
16—17., 6. sz. 16—17., 7. sz. 16., 8. sz.
16. p.
Kamocsay Ildikó: Egy hadsereg születése.
[Beszélgetés Móricz Lajos ezredessel.]
— Ország Világ, 1979. 8. sz. 6—7. p.
Kis András: Az 1. hadosztály. Bp. Zrínyi
K. 1979. 74 [6] p.
Kis András: A néphadsereg születése.
— Hungarian Review, 1979. 9. sz. 11—
13. p.
Kis Lajos—Palkó Sándor: Honvédelem,
sport, hivatás. Beszélgetés
vezér
őrnaggyal, az MHSZ főtitkárával. —
Népszabadság, 1979. 303. sz. 3. p.
Kollin Gábor : Gondolatok a magyar nép
hadsereg funkcióinak fejlődéséről. —
HSz, 1979. 3. sz. 86—89. p.
Lukács Tibor: A magyar népbírósági jog
és a népbíróságok (1945—1950). Bp.
Közgazd. és Jogi K. — Zrínyi K. 1979.
503 p.
A Magyar Néphadsereg Művészegyüt
tese. (Szöveg Módos Péter. Fotó: Korniss Péter, Kiséri Nagy Ferenc. [Kiad.
a MN Művészegyüttese. Bp. Progrespr.
1979.] 32 p. illusztr.

Máté György: Párthűség, építőmunka,,
fegyveres szolgálat. Népszabadság in
terjú Gáti Józseffel, a munkásőrség or
szágos parancsnokának helyettesével.
— Népszabadság, 1979. 176. sz. 5. p.
Mues Sándor: A Magyar Néphadsereg a
Magyar Vörös Hadsereg forradalmi ha
gyományainak folytatója. — HK, 1979.
1. sz. 13—21. p.
Mues Sándor — Zágoni Ernő: A Magyar
Néphadsereg története 1945—1959. Bp.
Zrínyi K. 1979. 317 p. 8 t.
Palkó Sándor: Katonatalálkozó. [A Kos
suth Katonai Akadémia 1947. évi első
évfolyamán végzettek találkozója.] —
Népszabadság, 1979. 69. sz. 4—5. p.
Szabó Árpád: A Magyar Néphadsereg
küldetése és funkciói. — HSz, 1979.
9. sz. 65—70. p.
Szabó István: Egy darab történelem. (A
Petőfi Akadémián elsőként avatott po
litikai tisztek 30 éves találkozója.) —
MHSZ Élet, 1979. 15. sz. 4—5. p.
XJgrai Ferenc: Pálffy György altábornagy
és a hadseregszervezés kezdeti lépései.
— HO, 1979. 10. sz. 39—47. p.
A Magyar Néphadsereg és a
jegyveres testületek
évfordulói
Fegyveres erőink napjára. — HSz, 1979.
9. sz. 1—4. p.
Szabó László: Fegyveres erőink. — Nép
szabadság, 1979. 228. sz. 1. p.

IV. EGYETEMES HADTÖRTÉNELEM
A legrégibb

időktől

1918-ig

Bajomi Lázár Endre: A francia forrada
lom és a magyarok. — Interpress Ma
gazin. 1979. 7. sz. 134—138., 8. sz.
58—138. p.
Bencze László: A cs. és k. 13. hadtest
főoszlopának hadműveletei Boszniá
ban 1878 július 29-től augusztus 20-ig.
— HK, 1979. 2. sz. 191—228. p.
Bencze László: Az 1877—78-as orosz—
török háború néhány vonása. (Száz éve
szabadult fel Bulgária az oszmán rab
ság alól. (Szerk. biz. Perényi József,
Niederhauser Emil stb.) Kiad. a Bol
gár—Magyar Történelmi Vegyesbizott
ság magyar tagozata. Bp. 1978.) 32—
46. p.
Berzin, E. : Vaskor. (1—2. r.) — Interpress
Magazin, 1979. 11. sz. 4—8., 12. sz. 38—
41. p.
Blaskovics József: Egy angol a tatárok
seregében. [Egy volt angol szerzetes,
Robert de London, Batu kán tanács-
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adója és követe. ] — Magyar Nemzet,
197p. 19. sz. 9. p.
Brown, Dee (Alexander): A nagy lovas
kaland. Epizód az amerikai polgárhá
borúból. (Grierson's raid. Ford. Bíró
Dávid. Bp.) Kossuth K. 1979. 227 p.
Gardini, F.: Foglalkozása: Lovag. — Interpress Magazin, 1979. 11. sz, 110—
114. p.
Condurachi, Em.: Burebista, VI. Mitridates politikai programjának folytató
ja. — Acta Antiqua, 1978. 1—2. sz. 7—
14. p.
Domanovszky Sándor: Gazdaság és tár
sadalom a középkorban. Tanulmányok.
Vál., sajtó alá rend., bev. Glatz Fe
renc. (Bp.) Gondolat, 1979. 370 p.
v (Történetírók tára.)
Bibliogr. 339—352. p.
Endresz István — Endreszné Hajas Mar
git: A napóleoni háborúk — a katona
orvos szemével, — ÉT, 1979. 51—52. sz.
1635—1638. p.
Feleki László: Napóleon utókora. Bp.
Magvető, (1979.) 260 p.
Florus [Lucius Annaeus] : Róma hábo
rúi. (Epitomae de Tito Livio '[Titus
Livius] bellorum omnium annorum
DCC, libri II.) Ford., utószó, jegyz. Ha
vas László. Bp. Európa K. 1979. 247 p.
Gabler Dénes: Pannónia megszállásának
néhány kérdése a terra sigillaták tük
rében. — Archaeológiai Értesítő, 1979.
2. sz, 199—217. p.
Hegyi Klára: A török birodalom felemel
kedése. — História, 1979. 3. sz. 3—4. p.
Huch, Ricarda : A harmincéves háború.
1—2. köt. (Der Dreissig j ährige Krieg.
Ford. Beck Erzsébet.) Bp. Európa K.
1979. 2 db.
(Századok, emberek.)
Jemnitz János: Friedrich Adler pere és
a szociáldemokrata pártvezetés (1917
május). — Acta Historica, 1979. 3—4.
sz. 317—325. p.
Jöttek, láttak, összeírtak. [Napóleon had
járata Egyiptom ellen.] — Interpress
Magazin, 1979. 1. sz. 76—77. p.
Kaiser, Wolfram: Wenzel Krimer orvos
(1795—1834) és katonaorvosi memoár
jai. — Orvostörténeti Közlemények,
1978. 3. sz. 17—41. p.
Kulcsár Zsuzsanna: A gyermekek keresz
tes hadjárata, 1212. — Világosság, 1979.
12. sz. 740—741. p.
May, Ferdinand: A „Fekete Kéz". (Das
Attentat von Sarajevo. Ford. Tandori
Dezső. Bp. Kossuth K. 1979.) 238 p.
8 t.
(Népszerű történelem.)
Mócsy András: Illyricurn északi határa
Claudius előtt. — Archaeológiai Értesí
tő, 1979. 2. sz. 177—217. p.
Ormos Mária: A belgrádi katonai kon
venció, 1918-ban. — Acta Historica,

1979. 1—2. sz, 27—60., és TSz, 1979. L
sz. 12—39. p.
Az olasz—japán háború a munkás. mozgalomban. (Közli: Varga Lajos—
Jemnitz János.) (A nemzetközi m u n 
kásmozgalom történetéből. Évkönyv,
Bp. 1979.) 79—88. p.
Szádeczky-Kardoss
Samu: Az avar tör
ténelem forrásai. 2. Az avar honfogla
lás előzményei, lefolyása és feltételez
hető elismerése Bizánc részéről. — Ar
chaeológiai Értesítő, 1979. 1. sz. 94—
111. p.
Szádeczky-Kardos
Samu: Az avar tör
ténelem forrásai. 3. Az avar—bizánci
kapcsolatok alakulása a honfoglalás le
záródásától Sirmium elfoglalásáig. —
Archaeológiai Értesítő, 1979. 2. sz. 231—
243. p.
Száz éve szabadult fel Bulgária az osz
mán rabság alól. (Szerk. biz. Perényi
József, Niederhauser Emil stb. Ford.
Magyar István, Kiad. a Bolgár—Ma
gyar Történelmi Vegyesbizottság ma
gyar tagozata. Bp. (Szolnoki ny.) 1978.
73. p.
Bibliogr. a jegyz.-ben.
Szekér József: Tarnobrzegi köztársaság.
[1918. november 6.] — ÉT, 1979. 12.
sz. 354. p.
Tokody Gyula: A Bajor Tanácsköztár
saság. (A nemzetközi munkásmozgalom
történetéből. Évkönyv. Bp. 1979.) 22—
36. p.
Tóth Endre: Pannónia kora — Flaviuskori hadtörténetéhez. — Antik Tanul
mányok, 1978. 2. sz. 181—191. p.
Vinogradov, V- N.: Románia belépése az
első világháborúba. — Tiszatáj, 1979.
9. sz. 54—69. p.
Visy Zsolt: Megjegyzések Valeria védel
mi rendszereinek kérdéséhez. [Vita.]
— Antik Tanulmányok, 1978. 2. sz.
246—252. p. [Soproni Sándor: Der
spätrömische Limes zwischen Eszter
gom und Szentendre. Bp. 1978. 231 p.
c. könyvről.]
Wesselényi Miklós: Szarajevó árnyéka.
— Mo, 1979. 22. sz. 13. p.
Zachar József: Egy magyar katona az
amerikai függetlenségi háborúban: Kováts Mihály. — ÉT, 1979. 19. sz. 587—
588. p.
Zachar József: Kováts Mihály levele
Benjamin Franklinnak, 1777. január 13.
— HK, 1979. 2. sz. 308—318. p.
A Nagy Októberi Szocialista
Forradalom és polgárháború
Botka Ferenc: Kelt Moszkvában 1929.
áprilisában. Zalka Máté ismeretlen vi
tacikke a polgárháborúval kapcsolatos
írásokról. — Magyar Nemzet, 1979. 82.
sz. 9. p.
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Dolmányos István: Ragyogó Október. A
Nagy Oroszországi Szocialista Forrada
lom története. (Bp.) Kossuth K. 1979.
685 p. illusztr.
Bibliogr. 641—660. p.
El a kezeket Szovjet-Oroszországtól. Ta
nulmányok. (Szerk. Jemnitz János, Surányi Róbert, Tokody Gyula. Bev. Harsányi Iván. Bp.) Kossuth K. 1979. 332 p.
Kun Béla: Emlékeim Frunzéról. (Krasznaja Zvezda, 1925. november 3. 251.
sz.) — Új Tükör, 1979. 8. sz. 17. p.
Milei György: A forradalmi helyzet és
a világforradalom kérdései a Tanács
köztársaság
és
Szovjet-Oroszország
kapcsolatának idején. — PK, 1979. 3.
sz. 136—150. p.
Milei György: A mi forradalmunk is!
Bp. Táncsics K. 1979. 75 p. 18 t.
A két világháború közötti
hadtörténelme

időszak

Ádám Magda: Dunai Köztársaság vagy
Kisantant. — Acta Historica, 1979. 1—
2. sz. 61—114. p.
Alaksza Tamás: Eperjes előzményei. For
rásközlés. Szlovákia, 1919. — Mo, 1979.
5. sz. 23. p.
Alaksza Tamás: Átcsap a láng. Forrás
közlés. Szlovákia, 1919. — Mo, 1979. 6.
sz. 23. p.
Alaksza Tamás: összecsapás előtt. For
ráskutatás. Szlovákia, 1919. — Mo, 1979.
7. sz. 23. p.
Alaksza Tamás- Röpcédula-háború. For
ráskutatás. Szlovákia 1S19. — Mo, 1979.
8. sz. 23. p.
Alaksza
Tamás: Győzelmes hadjárat.
Forráskutatás. Szlovákia, 1919. — Mo,
1979. 9. sz. 55. p.
Alaksza Tamás: Élt 14 napot. Forrásku
tatás. Szlovákia, 1919. — Mo, 1979. 10.
sz. 23. p.
Arató Lajos: A Bajor Tanácsköztársaság.
— Polgári Védelem, 1979. 4. sz. 3. p.
Einstein levele Franklin D. Roosevelt el
nökhöz. (1939. augusztus 2.) — Az Ein
stein-levélhez csatolt Szilárd-féle me
morandum. 1939. augusztus 15. — Fi
zikai Szemle, 1979. 3. sz. 108—110. p.
Fehér Pál, E.: Az internacionalizmus is
kolája. Hatvan éve kiáltották ki a Szlo
vák Tanácsköztársaságot. — Népsza
badság, 1979. 139. sz. 6. p.
Fehér Pál, E. : A II. világháború előtör
ténetéhez. Dokumentumok és jelenté
sek. — Társadalmi Szemle, 1979. 9. sz.
68—81. p.
Gyivicsán
Anna: Testvéri egységben.
Hatvan éve kiáltották ki a Szlovák Ta
nácsköztársaságot. Űj adatok a közép
európai munkáshatalmak viszonyáról.
— Magyar Hírlap, 1979. 140. sz. 9. p.

A Halhin-Gol-i győzelem. — Népszabad
ság, 1979. 198. sz. 2. p.
Harsányi Iván: A Spanyol Szocialista
Munkáspárt fejlődése és irányzatainak
harca az 1930-as években. — A Poli
tikai Főiskola Közleményei, 1979. 2. sz.
72—82. p.
Kóródi József: Halhin-Gol. — Népszava,
1979. 193. sz. 2. p.
Köves [Rózsa]: A Szlovák Tanácsköztár
saság. — Magyar Nemzet, 1979. 139. sz.
5. p.
K/Juics E. : Coudenhove-Kalergi PánEurópa mozgalma és a nemzetközi po
litika kérdései, 1920-ban. — Acta His
torica, 1979. 3—4. sz. 233—264. p.
Láng Imre: Az amerikai és a brit keres
kedelmi politika közötti konfliktus a
második világháborút megelőző évek
ben. — Acta Historica, 1979. 3—4. sz.
267—295. p.
Nagy Zsuzsa, L. : A párizskörnyéki bé
kék 1919—1920. — História, 1979. 1. sz.
5—7. p.
Papp Gábor: Üt a második világhábo
rúhoz. 1—3. r. — Népszabadság, 1979.
201—203. sz. 6. p.
Pető Gábor Pál: Meghökkentő adalékok
a nevezetes Einstein-levél keletkezés
történetéhez. — Kunfalvi Rezső: Né
hány megjegyzés. — Természet Világa,
1979. 5. sz. 216—220. p.
Pritz Pál: Hitler — Gömbös találkozó és
a német külpolitika 1933 nyarán. —
Acta Historica, 1979. 1—2. sz. 115—
144. p.
A szovjet—német megegyezés első ma
gyar kommunista értékelése. Rózsa Fe
renc és Rózsa Richárd 1939 őszén ké
szített tájékoztatója. (Dokumentum.)
(Közli: Pintér István.) — A Politikai
Főiskola Közleményei, 1979. 2. sz. 83—
93. p.
Tokody Gyula: „Programunk élni és
uralkodni f o g . . . " Az 1919-es berlini
felkelés évfordulójára. — Népszabad
ság, 1979. 11. sz. 4. p.
Várnai Ferenc: A hosszú meneteléstől az
agresszióig. Bp. Zrínyi K. 1979. 241 p.
Wesselényi Miklós: 1919: Béke Béccsel.
Az osztrák békekötés háttere. — Mo,
1979. 37. sz. 12. p.
Wesselényi
Miklós: Hitler Prágában
(1939). — Mo, 1979. 9. sz. 13. p.
Wesselényi Miklós: Versailles, 1919 —
Mo, 1979. 3. sz. 13. p.
A második

világháború

Adamovics, (A.) — [BrüV] Bril, (Ja). —
[Kolesznik] Kolesznyik, (V.): Égő fal
vak. (Ja iz ognennoj d e r e v n i . . . Ford.
Szabó Mária, Makai Imre stb.) Bp.
Kossuth K. 1979. 385 p. illusztr.
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Adamovics
A.—[Granin]
G r a n y i n , D. A.:
Fejezetek a (leningrádi) b l o k á d k ö n y 
véből. (Glavü iz b l o k a d n o j knigi. F o r d .
Gellért György.) B p . M a g v e t ő , (1979.)
316. p.
(Tények és t a n ú k . )
[Antipenko]
A n t y i p e n k o , N. A.: A fő
i r á n y b a n . (Na g l a v n o m n a p r a v l e n i i .
[Visszaemlékezés.] (Ford. C s a b a i K á 
roly.) Előszó G. K. Zsukov. Bp. Z r í n y i
K. 1979. 407 p. 1 t é r k .
Auersperg,
P.—Kwiatkowski,
G.—Anavitartev,
C. N. : A j e l e n és a j ö v ő é r 
dekében emlékezzünk a múltra. — Bé
k e é s Szocializmus, 1979. 9. sz. 3—7. p .
Bagramjan,
I. H.: így győztünk. (Tak sli
mü
k
pobede.)
[Visszaemlékezés.]
(Ford. Tölgyes Ernő.) Bp. Z r í n y i K.—
K o s s u t h K. 1979. 534 p.
Csapláros I s t v á n : 1939 s z e p t e m b e r e (Len
gyelországban). — Alföld, 1979. 9. sz.
57—60. p.
Csujkov,
V.: A győzelem. (1945. m á j u s
9.) — M a g y a r Nemzet, 1979. 106. sz.
5. p.
Freyer, P . H.: H a l á l a t e n g e r e k e n . A fa
siszta
Németország
tengeralattjáró
flottája
a második
világháborúban.
(Der Tod auf allen M e e r e n . Ford. M o l 
l e r P á l . 4. k i a d . Bp. Z r í n y i K.—Kossuth
K. 1979.) 339 p. illusztr.
Hadzsiivanov,
P . : Az Alpokig az Első
B o l g á r H a d s e r e g g e l . Visszaemlékezés.
1
(Do A l p i t e s z P ö r v a B ö l g a r s z k a A r m i ja. Ford. Csikhelyi Lenke.) Bp. Z r í n y i
K. 1979. 183 p.
Jaroszewicz,
P . : 1939. s z e p t e m b e r é n e k
t a n u l s á g a i . — B é k e és Szocializmus,
1979. 9. sz. 8—16. p .
Kaska, A.: A hídfő. (Desant. F o r d . B á b a
Mihály.) B p . Z r í n y i K. 1979. 251 p.
Kovács
J e n ő : A m i a kulisszák m ö g ö t t
t ö r t é n t . (1939. s z e p t e m b e r 1. t á m a d á s
Lengyelország ellen.) -r- H a t á r ő r , 1979.
36. sz. 10. p.
Korács Jenő: A Westerplatte partjainál.
— Ország Világ, 1979. 36. sz. 8—9. p.
A második v i l á g h á b o r ú t ö r t é n e t e 1939—
1945. 7. köt. A h á b o r ú b a n b e k ö v e t k e 
zett gyökeres f o r d u l a t
betetőződése.
(Isztorija vtoroj m i r o v o j v o j n ü 1939—
1945. T o m 7. Szerk. biz. Bedő László,
Ács Tibor, Kocsis B e r n á t . F o r d . T ö l 
gyes Ernő.) Bp. Z r í n y i K. 1979. 756 p.
16 t é r k . illusztr.
A második világháború tragikus követ
k e z m é n y e i . — B é k e és Szocializmus,
1979. 9. sz. 150—151. p.
N a g y csaták. A s z t á l i n g r á d i csata. — H a 
t á r ő r , 1979. 27. sz. 10. p .
Sávoly M á r i a : A Görögország elleni olasz
agresszió e l ő z m é n y e i és lefolyása 1940
n y a r á t ó l d e c e m b e r végéig. — HK, 1979.
4. sz. 551—578. p.
10 Hadtörténelmi Közlemények

Sziopisz,
P . : Az 1944. é v i angol i n t e r 
venció Görögország ellen. — Hevesi
Szemle, 1979. 1. sz. 49—55. p.
Vajda
Péter: A béke születésnapján
(1945. m á j u s 9.) — N é p s z a b a d s á g , 1979.
106 sz. 3. p .
Wankowicz,
M. : A M o n t e Cassino-i csata.
(Szkice spód M o n t e Cassino. F o r d . K o 
v á c s I s t v á n . Bp. K o s s u t h K. 1979.) 187
p. 4 t.
(Népszerű t ö r t é n e l e m . )
Wesselényi
M i k l ó s : Vendég, a sasfészek
b e n . M á s o d i k v i l á g h á b o r ú . 1. r. (1938.)
— Mo, 1979. 30. sz. 12. p.
Wesselényi
Miklós:
Az
„acélpaktum".
Második v i l á g h á b o r ú . [1938.] 2. r. —
Mo, 1979. 31. sz. 12. p .
Wesselényi
M i k l ó s : K é t levél P e s t r ő l .
M á s o d i k v i l á g h á b o r ú . 3. r. — Mo, 1979.
32. sz. 12. p .
Wesselényi
Miklós: Kívánságlista R ó m á 
ból. M á s o d i k v i l á g h á b o r ú . 4. r. (1939.)
— Mo, 1979. 33. sz. 12. p.
Wesselényi
M i k l ó s : S z e p t e m b e r 3. M á 
sodik v i l á g h á b o r ú . 5. r. [1949.]— Mo,
1979. 34. sz. 12. p .
Wesselényi
Miklós : A j a p á n k a p i t u l á c i ó .
— Mo, 1979. 35. sz. 12. p.
Háborús

propaganda

Fekete E d i t — G y a r m a t i G y ö r g y : N e m z e t 
közi konferencia: a k ö z é p - é s D é l k e l e t E u r ó p a felé i r á n y u l ó m á s o d i k v i l á g h á 
b o r ú s p r o p a g a n d á r ó l . — TSz, 1979. 3—
4. sz. 552—561. p .
Barker, E.: A n g l i a tengelyellenes p r o p a 
gandája Délkelet-Európában a máso
dik v i l á g h á b o r ú idején. — TSz, 1979.
3—4. sz. 411—435. p .
(Derzsaluk)
G y e r z s a l u k , N. : A m a g y a r
antifasiszták részvétele a frontpropa
g a n d á b a n 1944-ben. — HK, 1979. 3. sz.
425—452. p .
Gazsi József: „ K o s s u t h r á d i ó , M o s z k v a ! "
(Előadás a „ H á b o r ú s p r o p a g a n d a és
illegális s a j t ó a m á s o d i k v i l á g h á b o r ú
időszakában
Délkelet-Európában
(1941—1945)" c. t é m á b a n
rendezett
nemzetközi konferencián.
(Budapest,
1978. n o v e m b e r 2—4.) — R á d i ó és T e 
levízió Szemle, 1979. 2. sz. 48—56. p.
Iszakov,
P . F . — K u l k o v , J. N. : A szovjet
sajtó — a hazafiság és a z i n t e r n a c i o 
nalizmus propagandájának
legfonto
s a b b eszköze a N a g y H o n v é d ő H á b o r ú
é v e i b e n . — TSz, 1979. 3—4. sz. 401—
410. p.
Juhász G y u l a : A n a g y h a t a l m a k h á b o r ú s
p r o p a g a n d á j a és M a g y a r o r s z á g . — TSz,
1979. 3—4. sz. 484—504. p.
Kamburov,
G.: K a t o n a i p r o b l é m á k az
illegális a n t i f a s i s z t a s a j t ó b a n és r á d i ó 
ban
Bulgáriában
az
1941—1944-es
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években. — TSz, 1979. 3—4. sz. 529—
539. p.
Márkus László—Vásárhelyi Miklós: A
sajtó szerepe Magyarországon a hábo
rús propaganda terjesztésében. — TSz,
1979. 3—4. sz. 505—521. p.
Ua. Acta Historka, 1979. 3—4. sz. 343—
366. p.
Puskás, A. I.: A háborús propaganda le
leplezése a fronton. — TSz, 1979. 3—
4. sz. 522—528. p.
Scheel, K.: A német háborús propaganda
Délkelet-Európa megszállt országaiban.
— TSz, 1979. 3—4. sz. 436—453. p.
Tóth Sándor: Háborús propaganda és ne
velés a magyar hadseregben 1941—
1944. — TSz, 1979. 3—4. sz. 540—
551. p.
Wette, W. : Német propaganda és a csat
lósországok: Magyarország, Románia
és Bulgária (1941—1943). — TSz, 1979.
3—4. sz. 454—483. p.

Magyar

Ellenállási
mozgalom.
antifasiszták
az európai
ellenállási
mozgalmában

népek

Audisio, W.: Az olasz nép nevében. (In
nome del popolo italiano. Ford. Főgler
Klára. Előszó Horváth Jenő. Bp.) Kos
suth K. 1979. 208 p.
Bereute István: Magyar önkéntesek a
lengyelek oldalán. (1939—1944.) — Ma
gyar Nemzet, 1979. 230. sz. 9. p.
„Fegyverrel a hazáért". A csehszlovák
ellenállásban [Josef Nikii. — Ország
Világ, 1979. 17. sz. 4. p.
Gál Zoltán: ök, huszonhármán. (Békés
Glasz Imre, Boczor József = (Wolf Fe
renc) Elek Tamás részvétele a francia
ellenállási mozgalomban. — Magyar
Nemzet, 1979. 41. sz. 7. p.
Gillot, S.—Gillot, A.: Házaspár az ellen
állásban. (Un couple dans la résistance.
Ford. Gyáros Erzsébet. Bp.) Kossuth
K. 1979. 309 p.
Godó Ágnes: A Júliusi Kiáltvány „föld
jén". (Magyar partizánok Lublin tér
ségében, 1944-ben.) — ISz, 1979. 14. sz.
28—30. p.
Godó Ágnes: Partizánok élén. (Fábry Jó
zsef 70. születésnapjára.) — ISz, 1979.
11. sz. 12—13. p.
Haypál Tibor: Bozsenka. Fegyverrel a
szabadságért. (Eszéki Frigyes, részt vett
a jugoszláviai partizánharcokban.) —
Munkásőr, 1979. 10. sz. 20—21. p.
Kalonovics János: A magyarok és a dán
ellenállás. — Lobogó, 1979. 49. sz.

Lagzi István: A lengyel ellenállás útjai.
A lengyel kommunisták ellenállási har
cának néhány kérdése. — Napjaink,
1979. 7. sz. 32—33. p.
Longo, L.: A nemzeti felkelés útján. (Sul
la via delľinsurrezione nazionale. Ford.
Vásárhelyi Júlia.) Bp. Magvető, (Í979.)
516 p.
(Tények és tanúk.)
Mikulás Anikó: Bozi László nem tért
haza. Fegyverrel a szabadságért. (Joós
Istvánné, a franciaországi ellenállás
résztvevője. — Munkásőr, 1979. 12. sz.
15. p.
Pintér István: A szlovák nemzeti fel
kelés. 35. évforduló. — Magyar Hírlap,
1979. 201. sz. 5. p.
Szörényi Mária: Nem éltek hiába. A
Szlovák Nemzeti Felkelés 35. évfor
dulója. — Ország Világ, 1979. 35. sz,
6—7. p.
Varga József: Popov őrnagy partizán
jai. 1—2. r. (A Szlovák Nemzeti Fel
kelés magyar partizánalegysége.) Viszszaemlékezés. — Lobogó. 1979. 35. sz.
16—17., 36. sz. 14—15. p.
Háborús

Barabás Tamás: A Mengele-dosszié. Há
borús bűnösök. — Mo. 1979. 33. sz.
13. p.
Deák Mihály: Hatinyi harangok. (A má
sodik világháborúban elpusztított be
lorusz falu emléke.) — ISz, 1979. 9. sz.
5—7. p.
Fahidy József: Emlékművet avattak a
kínok házának helyén. [Margit-körúti
fogház.] — Magyar Hírlap, 1979. 261.
sz. 8. p.
Gárdos Miklós: A panoptikum raktára
[Adolf Hitler és Benito Mussolini.]
(Bp.) Kozmosz, 1979. 396 p. 26 t.
(Kozmosz Könyvek.)
Háborús bűnösök. Elévülés, gyászünnep.
— Mo, 1979. 3. sz. 8. p.
Az „ismeretlen" háziúr esete. [Német há
borús bűnösök.] — Ország Világ, 1979.
12—13. p.
Moczarski, K. Beszélgetések a hóhérral.
1—12. r. — Űj Tükör, 1979. 35—46. sz.
18—19. p.
Perek, paragrafusok. Háborús bűnösök.
(Paul Touvier, Kalus Barbie.) — Mo,
1979. 32. sz. 13. p.
Szántó Péter: Mártírok útja 85. Egy ház
szám, amely nincs többé. — Népszava,
1979. 261. sz. 6—7. p.
A második

29. rj.

Kővágó László: A Szlovák Nemzeti Fel
kelés 35. évfordulójára. — Népszabad
ság, 1979. 200. sz. 4—5. p.

bűnök

világháború utáni
hadtörténelme

időszak

Árkus István: Akcióban a Fekete In
ternacionálé. Bp. Zrínyi K. — Kossuth
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K. 1979. 226. p. illusztr.
Barkovits
István:
Szellemhadsereg.
[„Churchill német hadserege". 1945 má
jusában három millió német katona
állt készenlétben angol fennhatóság
alatt a második világháború esetleges
folytatására.] — ISz, 1979. 10. sz. 30—
32. p.
A béke és a haladás Európájáért. A kom
munisták. Új helyzet Európában. Az
eszmei-politikai harc kérdései. [Tanul
mányok.] írta: V. Zagladin, D. Sztanisev stb. Ford. Győri Anna, Szabó Ta
más. Bp. Kossuth K. 1979. 403 p.
Bognár Károly: Harminc év a haladás
ellen. (NATO, 1949—1979.) Bp. Zrínyi
K. 1979. 243. p.
Bognár Károly: A NATO 30 éves tevé
kenységéről. — HO, 1979. 1. sz, 14—
27., 2. sz. 3—16., 3. sz. 3—14. p.
Castro [Ruz], F.: Beszédek és beszélge
tések. (Vál., jegyz. Kerekes György.
Ford. Gulyás András, Koroncz Ágnes.
Pál Ferenc. Bp.) Kossuth K. 1979. 395
p. 1 t.
Castro beszéde a kubai forradalom győ
zelmének 20. évfordulóján. — Nemzet
közi Szemle, 1979. 3. sz. 3—11. p.
Gidai Erzsébet—Rathmanné Tury Má
ria—Ruf f Mihály: A Német Demok
ratikus Köztársaság a szocializmus út
ján. (Bp.) Kossuth K. 1979. 295 p.
16 t.
Gimes György: A NATO három évtize
de. — Határőr, 1979. 15. sz. 14. p.
Guevara, Ernesto, „Che": Hadjárat a
Sierra Maestrában. 1—2. r. (Részletek
— — emlékezéseiből.) — Munkásőr,
1979. 2., 4. sz. 20—21. p.
Guevara, Ernesto, „Che": A La Plata-i
ütközet. (Részletek — — emlékezései
ből.) — Munkásőr, 1979. 1. sz. 20—
22. p.
Győri Sándor: A vietnamiak és a háború.
— Népszabadság, 1979. 65. sz. 6. p.
Kelet-Európa 1944—1976. Üj- és legújabb
kori egyetemes történeti szöveggyűjte
mény. 6/1., 2. köt. (Egyetemi segéd
könyv.) Szerk. Dolmányos István. Bp.
Tankönyvk. 1979.
Kende István: Forró béke — hideghá
ború. A diplomáciai kapcsolatok törté
nete 1945—1956. 2. átd. kiad. (Bp.) Kos
suth K. 1979. 382 p.
Bibliogr. 369—377. p.
Kende István: Napjaink százhúsz há
borúja 1945—1976. Bp. Akad. K. 1979.
155 p.
Kovács István: A kínai agresszió előtör
ténete. — Népszabadság, 1979. 53. sz.
8. p.
Körmendy István: A SALT-tárgyalások
tízéves története. — Népszabadság,
1979. 135. sz. 6. p.
Kuzmin, V. V. : A kínai kártya. Kína az
10*

amerikai imperializmus stratégiájában.
(Kitaj v sztrategii amerikanszkogo imperializma. Ford. Dalos György, Szüszmann György. Bp.) Kossuth K. 1979.
264 p.
Lagzi István: A győzelem utáni harc
Lengyelországban. — Napjaink, 1979.
12. sz. 21—22. p.
A leszerelés társadalmi-gazdasági prob
lémái. (Socio-economie problems of
disarmement. Röv. kiad. Szerk. Laka
tos Tibor.) Kiad. az Országos Béke
tanács, a Tudományos Ismeretterjesztő
Társulat, az Európai Biztonság és
Együttműködés Magyar Nemzeti Bi
zottsága. Bp. TIT Rota, 1979. 119 p.
Máté György: Viharsarok Ázsiában. Bp.
(Pécsi Szikra ny.) 1979. 273 p. il
lusztr.
Réti Ervin: Afrikai frontvonalak. Bp.
Zrínyi K. 1979. 135. p. illusztr.
SALT-dokumentumok. A szovjet—ame
rikai SALT-szerződés (1972.) — A vlágyivosztoki szovjet—amerikai találkozó
dokumentumai (1974.) — Nemzetközi
Szemle, 1979. 1. sz. 96—102. p.
SALT—II. dokumentumok. — Nemzet
közi Szemle, 1979. 7—8. sz. 3—35. p.
SALT—II. dosszié. Szerződés a Szovjet
Szocialista Köztársaságok Szövetsége,
és az Amerikai Egyesült Államok kö
zött a hadászati támadófegyverek kor
látozásáról. — Külpolitika, 1979. 3. sz.
71—119. p.
Serfőző László: Peking kalandor vállal
kozása. [A Vietnam elleni agresszió
első két hete.] — Népszava, 1979. 53.
sz. 7. p.
Szántó Imre: . Katonapolitikai körkép
1978—1979. — Hadtudományi Füzetek,
1979. [T.] sz. 1—46. p.
Szentesi György: A SALT—II. szerző
dés. — Haditechnikai Szemle, 1979. 3.
sz, 81—86. p.
T[óth] T[Lbor]: Visszapillantás a SALTtárgyalásokra. (1970). — Radar, 1979.
3. sz, 11—16. p.
Vádirat. Tanúnak idéztük: az USA Sze
nátusi Bizottságát, az ENSZ Emberi
Jogok Bizottságát. (Az Egyesült Álla
mok Szenátusi Bizottságának jelentése
az 1963 és 1973 közt Chilében végzett
titkos tevékenységről /az úgynevezett
„Church-jelentés"/. Covert action in
Chile 1963—1973. Ford. Lajos Mária.
+ Az ENSZ Emberi Jogok Bizottságá
nak Chiléről szóló jelentése. Study of
reported violations of human rights in
C h i l e . . . Ford. Szénási Ferenc.) Bp.
Magvető (1979). 363 p.
(Tények és tanúk.)
Vajda Péter: A NATO harminc éve. Szö
vetség a béke ellen. — Népszabadság,
1979. 79. sz. 14. p.
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Vajda Péter: Szövetség a béke ellen. (A
NATO haderőiről. Zrínyi K. 1979.
192 p.

A szocialista

államok

fegyveres

erői

Episev, A.: A néphatalom fegyveres erői.
(A szovjet hadsereg születésnapjára.) —
Magyar Nemzet, 1979. 45. sz. 5. p.
Episev, A.: A párt harci szervezetei. [A
Szovjet Hadsereg és Haditengerészeti
Flotta politikai szerveinek hat évtize
des útja.] — HSz, 1979. 11. sz. 65—75. p.
(Kommuniszt Vooruzsennüh Szil 1979.
9. sz.-ból.)
A forradalmi vívmányok védelmezői.
(Kuba, Vietnam és Jugoszlávia Fegy
veres erőinek születésnapjára.) — HSz,
1979. 12. sz. 7—10. p.
Fűzi Imre: Köszöntjük a Koreai Néphad
sereget. (Február 8.) — MHSZ Élet,
1979. 3. sz. 19. p.
Fűzi Imre: A Német Demokratikus Köz
társaság Nemzeti Néphadserege. (Már
cius 1. a Nemzeti Néphadsereg napja.)
— MHSZ Élet, 1979. 5. sz. 26—27. p.
Golovin, P.: A szovjet légierő napja.)
Magyar Nemzet. 1979. 193. sz. 7. p.
24 év a béke, a szocializmus és a haladás
védelmében (Varsói Szerződés). — HO,
1979. 5. sz. 3—6. p.
lscsenko, F. : Fegyverbarátságunk meg
bonthatatlan. — N, 1979. 19. sz. 5. p.
A Kínai Népköztársaság Fegyveres Erői.
— HSz, 1979. 5. sz. 97—101. p.
(Voennüj Vesztnik 1979. 1. sz.-ból.)
Nelles, T.: A Német Demokratikus Köz
társaság Nemzeti Néphadserege, a
Szovjetunió Fegyveres Erői és a többi
szocialista hadsereg fegyveres szövetsé
gének fejlődéséhez. — HK, 1979. 4. sz.
611—622. p.
Pajzs' 79. (A Varsói Szerződés EFE
együttműködési gyakorlata.) — MHSZ
Élet, 1979. 11. sz. 12—13. p.
Pajzs' 79. (A Varsói Szerződés tagállamai
Egyesített Fegyveres Erőinek hadgya
korlata a Magyar Népköztársaság te
rületén.) — N, 1979. Különkiadás: 1—
4. sz. 8. p.
Regős L[ászló] : Huszonnégy éves a Var
sói Szerződés. — Határőr, 1979. 20. sz.
8—9. p.
Serfőző László: Egy sorban. Az NDK
Nemzeti Néphadserege. Bp. Zrínyi K.
1979. 137 p.
Szabó Miklós: Köszöntjük felszabadítón
kat. (61 éves a Szovjet Hadsereg.) —
MHSZ Élet, 1979. 4. sz. 14—15. p.
A szovjet hadsereg születésnapján. —
HSz, 1979. 2. sz. 1—3. p.
Testvérhadseregek köszöntése. (A bolgár,
csehszlovák, lengyel és román néphad

sereg megalakulásának évfordulója.) —
HSz, 1979. 10. sz, 5—7. p.
Újvári Imre László: A vashadosztály.
(A Szimbirszki vashadosztály 1918—
1945. Magyar internacionalisták is har
coltak soraiban.) — N, 1979. 46. sz. 8—
9. p.
V. ÉLETRAJZOK ÉS EMLÉKEZÉSEK
A forradalmi munkásmozgalom Békés
megyei harcosai. (Szerk. biz. Nagy J e 
nő, Kovács Ferencné stb.) [Kiad. a]
MSZMP Békés Megyei Biz. Békéscsaba,
1979. 679 p. illusztr.
Molnár István: A haza földjén. (Abelovszky László, 1943-ban a Vörös Had
sereg alhadnagya.) — MHSZ Élet, 1979.
21. sz. 21. p.
Búcsú Afonyin altábornagytól. (Ivan Mihaj lovics Afonin nekrológja.) — N.
1979. 4. sz. 2. p.
Horváth J. József: Iván Mihajlovics Afo
nin. Nekrológ. — Ország Világ, 1979. 5.
sz. 4—5. p.
Molnár István: Nagy idők tanúja. Há
romszor. (Agárdi János, 1919-ben inter
nacionalista, 1944-ben fegyveres ellen' álló. 1956-ban munkásőr.) — MHSZ
Élet, 1979. 5. sz. 13. p.
Tihanyi János: Kuglibábukkal. (Aranyi
József vöröskatona.) — Munkásőr, 1979.
4. sz. 25. p.
Vaska Miklós: A novai parancsnok. (Ba
kos János vörösőr parancsnok.) — Lo
bogó, 1979. 12. sz. 25. p.
Szakály Gábor: „... az Szivem s Vérem
magyar." (Bercsényi László.) — N,
1979. 41. sz. 6. p.
Barkovits István: Kuruc marsall. (Ber
csényi László.) 1—3. r. — ISz, 1979. 13.
sz. 8—10., 14. sz. 22—23., 15. sz. 16—
17. p.
Berey Géza: Hitler-AUee. [Visszaemlé
kezés.] (Bp.) Gondolat, 1979. 214 p. 1 t.
Csonkaréti Károly: Bethlen Gábor. —
Határőr, 1979. 48. sz. 13. p.
Gál István: Bethlen Gábor angol tükör
ben. — Magyar Nemzet, 1979. 303. sz.
4. p.
Ruf f y Péter: Bethlen Gábor ébresztése.
— Magyar Nemzet. 1979. 41. sz. 9. p.
Ruffy Péter: „Mindenkinek kezéből ki
siklott". Bethlen Gábor halálának 350.
évfordulóján. — Magyar Nemzet, 1979.
270. sz. 11. p.
Némethi Györgyi: Egy asszony, vendég
ségben. [Jeleňa Csajkina a Bjelov par
tizáncsoportból.] — Ország Világ, 1979.
45. sz,. 4—5. p.
Strassenreiter
Erzsébet: Cséby
Lajos
1899—1976. — Pártélet, 1979. 8. sz, 81—
83. p.
Vadász Ferenc: Küzdelmes élet. (Cséby
Lajos.) — ISz, 1979. 17. sz. 22—23. p.
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Péter László: Magyar múlt Dél-Ameriká
ban. (Czetz János.) — Magyar Nemzet,
1979. 230. sz. 5. p.
Ács Tibor: „Bátor, mint a v i l l á m . . . "
(Damjanich János születésének 175. év
fordulója.) — ISz, 1979. 23. sz. 14—
15. p.
Kenessey Béla: Félelem n é l k ü l . . . (Dam
janich János születésének 175. évfordu
lójára.) — Magyar Nemzet, 1979. 287.
sz. 4. p.
Nagy Kálmán: Győzelmes csaták hőse:
Damjanich tábornok. (175 éve született.)
— Határőr, 1979. 49. sz. 14. p.
Sátfrán György: Történelem — levelek
ben. Emlékezés Damjanich Jánosra és
feleségére. — Magyar Nemzet, 1979.
289. sz. 4—5. p.
Domokos József: Emlékezik egy kommu
nista védőügyvéd. Bp. Gondolat, 1979.
; 442 p.
Ormos Mária: A vezérkari százados ese
te. (Alfred Dreyfus.) — Múzsák, Mú
zeumi Magazin, 1979. 4. sz. 10—11. p.
\Molnár István] : Nagy idők tanúja. A vö
rös határőr. (Dudás András.) — MHSZ
Élet, 1979. 4. sz. 13. p.
Wesselényi Miklós: „Solferino emlékeze
te". (Henry Dunant, a Nemzetközi Vö
röskereszt megalapítója.) — Mo, 1979.
18. sz, 12. p.
Nagy Csaba: Egressy Gábor és az oszt
rák titkosrendőrség. — Magyar Nem
zet, 1979. 292. sz. 9. p
Rév Pál: Repülő múltunk védelmében.
(A magyar repülés kiemelkedő hősei.
Endresz György.) — Repülés, 1979. 5.
sz, 16—17. p.
Vida Sándor: Fábry József 1909—1971. —
Pártélet, 1979. 6. sz. 87—88. p.
Fazekas György: Miskolc — Nyizsnyij —
Tajgil — Miskolc. [Visszaemlékezés.]
Bp. Magvető. (1979.) 224 p.
(Tények és tanúk.)
Felkai Dénes: Mozgalmas élet. Bp. Zrí
nyi K. 1979. 177 p. 16 t.
Gereben
Ágnes: (Mihail Vaszil'evics)
Frunze. — Űj Tükör, 1979. 8. sz. 17. p.
Gerencsér Miklós: Ki van a pipafüst mö
gött? (Gaál Árpád) [1919-es vörösőr
életútja,] — Népszabadság, 1979. 23. sz.
4. p.
Fortusz, M. A.: Egy asszony a forrada
lomban. (Olga Gandurina, Entzbruder
Dezső felesége.) — Lobogó, 1979. 32. sz.
15. p.
Szabó Ágnes—Varga Lajos: Garbai Sán
dor (1879—1974.) — PK, 1979. 3. sz.
174—219. p.
Jemnitz János — Kende János: Garbai
Sándorról, születésének századik évfor
dulóján. — Népszabadság, 1979. 72. sz.
6. p.
Udovecz György: A bányász generális.

(Gavró Lajos.) — ISz, 1979. 24. sz. 12—
13. p.
Némethi
Györgyi: Állomások. [Gazda
Géza]. — Ország Világ, 1979. 12. sz. 6—
7. p.
Nagy Eta: Gereblyés László, 1904—1968.
— Pártélet, 1979. 3. sz. 84—85. p.
Gerle László: Gersy István. Nekrológ. —
Geodézia és Kartográfia, 1979. 3. sz.
208. p.
Bajomi Lázár . Endre: „Frankhon ivadé
ka". Űj adatok Guyon Richárdról. —
Magyar Nemzet, 1979. 35. sz. 9. p.
Illés Lajos: Álltak a munkásezredek. Lá
togatóban Hidas Antalnál. [Hidas An
tal visszaemlékezése a Tanácsköztár
saságra és emigrációs éveire.] — N,
1979. 4. sz. 12. p.
Molnár István: Példás életutak. Kovács
inasból vöröskatona. (Horváth Lajos.)
— N, 1979. 4. sz. 6—7. p.
Mezei András: A Mária-éremtől az ,,Űj
Istenig". Beszélgetés Huny a Istvánnal.
— Népszabadság, 1979. 205. sz. 11. p.
Gerencsér Miklós: Homályon át. (Jelinek
Pál életútja. Fegyvermester a magyar
Vörös Hadseregben.) — Népszabadság,
1979. 247. sz. 4. p.
Tihanyi János: A vörösnyomozó. (Jóvér
Kálmán.) — Munkásőr, 1979. 8. sz.
21. p.
Szita Szabolcs: A soproni tördelőszerkesztő. (Kellner Sándor vöröskatona.)
— Lobogó, 1979. 11. sz. 24. p.
Tihanyi János: Második műszakban. (Ké
szei Ferenc vörösőr.) — Munkásőr,
1979. 5. sz. 21. p.
Bajomi Lázár Endre: Magyar rebellis —
francia gróf [Kiss Miklós]. (Uralkodók
és száműzöttek diplomatája 1849—
1867.) — Űj Tükör, 1979. márc. 11. 10—
11. p.
Molnár István: Nagy idők tanúja. A 38.
Vörös Gyalogezred katonája. (Kistele
ki Ferenc.) — MHSZ Élet, 1979. 2. sz.
21. p.
Molnár István: Nagy idők tanúja. Riadó
a fővárosban. (Knourek István vörös
katona.) — MHSZ Élet, 1979. 6. sz. 21. p.
Korvin Ottó életéről. (Interjú Simor And
rás íróval.) — Belügyi Szemle, 1979. 3.
sz." 44—50. p.
Pintér István: „Hittel hinni a szocializ
musban". Korvin Ottó és társai kivég
zésének évfordulójára. — Népszabad
ság, 1979. 303. sz. 4—5. p.
Simor András: Az elszánt. [Korvin Ottó].
— Világ Ifjúsága, 1979. 8. sz. 16—17. p.
Petrák Katalin: Kossá István, 1904—
1965. — Pártélet, 1979. 3. sz. 82—83. p.
Kétszáz éve halt meg Kováts Mihály.
Emléktábla az amerikai függetlenségi
háború karcagi hősének. — Népszabad
ság, 1979. 131. sz. 8. p.
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Csillag András: Ujabb adalék a Kováts
Mihály évfordulóhoz. — Magyar Nem
zet, 1979. 129. sz. 9. p.
Eszenyi László: F. Kováts Mihály. 1. r.
— Mo, 1979. 21. sz. 12. p.
Eszenyi László: A hazaárulási per. (F.
Kováts Mihály.) 2. r. — Mo, 1979. 22.
sz. 12. p.
Eszenyi László: Halál Charlestonban. (F.
Kováts Mihály.) 2. r. — Mo, 1979. 22.
sz. 12. p*
Gerencsér Miklós: Az ezredes emléke.
(Kováts
Mihály.) — Népszabadság,
1979. 305. sz. 6. p.
B. Nagy József: Kováts Mihály ezredes.
A charlestoni roham hőse. (255 éve szü
letett.) — N, 1979. 34. sz. 6. p.
Zachar József: Egy magyar katona az
amerikai függetlenségi háborúban: Ko
váts Mihály. — ÉT, 1979. 19. sz. 587—
588. p.
Zachar József: Kováts Mihály levele Ben
jamin Franklinnak. 1777. január 13. —
HK, 1979. 2. sz. 308—318. p.
Erényi Tibor: Kunfi Zsigmondról. Szüle
tésének századik évfordulóján. — Nép
szabadság. 1979. 98. sz. 6—7. p.
Köves Rózsa: Száz éve született Kunji
Zsigmond. — Magyar Nemzet, 1979. 98.
sz. 5. p.
Bölöny József: Ki volt Láhner György?
— Magyar Nemzet, 1979. 243. sz. 9'. p.
Fóris Imréné: Utcát Láhner Györgynek.
[Emlékezés a szabadságharc aradi vér
tanújára.] — Magyar Nemzet, 1979. 233.
sz. 9. p.
Katona Tamás: Még egyszer Láhner
Györgyről és családjáról. — Magyar
Nemzet, 1979. 290. sz. 9. p.
Vörösmarty Géza: Láhner György emlék
műve. — Magyar Nemzet, 1979. 262. sz.
9. p.
Szabó Ágnes: Nem katonás „csak'' bátor.
[Landler Jenő.] — Világ Ifjúsága, 1979,
6. sz. 16—17. p.
Lőkös Zoltán: Emlékmű a parkban. [Em
lékezés (Ligeti Károlyra.] — Magyar
Nemzet, 1979. 71. sz. 9. p.
Bajomi Lázár Endre: Madarász György
odisszeája (1890—1979) [Stromfeld ve
zérkari tisztje.] — Magyar Nemzet,
1979. 241. sz. 14. p.
Molnák István: Nagy idők tanúja. A vö
rös szakaszparancsnok. (Malonay Gé
za.) — MHSZ Élet, 1979. 1. sz, 15. p.
Kékesi Katalin: A történelem szorításá
ban. Beszélgetés A. P. Mareszjevvel. —
Népszabadság, 1979. 82. sz. 6. p.
Tóth Károly: „Lenin-fiú" volt. (Matusik
Szaniszló életútja.) — Polgári Védelem.
1979. 3. sz. 6—7. p.
Büki Péter: A Vörös Repülőszázad gé
pén. (Matzenauer Hugó repülőszázadpa
rancsnok.) — Munkásőr, 1979. 3. sz.
21. p.

Andrassy Antal: Egy honvédtiszti életút
állomásai. Emlékezés Mensáras Andor
Bertalan alezredesre (1897—1944). —
Somogy, 1979. 4. sz. 64—66. p.
Baráti Szabolcs: Móricz Zsigmond a ha
ditudósító. — ISz, 1979. 13. sz. 40—
41. p.
Gerencsér Miklós: A kék szemű huszár.
(Nagy József internacionalista életútja.)
— Népszabadság, 1979. 67. sz. 6. p.
Molnár István: Nagy idők tanúja. A ka
tonák bizalmija. (Näray József vörös
katona.) — MHSZ Élet, 1979. 3. sz. 13. p.
Udovecz György: A nép szolgálatában.
(Nógrádi Sándor 85. születésnapjára.)
— ISz, 1979. 9. sz. 16—17. p.
Gerencsér Miklós: S. P. N. szürke albu
ma. (Nolipa István Pál emlékezése.) —
Népszabadság, 1979. 261. sz. 13. p.
Wesselényi Miklós: Az atombomba aty
ja. (Robert Oppenheimer.) — Mo, 1979,
17. sz. 12. p.
Liptai Ervin: Mindig pártmunkásként.
(Otta István 70. születésnapjára.) —
ISz, 1979. 14. sz. 8—9. p.
Dojcsák Győző: A titokzatos Esterházy
(Páckh János) nyomában. [Kanada, Esterházy-kolónia 1886-tól.] — ÉT, 1979.
43. sz. 1367—1369., 44. sz. 1397—1399. p.
Kouócs Jenő: Pálffy György emlékezete.
— Határőr, 1979. 37. sz. 3. p.
Nagy Gábor: Pálffy Györgyre emléke
zünk. — ISz, 1979. 18. sz. 12—13. p.
Pintér István: Hetven éve született
Pálffy György: — Magyar Hírlap, 1979.
217. sz. 4. p.
Szász István: Pálffy György emlékezete.
— Magyar Nemzet, 1979. 217. sz. 9. p.
Szenes Imre: A mártír tábornok emléke
zete. 70 éve született Pálffy György. —
Népszava. 1979. 217. sz. 3. p.
U[dovecz] Gy[örgy] : A kommunista pa
rancsnok.
70 éve született
Pálffy
György altábornagy. — N, 1979. 37. sz.
7. p.
Vadász Ferenc: A fegyveres ellenállás
szervezője. Hetven éve született Pálffy
György. — Népszabadság, 1979. 217. sz.
6. p.
Vida Sándor: Pálffy György 1909—1949.
— Pártélet, 1979. 9. sz. 90—91. p.
Vezda János: Gazdag élet. (Papp Illés
vöröskatona.) — N, 1979. 8. sz. 7. p.
Raum Frigyes: Parragh Ferenc 1887—
1979. Nekrológ. — Geodézia és kartog
ráfia, 1979. 3. sz. 208—209. p.
Hegedűs Sándor: Pesti Barnabás (1920—
1944). — PK, 1979. 2. sz. 213—229. p.
Hrenkó Pál: Petzelt József mérnök alez
redes. — Geodézia és Kartográfia,
1979. 6. sz. 442—446. p.
Hrenkó Pál: Egy 1848-as hadmérnök
szentendrei sírja nyomában. (Emléke
zés Petzelt József honvéd alezredesre,
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a Hadi Főtanoda igazgatójára.) — Du
nakanyar, 1979. 3. sz. 13—17. p.
Szabó Júlia: A direktórium elnöke: Po •
g&ny Kálmán. — Kritika, 1979. 3. sz.
19—20. p.
Nagy Csaba: Polereczky
János László
(1748—1830). — ÉT, 1979. 28. sz. 866.,
889. p.
Tihanyi János: Rubinszínű hajnalon. (Pó
tári József vöröskatona.) — Munkásőr,
1979. 6. sz. 21. p.
Szamos Gábor: Beszélgetés Radó Sán
dorral. — Geodézia és Kartográfia,
1979. 5. sz. 343—347. p.
Balogh László: Találkozások Rajk László
val. Emlékezik az egykori harcostárs
(Felkai Dénes.) — Esti Hírlap, 1979. 57.
sz. 3. p.
Dobozy Imre: Memento — elgondolkoz
va. 70 éve született Rajk László. —
Kritika, 1979. 3. sz. 18. p.
Esti Béla: Rajk László emlékezete. Szü
letésének hetvenedik évfordulóján. —
Magyar Nemzet, 1979. 56. sz. 5. p.
Fehér Pál, E. : Rajk (László). (Születésé,nek 70. évfordulóján.) — Élet és Iro
dalom, 1979. 10. sz. 4. p.
Strassenreiter
Erzsébet: R,ajk László
1909—1949. — Pártélet, 1979. 3. sz. 79—
81. p.
Strassenreiter Erzsébet: Rajk zászló 70
éve született. — Magyar Hírlap, 1979.
56. sz. 4. p.
Vadász Ferenc: Rajk László. Születésé
nek 70. évfordulóján. — Népszabadság,
1979. 56. sz. 5. p.
Vadász Ferenc: Búcsú Annamáriától.
(Révész Anna 1893—1979.) — Népsza
badság, 1979. 185. sz. 4. p.
Nyiri Éva: A bécsi nyomdász. (Leo Roth
ziegel osztrák önkéntes a Tanácsköz
társaság védelmében a Debrecenért ví
vott harcokban áldozta életét.) — Lo
bogó, 1979. 11. sz. 14. p.
Máté György: Emlékezés Rózsa Richárd• ra. — Népszabadság, 1979. 161. sz. 4. p.
Ságvári Ágnes: Ságvári Endre. Élete és
harca a független szabad Magyaror
szágért. Bp. Ságvári Endre könyvszer
kesztőség, 1979. 168 p.
Sallai Elemér: Mozgó vesztőhely. Bp.
Magvető (1979). 235 p.
(Tények és tanúk.)
Anderle Ádám: Sandino tábornok. [Au
guste Cézár Sandino 1895—1934.] —
História, 1979. 2. sz. 24—25. p.
Sárközi Sándor: Küzdelmes katonaévek.
Bp. Zrínyi K. 1979. 224 p. 16 t.
Vadász Ferenc: Egy internacionalista em
lékei. (Sárközi Sándor Franciaország
ban, Spanyolországban és az antifasisz
ta ellenállásban.) — Népszabadság,
1979. 223. sz. 4. p.
Molnár István: Példás életutak. Történel

mi emlékképek. (Sebestyén István vö
röskatona.) — N, 1979. 11. sz. 5. p.
Katona István: Csapa j ev katonája. (Sipos
Mátyás.) — N, 1979. 1. sz. 11. p.
M[olná'r] I [stván] : Példás életutak. Egy
katona az északi frontról. (Somoskői
János.) — N, 1979. 6. sz. 7. p.
Földes Péter : így élt Stromfeld Aurél.
(Bp.) Móra K. (1979.) 202 p. illusztr.
Hetes Tibor: A vezérkari főnök. (Strom
feld Aurél.) — Világ Ifjúsága, 1979. 7.
SZ. 12—13. p.Gerencsér Miklós: Az elfelejtett katona.
(Sz. Szabó Lajos internacionalista har
cos életútja. — Népszabadság, 1979. 41.
sz. 4. p.
Kozma Tóth István: A vöröskatona és
unokája. (Szakóczi Károly ) — N, 1979.
7. sz. 11. p.
Bodrogi Sándor: Szalvay Mihály (80. szü
letésnapjára.) — Lobogó, 1979. 36. sz.
4. p.
Botos János: Szalvay Mihály 1899—1955.
— Pártélet, 1979. 8. sz. 79—81. p.
(Györkéi Jenő) : A „magyar Csapajev".
(Szalvay Mihály. Irta és összeáll. — —)
[Kiad. a] MN Politikai Nevelőmunka
Anyagi és Módszertani Központja. Bp.
1979. 190 p. illusztr.
(Györkéi Jenő) : A magyar Csapajev.
(Szalvay Mihály 80. születésnapjára.)
— ISz, 1979. 16. sz. 12—13. p.
Györkéi Jenő: Szalvay Mihály emlékeze
te. — Magyar Nemzet, 1979. 196. sz.
5. p.
Kovács Jenő: Szalvay Mihály emlékeze
te. (80. születésnapjára.) — Határőr,
1979. 35. sz. 10. p.
Szántó Mihály: 80 éve született Szalvay
Mihály altábornagy. — N, 1979. 33. sz.
7. p.
Meggy esi László: Tüzek ellenmestere.
Korok, népek, katonák.
(Széchenyi
Ödön, a török tűzoltóság megszervező
je, a magyar tűzoltószövetség elnöke.
1839—1922.) — Határőr, 1979. 31. sz.
10. p.
Emlékek, történelem. Szemotán
Alajos.
[Visszaemlékezés.] — Ország Világ,
1979. 45. sz. 5. p.
Bérei:. Gyula: Lőszeresláda vaktölténnyel.
(Szigetközi
János vöröskatona.) —
Munkásőr, 1979. 3. sz. 16—17. p.
Rádfalvy T. János: Vendég a padláson.
(Szilágyi János vöröskatona.) — Mun
kásőr, 1979. 3. sz. 19. p.
J. V. Sztálinról. Születésének 100. évfor
dulóján. — Népszabadság, 1979. 298. sz.
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TANULMÁNYOK

TÓTH SÁNDOR LÁSZLÓ
SZINÁN NAGYVEZÉR TERVEI 1593—94-BEN

Jelen dolgozat azzal a korántsem egyszerű problémával foglalkozik, hogy mi
lyen célok elérése érdekében indította meg a Porta 1593-ban a hosszú, vagy ti
zenötéves jelzővel megkülönböztetett háborút. Mindenekelőtt szólnunk kell, a
teljesség igénye nélkül, az iszlám jog háborúra vonatkozó főbb téziseiről.
E jogfelfogás ugyanis meghatározta a török birodalom vezetőinek gondolkodás
módját, így e mentalitás feltérképezése elkerülhetetlenül szükséges a háborús
célok meghatározásakor. 1
Az iszlám jogfelfogás kétféle területet különített el: az iszlám területet (dâr
al-Isläm) és az ún. háború területét (dâr al-harb). Az előbbi fogalom általában
azt a területet jelentette, ahol az iszlám vallás törvényeit betartották, s a más val
lásúak muszlim fennhatóság alatt éltek.2 A XVI. században azonban az iszlám
terület fogalmának további körülhatárolására volt szükség; nyilvánvaló
ugyanis, hogy a Porta által eretneknek minősített Szafavida birodalom bizonyos
értelemben szintén ellenséges területnek számított. A háború területe — más
kifejezéssel az ellenséges terület — eredetileg olyan fogalom volt, amely meg
különböztetés nélkül magában foglalta azokat az országokat, ahol nem az iszlám
törvényei szerint éltek. Az elnevezés arra utalt, hogy az iszlámot fel nem vevő,
azt elutasító országok ellen háborút viseltek abból a célból, hogy az iszlám te
rület, illetve birodalom részévé tegyék őket. Az iszlám jogfelfogás a világ em
lített megoszlását ideiglenesnek vélte és távolabbi perspektívaként egy isz
lám világállam létrehozását tartotta szem előtt.3
Az iszlám hódítás elakadása, a szükségszerű kompromisszumok eredménye
képpen egy harmadik típusú területet is elismert az arab jogtudomány, az ún.
szerződés területét, országát (dar al-'ahd). Az e típusba tartozó ország kollektive
fizetett adót, amelynek nagyságát szerződés ('ahd) határozta meg, s voltaképpen
a vazallusi státus jelképe volt. A vazallus fejedelmeknek adott ahdnámékban
más feltételek is szerepelhettek (a szultán ellenségeivel szembeni fellépés, túszok
küldése, a muszlim sereg élelmezése stb.)/1 A vazallusi státus előnye elsősorban
abban rejlett, hogy mentességet biztosított a szultáni seregek támadásaival
szemben, ugyanakkor könnyen az iszlám birodalom részévé válhatott újabb tö
rök támadás esetén. A török expanzió általában két fázisban ment végbe; előbb
1 Az iszlám jogfelfogásra 1. Khadduri, M.: War and Peace in the Law of Islam. Baltimore, 1955.
2 A dar al-Islam fogalmára 1. Khadduri, M.: i. m. 52—53., 04., 143—145., 155—15C. o. ; Encyclopaedia of Islam.
(a továbbiakban—EI) II. vol. ed. by H. A. R. Gibb,J. H. Kramers. London, 1965.127. o. (a címszót Abel, .á..írta)
3 A dar al-harb-ra 1. Khadduri, M.: i. m. 52—53., 64., 144., 156., 170. o.; EI I I . vol. 126. o.) (Abel, A. írta);
az iszlám világállam tervére 1. Khadduri, M.: i. m. 45—47., 51., 04., 141. o.
4 A dar al-'ahd-ra 1. El II. vol. 116. o. (Inalcik, Halil írta); a vele egyenértékű „béke területe" (dar al-sulh)
logalomra 1. Khaäduri, M.: i. m. 144—145. o.; EI II. vol. 131. o. (Macdonald, D. B. és Abel, A. írta)
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vazallus állam (vagy több ilyen állam), majd iszlám terület lett a korábban ön
álló állam.5 A belpolitikai autonómiát teljes függőség váltotta fel, bevezették a
török közigazgatási rendszert és birtokstruktúrát.
Az oszmán birodalom az arab Hanafi iskola nézeteit vette át, amely a vazal
lus államot az iszlám birodalom szerves részeként fogta fel, nem pedig egy köz
bülső státusként. Ennek megfelelően a szerződés bárminő megszegését lázadás
nak tekintette a Porta, a korábbi vazallust pedig ellenséges államnak,, amely
ellen háborút kell indítani és iszlám tartománnyá tenni. 6
Meg kell említenünk, hogy a tartósan vazallus helyzetben levő országok (Er
dély, Havasalföld, Moldva, a krími tatár kánság) az oszmán birodalom peremvi
dékén helyezkedtek el, s Lengyelország, valamint Oroszország felé mintegy üt
közőállamokként funkcionáltak. 7 A királyi Magyarország is vazallusnak számí
tott a Porta szemében, hiszen 1547 óta évi 30 ezer dukátot fizetett érte a min
denkori Habsburg uralkodó. Török szempontból Magyarország Szül ej mán
1526-os győzelme óta az iszlám birodalomhoz tartozott, és 1541 (illetve 1547)
után három részből állt; a két vazallus államból (Erdély, királyi Magyarország)
és a budai vilajetből (a de facto iszlám területből). 8
A két vazallus között természetesen lényeges különbségek is voltak. Erdély
külpolitikai szempontból függött a török birodalomtól, uralkodójának a szultá
ni jóváhagyást is el kellett nyernie. Ráadásul, egy keskeny sávot leszámítva,
iszlám terület vette körül. A királyi Magyarországot viszont a törökkel ellen
séges terület övezte nyugat és észak felől, ugyanakkor az uralkodó Habsburg
dinasztiát egyik fő ellenségének tekintette a szultán az iszlám világállam kiala
kításáért folytatott harcában. Ezenkívül a magyarországi uralom megtartásá
hoz és a további közép-európai hódításhoz nélkülözhetetlenül fontos, stratégiai
jelentőségű Duna-menti területek egy része is a királyi Magyarországon volt.9
Mindez logikusan magyarázza azt a kettős tendenciát, hogy a Porta egyrészt
iszlám tartománnyá akarta tenni a királyi Magyarországot, másrészt viszont
fellépett a vazallus státus felbontására irányuló Habsburg-törekvések ellen.
A tizenötéves háború 'kitörésének több tényezőjével találkozunk a szakiroda
lomban. A marxista történettudomány azt hangsúlyozta, hogy a birodalom a
belső válság levezetése céljából indította meg az új háborút. 10 Válságról valóban
beszélhetünk az 1580-as évektől; a török birodalomba is eljutó ,,árforradalom"
pénzügyi válságot, inflációt eredményezett, összefüggésben az elhúzódó perzsa
háború (1578—1590) költségeivel.11 Ugyanakkor nagymértékben megnövekedett
a zsoldos katonaság (janicsárok, Porta szpáhijai) létszáma, s ennek megfelelően
3 A szakaszos hódítási sémára 1. Inaleik, Halil: Ottoman Methods of Conquest. Studia Islamica 1954. 103—129.
o. ; TJ5.: EI II. vol. 120. o. (dar al-'ahd címszó); Biegman, Nicolas Hendrik: The Turco—Ragusan Relationship Accor
ding to the Firmans of M u r a d l l l . (1575—1595) Mouton, Haque. 1907. 31. o.; Rázsó Gyula: A Zsigmond-kori Ma
gyarország és a török veszély (1393—1437). Hadtörténelmi Közlemények 1973. 3. sz. 410. o.
0 A Hanafi iskolára 1. Khadduri, M.: i. m. 29. o.; uralkodó szerepére az oszmán birodalomban Uő.: i. m. 271. o.;
valamint El II. vol. 110. o. (Inaleik, Halil írta)
7 Kortepeter, G. Max: Ottoman Imperialism During the Reformation. Europe and the Caucasus. New York,
1972. 2. o.; Szakály Ferenc: A mohácsi csata. Sorsdöntő történelmi napok. Budapest (a továbbiakban — Bp.), 1975.
121. o.; Hegyi Klára: A törökök berendezkedése meghódított országokban. Történelmi Szemle 1981/3. 400—403. o.
8 Sugar, Peter F.: Southeastern Europe under Ottoman Rule 1354—1804. Universitv of Washington Press,
Seattle—London, 1977. 70—71. o.
9 Szakály Ferenc: i. m. 121. o.
10 Molnár Erik (szerk.): Magyarország története. I. Bp., 1904. 214. o. {Várkonyi Agnes írta); H. Balázs Éva—•
Makkai László (szerk.): Magyarország története 1520—1790. A késő feudalizmus korszaka. Egyetemi tankönyv. Bp.
1972. 134. o. {Sinkovics István írta); Nagy László: A végvári dicsőség nyomában. Bp., 1978. 87. o.; Uő.: Bocskai
István a hadak élén. Bp., 1981. 30—37. o.
. .
11 Az árforradalomra és a török pénzügyi válságra 1. Barkán, ömer Lutfi: The Price Revolution of the Six
teenth Century: A Turning Point in the Economic History of the Near East. International Journal of Middle East
Studies 0 (1975) 3—28. o.; Olson, Bobért W.: The Sixteenth Century „Price Revolution" and its Effect on the Ottoman-Safavid Relations. Acta Orientalia (Societates Orientales Danica, Norvegica, Svecica) XXXVII. (1970) 45—
55. o.; 1. még továbbá Tóth Sándor László: A török birodalom válsága, külpolitikája és stratégiája 1508 és 1600
között, (disszertáció) Szeged, 1981. 34—57. o..
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a kiadások is tetemesen emelkedtek.12 A súlyos deficittel küszködő Porta nem
tudta fedezni a költségeket, ezért a fizetetten csapatok között több felkelés is
kitört (1589, 1592).13 Inalcik véleménye szerint a háború kitörését az is motivál
ta, hogy megszabadítsák Isztambult a lázongó csapatoktól oly módon, hogy had
járatra küldik őket.14 Belső válságról, mint a háború okáról csak annyiban be
szélhetünk, amennyiben a pénzügyi válság áttételes hatásait emeljük ki, első
sorban a portai zsoldosság vonatkozásában. Ezek számára a háború zsákmányt
jelenthetett, a Porta számára pedig azt a lehetőséget kínálta, hogy határain túl,
az ellenséges terület lakosságával tartassa el őket.15 A belső válság tehát kata
lizátorként gyorsíthatta a háború kitörését, de a potenciális ellenfél kiválasztá
sában más tényezők játszottak szerepet. A Portát nemigen érdekelte a háború
val szerezhető hadisarc, hiszen ez a hadikiadásokat sem fedezhette volna. Erre
utal Szinán nagyvezérnek az a kijelentése, amelyet Barton angol követ előtt
tett 1593 júliusában, hogy csak akkor hajlandó békét kötni a német-római csá
szárral, ha az teljesíti területi követeléseit, különben hiába ajánl fel akár har
minc adót (ti. az évi adó harmincszorosát) is.16
A szakirodalomban fontos tényezőként szerepel az a határ menti feszültség,
amely bármikor felidézhette a háborút. 17 Ennek egyik fő okai, a1 határ menti ál
lapotok rendezetlensége, kuszasága volt, amelyen egyetlen békekötés sem tudott
változtatni. Az állandó portyázások, egymás területére való kölcsönös beütések
egyrészt a végvári rendszer elkerülhetetlen funkcionálásából adódtak. Mindkét
fél arra törekedett ugyanis, hogy az aktív védelem segítségével lehetőleg távol
tartsa ellenfelét saját területétől, saját befolyását viszont kiterjessze az ellenség
területén. Ugyanakkor* mindkét végvári társadalom kitermelt magából egy
olyan irreguláris harcmodorú réteget, amely számára a portyák fontos megél
hetési forrást jelentettek. A török és a Habsburg kormányzat egyaránt képte
len volt megakadályozni a határ menti harcokat, hiába tiltakoztak egymásnál
állandóan a fegyverszünet megsértése miatt, s hiába tiltották a békeszerződések
a portyázó akciókat.18 A kisebb akciók felett mindkét fél szemet hunyt, Szinán
budai pasa 1591-es levele szerint „aprólék csata lehetetlen hogy nem lenne." 19
A jelentősebb erőkkel végrehajtott portyák („derék csaták") viszont alapjában
veszélyeztették az amúgyis ingatag alapokon nyugvó békét („frigyet").
A portyázásokkal szorosan összekapcsolódott az adózás, illetve adóztatás kér
dése. A magyarországi kondomínium egyik sajátossága, hogy az adózási határnem esik egybe a végvárak alkotta határokkal (politikai határok), hanem a
szemben álló végvári őrségek állandó portyázásaival, erőviszonyaik függvényé
ben folytonosan változik.20 Ennek megfelelően mindkét fél újabb és újabb fal12 Barkán, Ömer Lutfi: i. m. 20. o.; Inalcik, Halil: The Ottoman Empire. The Classical Age 1300—1600. London,
1973. 48., 83. o.; Sahülioglu, Halil: Sivis Year in the Ottoman Empire. I n : Cook, M. A. (ed.): Studies in the Eco
nomic History of the Middle East (from the Rise of Islam to the Present Day) London, 1970. 230—252. o.
13 Parry, V. J.: The Ottoman Empire 1566—1617. I n : The New Cambridge Modern History, vol. I I I . (ed. by
Wernham, R. B.) Cambridge, 1968. 371. o.
14 Inalcik, Halil: The Ottoman Empire. 49. o. ; Braudel, Fernand: The Mediterrenean and the Mediterranean
World in the Age of Philip II. (translated by Reynolds, Sidn) vol. II. London, 1973. 1199.#o.
15 A zsákmányszerzés szerepére a török háborúkban 1. McNeill, William H.: Europe's Steppe Frontier 1500—
1800. Chicago, 1964. 32. o.; Coles, Paul: The Ottoman Impact on Europe. London, 1968. 168., 170—171. o.; Hegyi
Klára: Egy világbirodalom végvidékén. Magyar História. Bp., 1976. 24-—25. o.
16 Brown, Horatio F. (ed.): Calendar of State Papers and Manuscripts Relating to English Affairs Existing
in the Archives and Libraries of Venice, (a továbbiakban: Calendar of State Papers, Venetian) vol. IX. 1592—1603
London, 1897. 82—85. o.
17 Vaughan, Dorothy M.: Europe and the Turk: A Pattern of Alliances, 1350—1700. Liverpool, 1954. 181—
182. o. ; Inalcik, Halil: The Ottoman Empire. 42. o. ; Shaw, Stanford J.: History of the Ottoman Empire and Modern
Turkey, vol. I. Empire of the Gazis: The Rise and Decline of the Ottoman Empire, 1280—1808. Cambridge Univer
sity Press, 1976. 184. o. ; Parry, V. J.: i. m. 360. o.; Kortepeter, C. Max: i. m. 132., 217. o.
18 Bayerle, Gustav: Ottoman Diplomacy in Hungary. Letters from the Pashas of Buda (1590—1593). Indiana
University, Bloomington, 1972. 4—5., 11. o.; Perjés Géza: Zrínyi Miklós és kora. Bp., 1965. 95—97. o.; Braudel,
Fernand: í. m. 1196—1198. o.
19 Bayerle, Gustav: i. m. 89. o. 1591. május 12-i levél
20 A kondomíniummal kapcsolatban újabban 1. Szakoly Ferenc: Magyar adóztatás a török hódoltságban. Bp.,
1981.; Uő.: Magyar adóztatás a török hódoltságban. Valóság 1979/5. 23—37. o.
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vak hódoltatására törekedett, amely miatt további viták és konfliktusok támad
tak. A továbbiakban az 1590 és 1593 közti időszak török panaszait idézzük fel,
a teljesség igénye nélkül.
Ferhád budai pasa 159(M>en levélben kérte meg Ernő főherceget, paran
csolja meg a végbeli uraknak és kapitányoknak, hogy ,,az mely faluk ez ideig
hódoltak voltak, ennek utánna is készerítsenek bejönni szpáhiaikhoz, és adó
jukat igazán megadván." 21 Ferhád pasa itt voltaképpen azokat szerette volna
kényszeríteni a török adóztatás jogosságának elismerésére, akik leginkább érde
kelve voltak azt saját adóztatásukkal felcserélni. 1591-ben Szinán budai pasa
levelében megvédte a füleki béget azzal a váddal szemben, hogy falvakat ra
bolt volna. A pasa szerint a füleki bég csak túszokat szedett az adózni nem
akaró faluból, hogy „inkább erölköggyenek az hatalmas császárét meg adni." 22
Egy másik levélben kijelentette, hogy alkiik nincsenek beírva a defterbe, „azo
kat senki újonnan való hódolásra nem készeríti", de „az fölségtök alat(t) való
kapitánok ide oly falukot városokat hódoltatnak kik ez ideig oda adót nem at
tak." 23 A pasa májusi levelének tanúbizonysága szerint Mátyás főherceg kiadta
azt a parancsot a falvakkal kapcsolatban, hogy „Sziget vár vételétől fogván, az
kik hatalmas császár Regestomában be voltak írván, azok be jöjjenek (ti. adózrzanak a töröknek) csak újonnan ne hódoltassák őket, az kik eddig hódolatlanok voltak." 24 Ez utóbbi passzus arról tanúskodik, hogy a budai pasa állításával
ellentétben a török is hódoltatott falvakat. A végvári kapitányok szerepére a
hódoltatásban igen jellemző adalék lehet a budai pasa júliusi levele, amelyben
azt panaszolja el, hogy a kallói kapitány „karóval fenyegeti az szegénségöt mi
kor be akarnak jőni szpáhiaiokhoz."25 így jártak a szentmihályiak, de a tardosiaknak is megtiltotta Pálffy Miklós, hogy Esztergomban elvégezzék az úrdolgát
(robotot).26 A budai pasa 75 falu nevét sorolta fel az esztergomi szandzsákból,
amelyek megtagadták a töröknek való adózást. A török vezér arra kérte Ernő
főherceget, hogy a kapitányok segítségével kényszerítse adózásra a falvakat,
hogy „az mi kegyes urunk fejedelmünk és római császár ő fölsége között való
frigy" megmaradjon. 27 1593 elején a budai pasa újból tiltakozott amiatt, hogy a
falvak nem adóznak és hozzátette, hogy „ha be nem jőnek az faluk, jó nem követközik belőle, sőt az kétt császár közöt(t) idegönségnek jelének láttatik." 28
A felsorolt példák, a forrás jellegéből következően, elsősorban a magyar hódoltatási tevékenységet tükrözik. A végvárak mögötti, ellenséges területen vég
zett hódoltatás azonban kölcsönös volt; egyáltalán nem biztos, hogy a magyar
végvári vitézek hódoltató akciói akár intenzitásban, hatékonyságban, akár te
rületi kiterjedést illetően felülmúlták volna a török portyákat. 29 Bizonyos az
viszont, hogy az adózási szféra labilitása időnként feszültséget eredményezett a
Habsburg és a török birodalom között. Ha ehhez kedvező külpolitikai helyzet
is társult, a kondomínium felszámolására tett kísérletet a stratégiai kezdemé
nyezést kezében tartó Porta.
Fontos tényező .tehát a háború kitörésében a török birodalom számára ked
vező külpolitikai helyzet.30 Ez jelenti egyrészt az oszmán birodalom ellenfelei21 Bayerle, Gustav: i. m. 61. o. Ferhád pasa 1590. július 7-i levele.
22 Uo. 78—79. o. Szinán pasa 1591. február 4-i levele
23 Uo. 82—83. o. Szinán pasa 1591. április 6-i levele
24 Uo. 89. o. Szinán pasa 1591. május 12-i levele
25 Uo. 96. o. Szinán pasa 1591. július 21-i levele
26 Uo. 96. o.
27 Uo. 128—130., 131—132. o.: 1591. október 24-i és 27-i levelek
28 Uo. 169. o. Mohamed pasa 1593. január 18-i levele
29 A magyar adóztatási tevékenységet a törökénél jelentősebbnek tartja Bayerle, Gustav: i. m. 11—12. o.;
Szíkaly Ferenc: Magyar adóztatás ... i. m. 10., 29., 472., 474—479. o.
30 The Cambridge History of Islam. I/A. Cambridge University Press, 1977. 340. o. (a vonatkozó részt Inaleik,
Halil írta); Nagy László: A végvári... i. m. 87. o.
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nek (Spanyolország, Perzsia) lekötöttségét, másrészt semlegességét (Lengyel
ország). A perzsa háború utáni időszakban (1590—1593) három potenciális
ellenfél kínálkozott: Lengyelország, Velence és a német-római császár. Velence
esetében a háborús ürügy az volt, hogy Korfu szigetéért nem fizetett adót, Len
gyelországban pedig a trónörökléssel összefüggő belső zavarok kínáltak alkal
mat a beavatkozásra. 31 Ráadásul a Habsburg befolyás is egyre növekedett Len
gyelországban, ami azt a veszélyt rejtette magában, hogy a lengyel trónra Habs
burg főherceg kerül. A Habsburgok közép-kelet—európai térhódításának ve
szélyét a Porta is jól érzékelte. Egy 1592-ből származó török emlékirat szerint
„a spanyol király és az osztrák császár összeházasítván lányaikat a lengyel ki
rállyal és az erdélyi fejedelemmel, e négyes szövetség vesztére lehet a török bi
rodalomnak." 32 Végül egyfajta politikai erőegyensúly alakult ki a Habsburgok
és a török birodalom között a Lengyelország feletti befolyás tekintetében. A
Habsburgok és Wasa Zsigmond lengyel király között ugyan dinasztikus házas
sági kapcsolat jött létre, de az elkövetkező tizenötéves háborúban Lengyelor
szág megőrizte semlegességét.
A Porta a perzsákkal kötött béke után a Közép-Kelet—Európában tért hódító
Habsburgok ellen lépett fel. A támadás színhelyéül végül nem Lengyelországot,
hanem Magyarországot választották. E döntésben szerepet j átadhatott az is,
hogy a Porta attól tartott, a császár hadi erejét Lengyelországba küldi Miksa
főherceg trónigényének támogatására. 33 Ilyen értelemben azt is mondhat
juk, hogy a német-római császár ellen a királyi Magyarországon keresztül in
tézett támadás diverziós célokat is szolgált. A Porta már 1591-ben Magyaror
szág megtámadását tervezte, csak a lengyel válság miatt kényszerült arra, hogy
1591-ben a békét újabb nyolc évre meghosszabbítsa.34
Az okok között, amelyek végül a tizenötéves háború kirobbanásához vezet
tek, fontos szerepet játszott az ún. tisztességes ajándék (valójában adó) késlelte
téséből adódó politikai-diplomáciai feszültség is. Ennek összege 1547 óta 30 ezer
dukát volt, de ezen kívül ajándékokat is kaptak a török méltóságok. Mindez már
komolyabb összeget tett ki, de a török birodalom költségvetésének csak elenyé
sző hányadát fedezhette volna. A budai pasa 1593 júliusi levelében nyíltan meg
is írta, hogy „az hatalmas császár arra az ajándékra nem szorult kénese szám
talan vagyon, hanem az két hatalmas császár közöt(t) való barátság, és mind két
fele az szegény kösségnek békével való meg maradása az oka."35 Az ajándék
be nem küldése, késése állandóan szerepelt "1590 és 1593 között (de a korábbi
időszakban is!) a budai pasák leveleiben. Az ajándék azért volt jelentős a Porta
számára, mert annak jelképe volt, hogy a Habsburgok a királyi Magyarországot
vazallusként birtokolják. 36 A terület vazallus státusa viszont csak addig áll fenn
az iszlám jog szerint, amíg a szerződésben foglaltakat az alárendelt helyzetben
levő fél teljesíti. Bonyolította a helyzetet, hogy a királyi Magyarországra vonat
kozó szerződések (a drinápolyi béke és megújításai) nemcsak az ajándékot em
lítették, hanem olyan pontokat is magukba foglaltak, mint a terület- és várfog
lalások, portyázások kölcsönös tiltása, az elfoglalt várak visszaadása.37 Ezeket
31 Az 1590 utáni török tervekre 1. Istvánffy Miklós: Magyarország története 1490—1000. 2. kötet. Fordította
Vidovich György. Debrecen, 1808. (a továbbiakban — Istvánffy) 058. o.; The Cambridge History of Islam. I/A
340. o.; a lengyel helyzetre 1590 után Id. P. Gáspár Gabriella: Az erdélyi fejedelmek törekvése a lengyel trónra.
Debrecen, 1943.17—23. o.; Vaughan, Dorothy M.: i. m. 179—180. o.; Braudel, Fernand: i. m. 1197—1198. o.
32 Óváry Lipót: A Magyar Tudományos Akadémia Történelmi Bizottságának oklevélmásolatai. II. füzet. Bp.,
1894. 222. o. 1083. sz.
33 Uo. 223. o. 1088. sz. A velencei követ 1593. május 18-i levele
34 Uo. 217—219. o. az 1590. október 18. és 27. november 10. és 1591. április 19-i levelek
35 Bayerle, Gustav: i. m 179. o. az 1593. július 14-i levél
36 Sugar, Peter F.: i. m. 70. o.; Szabály Ferenc: Magyar adóztatás ... i.m . 48—49., 449—450. o.
37 Bayerle, Gustav: i. m. 3—4. o. ; a drinápolyi béke szövegére 1. Sinkovics István (szerk.): Magyar történeti
szöveggyűjtemény I I / l . 1526—1790. Bp., 1908. 140—152. o.
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viszont, a kondomínium fennállásából következően,' mindkét fél folyamatosan
és állandóan megszegte.
Az ajándék megküldése körülötti diplomáciai harc voltaképpen a szerződések
betartása, illetve eltérő értelmezése folytán keletkezett ellentétből fakadt. így
Rudolf császár nem volt hajlandó addig elküldeni az ajándékot, amíg a boszniai
pasa meg nem szünteti rablótámadásait. 38 1592-ben, Hasszán pasa újabb horvát
országi akciói után, azt követelte a császári udvar, hogy az elfoglalt várat (Bihács) adják vissza. A budai pasa válaszában azt írta, hogy „Bittyében Mecsitöt
csináltak kiben az hatalmas császár egésségéért unatkoztak, azért az lehetetlen
dolog hogy az vissza adassék."39 E válasz rávilágít arra a lényegi különbségre,
amely a két felfogás között ténylegesen fennállt. A török koncepció szerint az
iszlám terület (jelen esetben Bihács), bármilyen módon is lett azzá, nem változ
tatható vissza vazallus területté. A császári felfogás szerint viszont a boszniai
pasa megszegte a szerződést, amelyben az is szerepel, hogy vissza kell adnia a
békében elfoglalt várat.
Török részről természetesen az ajándék megküldését sürgették és csak ennek
tulajdonítottak jelentőséget. A boszniai pasa portyázásait ugyanakkor mellékes
jelentőségű, az ajándék elküldésétől teljesen független problémának tüntették
fel. A budai ptisák e szemlélet jegyében követelték az ajándék megküldését, s
többször is utaltak arra, hogy a szultán csauszokat küldött Boszniába azzal a
paranccsal, hogy a pasa szüntesse be támadásait. 40 Ebből a körülményből arra a
logikus következtetésre jutott a szakirodalom, hogy Hasszán akcióinak célja
az ajándék kikényszerítése volt,41 vagyis a diplomáciai eszközöket kiegészítették
a katonai fenyegetés eszközeivel. A boszniai pasa horvátországi rablásai (1591
és 1593 között) tehát a Porta tudtával történtek, sőt talán hallgatólagos támoga
tásával. Ezt látszik bizonyítani az is, hogy a perzsákkal kötött béke után kez
dődtek meg ezek az akciók. Céljukat azonban nem érték el, sőt tovább lassítot
ták az adó elküldésének amúgyis lassú és nehézkes mechanizmusát.
Szólnunk kell a frakcióharcok szerepéről is a háború kitörésében. A perzsa
béke megkötését még Szinán nagyvezér végezte el, aki 1589 áprilisától 1591 au
gusztusáig volt másodízben nagyvezér.42 Ekkor merült fel először a német-római
császár elleni háború terve, de a lengyel válság és más frakciók felülkerekedé
se miatt lekerült ez a kérdés a napirendről. Szinán pasát előbb Ferhád pasa.
majd Sziávus pasa követte a nagyvezérségben.4:! 1593 januárjában a portai zsol
dosok nyomására újból Szinán pasát nevezte ki nagyvezérré III. Murád szultán.
A Szinán pasa köré tömörült háborús frakció egyértelműen követelte a Ma
gyarország elleni háborút, míg a Ferhád pasa vezette ellenpárt ezt ellenezte,
hivatkozva a háborús kimerülésre. 44 A háborús frakció felülkerekedése 1593 ele
jén a háború esélyeit növelte. Szinán nagyvezér már február elején ultimá
tumhoz hasonló levelet küldött Rudolf császárnak, amelyben azzal fenyegető
zött, hogy ha két hónapon belül nem küldik el az ajándékot, megindítja a há
borút. 45 A császári udvar viszont makacsul ragaszkodott ahhoz a feltételhez,
hogy előbb a boszniai pasát tiltsa el a Porta a rablótámadásoktól. Hasszán pa38 Bayerle, Gustav: i. m. 113—114. o. az 1591. szeptember 11-i levél
39 Uo. 155. o. az 1592. szeptember 17-i levél.; 1. még uo. 16(5. o. Mohamed budai pasa 1592. november 12-i le
velében ezt írta: „az Horvát országban löt(t) dolgoknak vissza adása felöl semmi bizonyos szó nincsen."
40 L. az előző jegyzetet.
41 The Cambridge History of Islam. 340. o.
42 Kortepeter, C. Max: i. m. 216., 248. o.; Naima, Mustafa: Annals of the Turkish Empire (1591—1C59). Trans
lated by Charles Fraser. I. London, 1832. 1—4., 12—13. o.; Braudel, Fernand: i. m. 1198—1199. o.
43 L. az előző jegyzetet
44 Istvánffy: i. m. C58—OCO. o.; Id. még Török történetírók I I I . 1566—1659. Pecsevi Ibrahim tarikhjából. For
dította Karácson Imre. (a továbbiakban —Pecsevi) Bp., 1916. 95. o.; Kortepeter, C- Max: i. m. 217—218. o.
45 Szinán nagyvezér 1593. február 7-i levelére 1. Hadtörténelmi Közlemények 1894. 393—394 o.; Nagy Lásdó:
A végvári... i. m. 87. o.
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sa azonban 1593-as akciója alkalmával súlyos vereséget szenvedett a Sziszek
felmentésére érkező császári csapatoktól. A június 22-i sziszeki vereség tekint
hető annak a szikrának, amely a háború lappangó tüzét fellobbantotta. Kjátib
Cselebi találó megjegyzése szerint a vereség „okot (ti. ürügyet) adott a magyar
országi hadjáratra." 46 A sziszeki vereség pusztán ürügy voltát bizonyítja az is,
hogy a budai pasa szerint a hadjárat megindulásának oka az volt, hogy a szul
tán „az tisztességös ajándék és az fogoly Bégök enyit késvén" 47 megharagudott.
Figyelemre méltó az is, hogy a török források egyértelműen Szinán nagyvezér
ambícióinak tulajdonítják a háború kitörését, aki túl akarta szárnyalni vetély
társát, Ferhád pasát.48 Kétségtelen tény, hogy egy sikeres háborúval Szinán
megszilárdíthatta volna helyzetét mind a szultáni udvarban, mind pedig az őt
támogató zsoldos csapatoknál. A nagyvezér tehát valamilyen ürüggyel minden
féleképpen megindította volna a háborút. Hasszán veresége csak arra volt jó,
hogy mind a közvéleményt, mind a szultáni udvart meg tudta győzni a háború
szükségességéről. Nem befolyásolta a nagyvezért szándékában az sem, hogy az
angol követ közölte vele: a világ nem tartja felelősnek a császáriakat a
Boszniában történtekért, de az adó beküldésében való késlekedés sem lehet az
oka a fegyverszünet felbontásának. 49
Még egy problémáról kell megemlékeznünk a frakcióharcok kapcsán. A bosz
niai pasa és Szinán nagyvezér kapcsolatára vonatkozó forrásaink ugyanis el
lentmondásban vannak egymással. Istvánffy azt állítja, hogy Hasszánt leköte
lezte magának Szinán nagyvezér, s utasította a horvátországi betörésekre. 50 Ez
zel szemben a török krónikások úgy tudják, hogy Szinán pasa ellensége volt a
boszniai pasának, nem támogatta őt, ezért szenvedett vereséget Sziszeknél.51
Az ellentmondás feloldásában segítségünkre van az a passzus Kjátib Cselebinél,
amely szerint Hasszán pasa „jó viszonyban volt a nagyvezírrel (Szijávus pasa!)
és Dervis agával, a szultáni társalkodóval." 52 Szinán budai pasa 1591. októberi
leveléből is úgy értesülünk, hogy „az Bosznay Passának emböre vagyon az Por
tán ki ügyét forgattya." 53 Az elmondottak alapján a török forrásoknak kell hi
telt adnunk, hiszen Szinán nagyvezér valóban nem támogathatta egy másik
frakció emberét, hatalomra kerülése voltaképpen a boszniai pasa pozícióját is
veszélyeztette.
összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy a tizenötéves háború, kitörésének okait
illetően, nem különbözött lényegesen a korábbi török hadjáratoktól. A belső
gazdasági-pénzügyi válság valamelyest siettette a háború kitörését, a Porta
ugyanis az inflálódott pénzzel fizetett, elégedetlen zsoldosságot az ellenséges
területen szerezhető zsákmánnyal akarta kárpótolni. A legveszélyesebb ellenfél
kétségtelenül a Közép-Kelet—Európában dinasztikus eszközökkel előrenyomu
ló Habsburg dinasztia volt, ezért ellene indított háborút a Porta. A háborús
párt, élén Szinán nagyvezérrel, teljességgel fel akarta számolni a magyarorszá
gi kondomíniumot. Ürügyként szolgált az évi adó késése, a sziszeki vereség.
Mindezt Szinán nagyvezér úgy értelmezte, hogy a Habsburgok megsértették az
1547-től érvényben levő szerződést, így a királyi Magyarország ellenséges terü
letté vált, amelyet szent háborúval (dzsihád) az iszlám birodalom részévé kell
tenni.
40
Kjátib
47
48
49
50
51
52
53

Török történetírók III. 1566—1C59. Kjátib Cselebi művét Karárson Imre fordította, (a továbbiakban —
Cselebi) Bp., 1916. 202. o.
Bayerle, Gustav: i. m. 182. o. az 1593 július 30-i levél
Pecsevi: i. m. 94—95. o. ; Kjátib Cselebi: i. m. 203. o.
Calendar of State Papers, Venetian IX. 84. o. az 1593. július 24-i velencei követjelentés Isztambulból.
Istvánffy: i. m. 660—601. o.
Pecsevi: i. m. 91—92. o.; Kjátib Cselebi: i. m. 200., 202. o.
Kjátib Cselebi: i. m. 200. o.
Bayerle, Gustav: i. m. 125. o. az 1591. október 20-i levél
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A továbbiakban azt a fontos kérdést vizsgáljuk, hogy milyen célkitűzésekkel
indította meg a háborút Szinán pasa. A nagyvezér kétségtelenül döntő szerepé
re valamennyi forrásunk utal, Baranyai Decsi János pedig egyenesen „szináni
háborúról" (bellum Sinanici) beszél.54 Előre kell bocsátanunk, hogy a szináni
tervek, a szináni stratégia csak a háború első két évében érvényesültek. Ezután
részben a vazallus államok elpártolása, részben a nagyvezér leváltása (1596
áprilisában pedig halála) miatt az általa kitűzött hadicélok módosultak. Ennek
megfelelően a szináni stratégiát csak az 1593—94-es évekre vonatkozóan vizs
gáljuk a források, dokumentumok tükrében.
A Porta terveivel kapcsolatban először a már említett, valószínűleg 1592-ből
származó török emlékiratra kell utalnunk. Ez a magyarországi állapotok be
mutatása után azzal a tervvel foglalkozik, hogy miként lehetne „az oláh és
moldvai vajdák és Erdély segítségével egészen meghódítani e gyönyörű országot,
amelynek párja nincs". 55 Az emlékirat alapján úgy tűnhet, hogy a Porta már
Szinán nagyvezérsége előtt is tervbe vehette a magyarországi háborút, amely
nek célja az ország megosztottságának felszámolása, a királyi Magyarország
meghódítása.
Pecsevi leírása szerint Szinán pasa azt mondta, hogy „a hitetlenek Szulejmán
szultán óta az iszlám néptől pofont nem kaptak, azért az iszlám határszélekre
nagyon kinyújtották már a kezüket s azt ajánlotta, hogy ő szerdár lesz és az
ellenségen bosszút áll.56 A nagyvezér tehát úgy ítélte meg a helyzetet, hogy a
hosszú, 1568-tól fennálló békés időszak a török uralmat nem erősítette, hanem
inkább gyengítette a hódoltságban. Hiába érvelt a tanácskozáson Ferhád pasa
és a sejkh-ül-iszlám azzal, hogy a hadsereg kimerült a perzsa háborúban. A nagy
vezér viszont azt javasolta a sejkh-ül-iszlámnak, hogy megírandó történetébe
vegye be azt is, hogy „padisáhunknak . . . egy másik szolgája (ti. a nagyvezér) a
bécsi király ellen ment s miután országát feldúlta és elpusztította, a királyt
láncra verte s kezeit megkötözve a padisah portájára küldötte." 57 Félretéve a ké
telyeket, amelyeket az ilyen irracionálisnak és megalapozatlannak tűnő tervek
a kutatóban óhatatlanul is felkeltenek, vizsgáljuk meg közelebbről a kérdéses
szövegrészt. A bécsi király országa kifejezés valószínűleg nem a királyi Magyar
országot jelöli, mert ez török értelmezés szerint az iszlám birodalom része;
mindössze annyi különbség mutatkozik közte és más, a birodalomba tartozó
vilajet között, hogy az előbbit a szultán átengedte adófizetés fejében a bécsi ki
rálynak. E megállapításunkat látszik alátámasztani az is, hogy a bécsi király
(Rudolf német-római császár) elfogását említi a szöveg. Ez viszont feltételezi
előzőleg Prága elfoglalását, ahol az ellenséges uralkodó abban az időben székelt,
A bécsi király országa kifejezés tehát nem annyira a királyi Magyarországra
vonatkozott, hanem inkább az örökös tartományokra, centrumukban Béccsel és
Prágával. E területek pusztítását vette tervbe tehát Szinán nagyvezér, valamint
az ellenséges uralkodó elfogását. Pecsevi leírása alapján világosan kirajzoló
dik előttünk az indulatos, racionálisnak csak fenntartásokkal mondható agg
nagyvezér alakja és gondolkodásmódja.
Vizsgáljuk meg, hogy vajon más források alátámasztják-e Pecsevi szövegének
fenti értelmezését. Először egy velencei köve t jelentést említenénk 1593 júliusá
ból, amely szerint Szinán nagyvezér egy horvát származású ember véleményét
kérte ki a magyarországi hadjárattal és Bécs ostromával kapcsolatban. 58 Egy
54 Baranyai Decsi János: Magyar históriája. Kiadta Toldy Ferenc. Magyar történelmi emlékek. Második osztály
Írók. XVII. Pest, 1866. 4., 15. o.
55 L. a 32. jegyzetet
56 Pecsevi: i. m. 94. o.
57 Uo. 95. o.
58 Calendar of State Papers, Venetian. IX. 81—82. o. az 1593. július 23-i velencei követjelentés Isztambulból.
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másik júliusi levelében a velencei követ arról számolt be, hogy Barton angol
követnek a nagyvezér a következő kijelentést tette: „ez a háború nem Magyar
országon fog befejeződni, hanem tovább terjed Bécsig és ő addig nem nyug
szik, míg le nem rombolta Róma falait."59 Az idézett passzus első fele lénye
gében alátámasztja forrásértelmezésünket Pecsevi szövegét illetően. A szöveg
rész második felének interpretálása már jóval nehezebb. Róma elfoglalása
ugyanis aligha lehetett a nagyvezér célja egy olyan háborúban, amelyet a né
met-római császár ellen indított. Gondolhatunk egyrészt arra, hogy Szinán pa
sa hithű mohamedánként a török birodalom és az iszlám legfőbb ellenségét látta
a pápában, mint a keresztény univerzalizmus képviselőjében, aki keresztes had
járatokat, szent ligákat szervezett az oszmán birodalom ellen. Másrészt a pápa
ság a XVI. században egyre inkább függő helyzetbe került a világbirodalmat
kiépítő Habsburgoktól, hegemonisztikus igényeik kényszerű kiszolgálójává
vált.60 Valószínűbb azonban az, hogy itt Szinán nagyvezér azt az általánosan
ismert, s Mohamed prófétának tulajdonított hagyományt elevenítette fel, amely
Róma elfoglalásáról szólt.61 Ezt támasztja alá az is, hogy a nagyvezér közölte az
angol követtel, ők az egész világot meghódíthatják. 62 Róma falainak lerom
bolása tehát valóban nem lehetett reális célja a nagyvezérnek, viszont tükröz
te a török birodalom irreálisan túlzó világuralmi terveit, szoros összefüggés
ben a már említett iszlám világállam elképzelésével. A szináni stratégiai terv
szerves részié lehetett viszont Bécs (és Prága) elfoglalása.
A továbbiakban olyan forrásrészleteket sorolunk fel, amelyek a már említet
teken kívül tudnak a Bécs vagy Prága ellen irányuló török tervekről. Bethlen
Farkas szerint az erdélyi követnek azt mondta Szinán nagyvezér, hogy „ezekkel
a csapatókkal, ezzel a felkészültséggel a német király városát, Bécset és Prágát
most ősszel beveszem."63 Baranyai Decsi említi, hogy a mohácsi mezőn táborozó
nagyvezér úgy vázolta haditervét az erdélyi követ előtt, hogy a tél beállta előtt
elfoglalja Veszprémet és Palotát, tavasszal pedig Bécs és Prága ellen indul és
elfoglalja őket.64 A két információ közül Baranyai Decsié lehet a későbbi időre
utaló, amikor a nagyvezér már beláthatta, hogy abban az évben (1593) csak
kisebb várak elfoglalására lesz ideje. A török hadvezetés egyébként terveit nem
titkolta, így Rákóczi Zsigmond is megírhatta 1593 októberi levelében Pálffy
Miklósnak, hogy „a török már a felségnek residentiájára is aspirál." 65 Rákóczi
Zsigmond itt bizonyosan nem a Bécs, hanem a Prága elfoglalását célzó török
tervekre utalhatott. Kakas István erdélyi követ Erzsébet angol királynőnek el
mondta, hogy a török célja Magyarország és Szlavónia várainak, valamint ma
gának Bécsnek az elfoglalása.66 Rudolf császár II. Fülöphöz írt, 1594. januári le
velében is találkozunk azzal a gondolattal, hogy Bécs elfoglalását tűzte ki cé
lul a török hadvezetés, közelebbről Szinán pasa.67 Baranyai Decsi szerint a nagy59 Uo. 83—84. o. az 1593. július 24-i jelentés
60 A pápa alárendelt helyzetére a Habsburgokkal szemben ld. Koenigsberger, H. G.—Mosse, George L. : Europe
in the Sixteenth Century. London, 1972. 269. o.; VIII. Kelemen pápa törökellenes szervezőmunkájára 1. Kortepeter,
C. Max: i. m. 133. o.; Vaughan, Dorothy M.: i. m. 182. o.
01 E I II. vol. 127. o. a dar al-Islam címszó
02 Calendar of State Papers, Venetian. IX. 83—84. o.
(53 Wolfgangus de Bethlen: História de Rebus Transsylvanicis. (Editio Seeunda) Tomus Tertius. Cibinii, 1783
141 o. „me his copiis, hoc apparatu, Germani Regis urbem Viennam et Pragam hoc autumno expugnaturum".
64 Baranyai Decsi János: i. m. 65. o. „certoque affirmet, antequam hyems eum ab opere revocet, duas se arces
Vesprimium et Palotám recepturum, appetente demum novo vere, Viennam ipsam, Pragamque nulla umquam in
sermone Dei mentioné, si is votis annuat. praehabita occupaturum' 1 .
65 Jedlicska Pál: Adatok erdödi báró Pálffv Miklós a győri hősnek életrajza és korához 1552—1600. Eger, 1897
485. o.
66 Wolfgangus de Bethlen: i. m. 195. o. ,,ut non prius conquieturos se palám fateantur, quam excisis obviis
quibusvis Sclavorum Hungarorumque praesidiis, atque adeo capta ipsa Vienna, quam sibi veluti scopum ad victoriam proponunt."; Szlavónia elfoglalásának tervére 1. még OL Magyar történelmi emlékek (E 144) Erdődy Tamás
bán 1593. augusztus 25-i levele: „expugnato Sissekio Scla voniam depredetur."
67 Hatvani (Horváth) Mihály: Magyar történelmi okmánytár a brüsseli országos levéltárból és a burgundi
könyvtárból. Magyar történelmi emlékek. Első osztály: okmánytárak. 3. kötet. 1553—1608. PesF, 1859. 55—56. o.
„Sonder da Er seinen Intent und Anschlag nach die Haupt Statt unsere Erzherzogthumbs Österreich Wien (welchen
der Sinan Bassa /,war nit unpillicher das Thor zum Teutschland nennet) übergwaltigen und in seine Macht bekhomen
mücht".
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vezér Győr bevétele (1594. szeptember 29.) után kijelentette, hogy Bécs ellen
fog vonulni, amelyet hasonlóképpen feladnak majd védői.68 A Győr feladása
utáni időszakra vonatkozhat egy német nyelvű krónikának ama értesülése, mi
szerint Szinán nem csak Bécsiét akarta Győrhöz hasonlóan elfoglalni, hanem Ru
dolf császárt is hatalmába akarta keríteni. 69 Utóbbi elképzelése, ahogy arra már
Pecsevi értelmezésénél rámutattunk, Prága bevételét is megkövetelte volna.
Naima véleménye szerint „semmiféle erő sem állíthatta volna meg a sereget,
főleg a Győrnél aratott győzelem után, hogy elérje Bécset, ha megfelelő lett
volna a hadvezetés." 70 A török krónikás Szinán-ellenes kritikája azon frakciók
nézetét tükrözte, amelyek a nagyvezér eredeti tervei és ígérgetése (Bécs és Prága
elfoglalása stáb.), valamint tényleges eredményei („csak" Győr bevétele) közt
fennálló különbségre mutattak rá. Szinán pasa ellenfeleinek célja nyilvánvalóan
a nagyvezér megbuktatása volt, ezért sikereit is lekicsinylették. Istvánffy szerint
az 1594-es hadjárat után „a szultán meg Szinán azzal hízelegtek maguknak,
hogy a császár — meghódíttatván Győr, Bécs elővédé — lelkében, erejében meg
törik, s végszükségében inkább fog békét óhajtani, mint a háborút megújítani."'
Ha mégsem kérne békét a császár — folytatja Istvánffy — akkor „Szinán újra
kivonulna, s a Győrnél nem sokkal erősebb Bécset is meghódítja."71 Mindezek
a forrásrészletek arról tanúskodnak, hogy a nagyvezér maximális célkitűzése
Bécs, esetleg Prága elfoglalása lehetett.
A szináni stratégia minimális céljait illetően igen fontosnak tartjuk azt a ki
jelentést, amelyet a nagyvezér még 1593 júliusában tett az angol követ előtt.
Eszerint „ha a császár úgy dönt, hogy feladja valamennyi magyarországi bir
tokát, akkor lehetségessé válik a békéről való tárgyalás." 72 Ha viszont ez nem
történik meg, nem hajlandó békét kötni, hiába ajánlana fel a császár akár har
minc adót is. A fenti idézet feltűnő módon összecseng az 1592-es emlékirat szö
vegével abban a vonatkozásban, hogy mindkettő szerint a török cél egész Ma
gyarország megszerzése.
Az elmondottak alapján nagy bizonyossággal állíthatjuk, hogy a szináni stra
tégia tartalmazott egy minimális és egy maximális programot. A minimális
programot Magyarország teljes megszerzése jelentette, akár fegyveres erővel,
akár az arról való császári lemondás, azaz béke formájában. A maximális prog
ramot, hadicélt Bécs és Prága elfoglalása, valamint az örökös tartományok feldúlása jelentette volna, ha a császár nem hajlandó lemondani Magyarországról.
A továbbiakban azzal a problémával foglalkozunk, hogy a szináni stratégiai
terv milyen fázisokban képzelte el a háború menetét, a stratégiai főcsapás mely
területeket érintett volna és melyeket nem. Végezetül arra a kérdésre keresünk
választ, hogy milyen hosszúra tervezte a nagyvezér a háborút.
E kérdések megválaszolásához be kell vonnunk a vizsgálatba további for
rásokat is, így például Hasszán temesvári beglerbég levelét ecsedi Báthori Ist
ván országbíróhoz.73 Mivel más forrásokból tudjuk, hogy más magyar főurak
is kaptak hasonló tartalmú leveleket 1593 őszén, bizonyos fokú szkepszis indo68 Baranyai Decsi János: i. m. 138. o. „aiunt Sinanum... Germanos conviens affecisse, et ut. Viennam ítúri, earn
quoque, ubi tempus esset, sibi traderent .cum ludibrio monuisse".
09 Türkische und Ungarische Chronica ... Nürnberg, 1063. 23 o. „wolte er Wien leichtlicli, wie Raab erkauft
haben; dann ihne etliche Land ... zugesagt nicht allein die Stadt Wien, sondern auch die Kaiserl Maiest. Rudolphum
in seinen Gewalt zuliessern."
70 Naima: i. m. 35—36. o.
71 Istvánffy: i. m. 722. o.
72 Calendar of State Papers, Venetian. I X . 84. o.; 1. még Pray György: Históriáé Regum Hungáriáé. Pars I I I .
Buda, 1801. 203. o. Szerinte a török „reliquam Hungáriám subigere constituerai."
73 Documente Privitoare la Istoria Ardealului, Moldovei si Tarii-Romanesti. Volumul IV. Acte si Scrisori (1593—
3595). Publicate de Andrei Veress (a továbbiakban: Veress, Andrei). Bucuresti, 1932 104—106. o. 60. sz.

— 168 —

kolt a levelekben írottak igazságtartalmát illetően.74 E levelek célja — az iszlám
előírta invitáció követelményeinek megfelelően — az elpártoltatás, a török ol
dalára állítás volt, ígéretekkel és fenyegetőzésekkel. Ügy véljük, hogy e fcörüfmény ellenére kritikai elemzéssel a forrást felhasználhatjuk a török stratégiai
célok vizsgálatánál.
Hasszán pasa lényegében — ahogy levelében ő is hivatkozott rá — az „őspéldát", a „szulejmáni ajánlatot" elevenítette fel. Felajánlott egy bizonyos terü
letet Báthorinak, ha az elpártol a császártól és „az hatalmas császár (ti. a szul
tán) fényes zászlaját" felveszi.75 Fontos az a kitétel, hogy Báthorinak meg kell
egyeznie a többi úrral, vármegyékkel, városokkal; de ha ezek szembeszegülné
nek vele, a török hajlandó fegyveres segítséget is adni. A Báthorinak felajánlott
területtel kapcsolatban ezt írta a temesvári pasa: „meg szerzem Kassához, Szak
marhoz, Liptósághoz tartozó tartományoknak és vármegyéknek Nagy Szomba
tig ez országnak vajdaságát." 76 E hatalmas terület (Szatmártól Nagyszombatig)
lényegében magába foglalta a Dunától északra és északkeletre elterülő várme
gyéket, szinte az egész Felvidéket. Hasszán pasa az erdélyi példa és Szapolyai
János felidézésével, valamint a vajdaság elnevezéssel azt is jelezte, hogy nem
szuverén államról, hanem vazallus fejedelemségről lenne szó. Erre utal az is,
hogy Báthorinak a török „szövetség" (vazallitás) vállalása mellett adót is kelle
ne fizetnie, évi 20 ezer tallért. 77
A temesvári vezér azt is kilátásba helyezte Báthorinak, hogy ez a vajdai
cím öröklődni fog családjában. Azt is megígérte a török vezér, hogy ha a német
birodalomtól valamely területet elfoglalna Báthori, azt is megkapja örökös jog
gal.78
A török hadvezetés stratégiai terveivel kapcsolatban a levél a következő paszszusát kell idéznünk: „Hogy ha penig az Duna mellett való erősségeket el ve
szik, és az Nagyságtok országa és tartományotok hátra maradnak, és annakutánna kételességből kelletnék Nagyságodnak fejet h a j t a n i . . . sem országtok
. . . sem tartományotok . . . meg nem marad." 79 E kijelentés rávilágít azokra a
különbségekre, amelyek az észak-dunántúli és a felvidéki terület között török
stratégiai szempontból ténylegesen léteztek. Az előbbi létfontosságú terület
nek minősült mindkét birodalom számára, mivel az észak-dunántúli, Duna
menti várak Bécset (Győr, Komárom stb.), illetve Budát (Esztergom, Fehérvár
stb.) védték az ellenséges támadásokkal szemben. Ezenkívül a Duna alapvető
fontosságú volt az élelmiszer- és hadianyag-utánpótlás biztosítása miatt. Ezzel
szemben a Felvidék mindkét birodalom, de főként a török szempontjából má
sodlagos fontosságú terület volt.80 E terület nem védett olyan alapvető fontossá
gú városokat, mint Buda vagy Bécs, legfeljebb a távolabb fekvő Erdély táma
dásában vagy biztosításában játszott szerepet. Ennek megfelelően felmerült an
nak lehetősége, hogy a Felvidéken egy vazallus fejedelemség jöjjön létre, Kassa
központtal. E városról egyébként kassai vajdaságnak is nevezték, így szerepelt
74 Jedlicska Pál: i. m. 485. o. az 1593. október 2-i levél szerint a temesvári basa „némely főúrnak a kassai kor
mányzóságot helyezi kilátásba."; 1. még Baranyai Becsi János: i. m. 46—47. o. „Scribat similiter ad ceteros Hun
gáriáé proceres et populos, certamque eis spem faciat, quicunque a Germanis ad Caesaris studia adduci se patientur
... perinde ac Transsylvanos suis legibus vitám acturos: ceteros verő omnes hostium loco futuros." Gyakorlatilag két
lehetőséget kínált fel a nagyvezér: vagy Erdélyhez hasonlóan vazallus lesz a vele határos császári terület, vagy
pedig ellenséges területnek tekinti a Porta
75 Veress, Andrei: Documente ... i. m. 105. o.
76 ü o . 105. o.
77 Uo. 105. o. „Nagyságod rendeljen az hatalmas császárnak esztendőrül esztendőre ez meg nevezett országnak
jövedelmébül húsz ezer tallért."
78 Uo. 105. o. „fegyvereddel és szép szóddal valamit az Német birodalomtól meg hajthatsz és el vehetsz, azt is
Nagyságodnak firul fira meg szerzem."
79 Uo. 106. o..
80 L. a 7. jegyzetet
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a felajánlott terület a Dobó Ferenchez írott török levélben is.81 A kassai főka
pitányság lazább kötődését a királyi Magyarországhoz a XVII. századi erdélyi
uralkodók használták fel ideiglenes hódításra. Ugyanitt jött létre Thököly Imre
felvidéki vazallus fejedelemsége is; a török birodalom, Erdély és a királyi Ma
gyarország nyugati része közti politikai vákuumban. 82 A temesvári pasa által fel
ajánlott területnek azonban Thököly is csak egy részét volt képes megszerezni.
A stratégiai fontosság meghatározta a hódítás időbeli, s ennélfogva térbeli
fázisait is, hiszen a levél már idézett passzusa szerint előbb a Duna-menti erős
ségeket akarta a török elfoglalni. Hasszán pasa, levelének még egy részletét
idéznénk a szináni stratégiai elképzelésekkel kapcsolatban: .,Nagyságod penig
azt ne gondolja, hogy míg Magyarországban egy palánk tart, addig az Német
Birodalomhoz kezdjen az Nagyságos Vezér, hanem mindeneket fegyver alá akar
hajtani, és annakutánna kezdi meg az Német birodalomban való erősségeket is
hajtani az hatalmas császár népe és fegyvere alá."8;í A temesvári pasa levele
alapján tehát a következő sorrendet feltételezhetnénk: először a Duna menti
várakat (Győr, Komárom stb.) foglalják el, utána pedig a királyi Magyarország
többi részének (Dél-Dunántúl, Felvidék, Horvátország) fontosabb várait veszik
be. Végül pedig a német birodalom erősségei (Bécs, Prága) ellen indítanak tá
madást. E sorrendet azonban megkérdőjeleznénk, mivel tudjuk azt, hogy a
nagyvezér tervbe vette Bécs (esetleg Prága) ostromát, s ennek közvetlenül a
Duna iménti magyar várak elfoglalása után kellett volna történnie. Súlyos ha
dászati hiba lett volna ugyanis a stratégiailag fontos észak-dunántúli terület el
foglalása után kevésbé fontos területek megszállására törekedni. Ráadásul a
császári csapatok közben visszafoglalhatták volna a Duna menti várakat. Ezért
úgy gondoljuk, hogy Szinán nagyvezér először valóban az észak-dunántúli vá
rakat akarta elfoglalni, ahogy ezt a temesvári pasa levelében említette is. Utána
viszont az örökös tartományokba vonult volna, hogy Bécs ostromával a királyi
Magyarországról való lemondásra kényszerítse Rudolf császárt. A temesvári
pasa levelének az az állítása, hogy a nagyvezér addig nem vonul a német biro
dalom ellen, amíg Magyarország teljesen meg nem hódol, nem tükrözi teljesen
hűen a szináni tervet. A török elképzelés az lehetett, hogy a főcsapás irányába
nem eső területeket békés eszközökkel behódoltassák. Az ajánlat el nem foga
dása esetén viszont háborúval, pusztítással fenyegetőztek a török vezérek. El
fogadhatónak tartjuk viszont az idézett passzus alapgondolatát; ti. hogy Ma
gyarország egészét akarta meghódítani a nagyvezér. A szináni ajánlat elfogadá
sa esetén eltérő státust kapott volna a fegyverrel meghódított Észak-Dunántúl
és a behódoló Felvidék. Az előbbi tartományként az iszlám birodalom szerves
része lett volna, míg az utóbbi vazallus államként kapcsolódott volna a török
birodalomhoz. A felvidéki vajdaság a vazallus fejedelemségek azon csoportjába
tartozott volna, amelyek a birodalom északi részén helyezkedtek el, s elkerül
ték a teljes beolvasztást.84
Még egy adatot tudunk felhozni amellett, hogy a nagyvezér minimális célja
valóban Magyarország egészének meghódítása volt. Az 1593-as hadjárat után
Pálffy Miklós és Mehemed budai pasa között levélváltásra került sor. 1594 feb
ruári válaszában Pálffy mintegy megismételte a török vezér (Szinán fia) felté
teleit. Eszerint „hogyha a mi kegyelmes császárunknak igazán kedve vagyon a
81 Takáts Sándor: Rajzok a török világból. IV. k. A török hódoltság korából. Bp., 1928. 290. o.; V6.: Régi ma
gyar kapitányok és generálisok. Genius kiadás. Bp., é. n. 388. o. Hasszán pasa azt írta Dobó Ferencnek,hogy „Báthory
Istvánnak adjuk a cseh királyságot, kit könnyen véghezviszünk, és Nagyságodnak adjuk a kassai vajdaságot.":
vö. még a 74. jegyzettel.
82 Benezédi László; A Thököly-felkelés társadalmi és politikai alapjai. Valóság 1979/5. 17. o
83 Veress, Andrei: Documente ... i. m. lOfi. o.
84 L. a 7. jegyzetet
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békességre először illik hogy a magyaroktól kezét elvonja."85 Majd 'a következő
alternatív lehetőségeket említette a budai pasa levelében, amelyet Pálffy is idé
zett: „ v a g y . . . az, hogy azoknak (ti. a magyaroknak) országát a kezükből ki
veszik, vagy az hogy közöttök egy királyt választanak, hogy mint Erdélyország,
azok is a császár rabjai lesznek."80 Az első lehetőség vagy arra utal, hogy a tö
rökkel szemben harciasan fellépő magyar urakat a császári udvar megfékezi,
befolyásukat felszámolja; vagy pedig arra, hogy harc nélkül átadják az országot
a töröknek. A másik lehetőség egy Erdélyhez hasonló vazallus államalakulat
lenne. Mehemed javaslata alapján úgy tűnik, hogy 1594 elején még nem volt
teljesen tisztázott a királyi Magyarország státusának kérdése, még fennállt egy
vazallus állam létrejöttének elvi lehetősége. Fontos azonban az a körülmény,
hogy a török feltétel az volt: a magyarok maguk közül válasszanak egy fejedel
met, s ne a Habsburg-házból.
Végül az első lehetőség vált valóra, mivel fegyveres hódításra volt szük
ség. 1594-ben, Győr elfoglalása után, határ menti beglerbégséget hozott létre a
meghódított területen Szinán nagyvezér.87 Űj vilajet szervezésére utal az a kö
rülmény is, hogy a nagyvezér nem engedte meg a portyázást Győr ostroma alatt
azzal az indoklással, hogy „ha ezt az országot feldúljuk, mi hasznunk lesz az
tán belőle, ha meghódítjuk? 88 Szinán intézkedései arra vallanak, hogy tartós
hódításra számított, iszlám tartománnyá akarta szervezni az elfoglalt észak-du
nántúli területet. Még egy kijelentését idézhetjük ezzel kapcsolatban: „Egy or
szágot csak a másik ország romjain lehet felépíteni."89 E szemlélet jegyében en
gedte meg a nagyvezér a budai vilajetben a rablásokat, amit viszont szigorúan
tiltott az újonnan elfoglalt területen.
A szináni stratégiával kapcsolatos utolsó probléma a háború időtartama. Biz
tosan állíthatjuk azt, hogy a nagyvezér nem akart egy újabb hosszú háborút,
hiszen a perzsa háború már éppen eléggé kimerítette mind a hadsereget, mind
pedig a kincstárat. A török háborúk időtartamával kapcsolatban Sir Paul Rycaut
a XVII. században a következő megjegyzést tette: „A törökök között régi szokás
és elv volt, . . . hogy sohasem folytatták a háborút három évnél tovább, amely
idő alatt mindig jelentős mértékben előrenyomultak, és addig nem kötöttek bé
két szomszédaikkal, amíg győzelmeik és szerzeményeik nem fedezték a kiadá
sokat."90 Ez az időbeli, s ennek megfelelő térbeli limitáció jelezte az expanzió
gazdasági korlátait, amelyet a birodalom csak kényszerűségből lépett át, mivel
egy-egy hosszabb háború gazdasági-társadalmi válságokat eredményezett.
Rycaut megfigyelése a három év időtartamot meg nem haladó háborúról bizonyosan helytálló, de nem a XVII., hanem inkább a XVI. századra és az azt
megelőző időszakra vonatkoztatva. Az első kivétel e szabályszerűség alól a már
említett, a tizenötéves háborút közvetlenül megelőző perzsa háború volt.
Itt kell megemlítenünk egy lehetséges analógiát, amely véleményünk szerint
több szempontból is indokoltnak mondható. Szulejmán szultán 1566-os hadjá
ratának céljaival kapcsolatban azt írta Forgách Ferenc, hogy a szultán „három
évre tervezett hadjáratot indított, hogy Sziget megvívása után Bécset, Ausztria
fővárosát és egész Németország bástyáját hatalma alá kényszerítse." 91 Egy má
sik helyen pedig ezt olvashatjuk nála: „Szulejmán mindezt (ti. Szigetvár és
85 Jedlicska Pál: i. m. 500. o. 1594. február 18-i levél
8(5 Uo.
87 Pecsevi: i. m. 111., 110. o.; Kjálib Cselebi: i. m. 230 o.
88 Pecsevi: i. m. 113. o. ; Kjálib Cselebi: i. m. 233. o.
89 Uo.
90 Rycaut megfigyelését idézi Stavrianos, L. S.: The Balkans since 1453. New York, 1961.121. o.
91 Forgách Ferenc: Emlékirat Magyarország állapotáról Ferdinánd, János, Miksa királysága és II. János erdélyi
fejedelemsége alatt. Kiadva: Humanista történetírók. Magyar remekírók sorozat. Fordította Borzsák István. Bp.,
1977. 881. o.
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Gyula elfoglalását) csak a hadjárat bevezetésének szánta, mert azt tervezte,
hogy a telet Budán tölti, és a következő évben nemcsak Magyarország jennmaradó részét, hanem Bécset is meghódítja egész Ausztriával együtt." 92
Szulejmán stratégiai céljait illetően a szakirodalomban is ellentmondó néze
tekkel találkozunk. 93 Nem lehet e tanulmány feladata, hogy azt a nehéz és egy
értelműen aligha tisztázható kérdést megválaszolja, hogy milyen célkitűzésekkel
indította el a szultán 1566-os hadjáratát. Rá kell mutatnunk viszont bizonyos
hasonlóságokra Szulejmán 1566-os és Szinán 1593—94-es háborúi között. Ha el
fogadjuk Forgách információit, a szultán maximálisan három évre tervezte ma
gyarországi hadjáratát. Az első évet Szigetvár és Gyula megvételére fordította,
a másodikban foglalta volna el „Magyarország fennmaradó részét". Vélemé
nyünk szerint az utóbbi kifejezésen a Bécset védelmező észak-dunántúli vára
kat kell értenünk. Ugyancsak a második évre. maradt volna Bécs ostroma is. Le
hetséges viszont, hogy Szulejmán számolt a nehézségekkel, s azzal, hogy Bécs
ostroma és elfoglalása a harmadik évre marad. Halála miatt csak az első év
feladatait tudta megvalósítani.
Szinán nagyvezér, mint láttuk, 1593-ban még Bécs elfoglalására gondolt, ké
sőbb 1594-re halasztotta tervét és megelégedett két kisebb vár bevételével.
Azonban 1594-ben is csak Tatát és Győrt sikerült bevennie, Komárom ostroma
sikertelenül végződött. így „Magyarország fennmaradó részét" sem sikerült
teljesen meghódítani, Bécs ostromának terve a harmadik évre tolódott át.
Hasonló vonás a két háború között a teleltetés gondolatának felmerülése is.
Amint láttuk, Szulejmán 1566-ban Budán akart telelni. 1600-ban pedig a pasák
rá hivatkozva javasolták Ibrahim nagyvezérnek, hogy töltse a telet Magyar
országon, mivel már Szulejmán is megmondta, hogy magyar földön csakis ott
telelve lehet nagy dolgokat elérni.94 A magyarországi telelés célja voltaképpen a
nagy távolságból eredő hátrányok (az ún. akciórádiusz) leküzdése volt. Ennek
következetes megvalósítása lehetővé tette a hadjárat időtartamának meghoszszabbítását (korábban kezdődött a hadjárat), s az akciórádiusz kiterjesztésének
lehetőségét kínálta. Ezt a célt szolgálta a tizenötéves háborúban a hadjárati idő
kitolása is Kászim napjáig, illetve azon is túl. 95 Ügy véljük, hogy Szulejmán
szultán felismerését (a tel éltetést illetően) a tizenötéves háború török vezérei,
így Szinán pasa is, igyekezték több-kevesebb sikerrel kamatoztatni.
Véleményünk szerint Szinán nagyvezér 1593—94-es háborúja mind terveit,
mind megvalósításának eszközeit, mind pedig a tervezett időtartamot illetően
Szulejmán szultán 1566-os hadjáratának szerves folytatása. Mindketten célul
tűzték ki Bécs elfoglalását, hogy ezáltal biztosítani tudják Magyarország tel
jes meghódítását. A teleltetéssel az oszmán sereg akciórádiuszát igyekeztek ki
tolni Bécs irányába. Szül ej mánhoz hasonlóan, aki tervében számolt is vele, a
nagyvezér is arra kényszerült, hogy a hódítást három fázisban, azaz három év
alatt kísérelje meg.
Összefoglalóan azt mondhatjuk el Szinán nagyvezér terveiről, hogy fő cél
kitűzése a királyi Magyarország teljes meghódítása volt. E cél megvalósítása
érdekében szükségesnek látszott a Habsburg uralkodó Magyarországon kívüli
92 Uo. 952—953. o.
93 Az 1566-os hadjárat célkitűzéseire ld. Káldy-Nagy Gyula: Szulejmán. Bp., 1974. 211., 213. o. ; Sugár István:
Szigetvár és viadala. Bp., 1976. 141—140. o. ; Gökbilgin, Tayyib: Nagy Szolimán 1566. évi Szigetvár elleni hadjáratá
nak előzményei. Kiadva: Szigetvári Emlékkönyv. Bp., 1966. 53—60. o.
'
94 Óváry Lipót: i. m. 255. o. az 1600. november 13-i jelentés
95 Szakály Ferenc: Magyar adóztatás... i. m. 149—150. o.; Tóth Sándor László: Török stratégia a tizenötéves
háborúban 1593—1000. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Historica. Tom. LXIX.
1981. 30—31. o.
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t a r t o m á n y a i n a k pusztítása, illetve kulcsfontosságú v á r a i n a k (elsősorban Bécs)
elfoglalása. Ez utóbbi, maximális p r o g r a m realizálása lehetővé, sőt szükséges
sé tette a nagyvezér számára, hogy a stratégiai főcsapás irányából kieső t e r ü l e 
tek (pl. a Felvidék) számára vazallusi státust helyezzen kilátásba önkéntes m e g 
hódolás esetén. A szináni t e r v e k megvalósulása esetén Magyarország h á r o m
részre tagoltsága valószínűleg m e g m a r a d t volna; csak a két vazallus állam az
ország északi (Felvidék) és keleti (Erdély) részén helyezkedett volna el, s az or
szág túlnyomó részét a vilajetekből álló iszlám terület foglalta volna el.

Шандор Ласло Тот
ПЛАНЫ ВЕЛИКОГО ВИЗИРЯ СИНАНА В 1593—1594 ГГ.
Резюме
Автор рассматривает правовое положение королевства Венгрии в первую очередь с точки
зрения исламского государственного права. Порта считала ежегодно уплачиваемое «даяние»
в 30 тысяч флоринов символом того, что Габсбурги владеют западной и северной частями
Венгрии в качестве вассалов. Так как стратегически важные области находились также в под
чинении Габсбургов, и династию, претендовавшую на мировое господство, Порта считала
своим главным противником, этот вассальный статус (дар-аль-ахд) был временным и непроч
ным. Целью Порты был превратить королевство Венгрию — аналогично центральным об
ластям, находившимся уже под властью турок, — в часть исламской империи, (дар-альИслам). Это стремление играло важную роль и в развязывании пятнадцатилетней войны.
Наряду с этим к войне стимулировал и внутренний кризис; наемники (янычары, спахи Пор
ты), бунтовавшие из-за инфляции и невыплаты им жалованья, что было вызвано «революцией
цен». Предлогом для начала войны послужило запаздывание годовой дани, а также уничто
жение разбойничьего войска боснийского паши у Сисека (22 июня 1593 года).
Возглавлявший воинственную фракцию великий визирь Синан вынашивал замыслы о
захвате всей Венгрии — как минимальной цели. Однако он считал необходимым и занятие
Вены и Праги (максимальная программа), в случае, если император Рудольф не выразит
согдасия отказаться от королевства Венгрии. Важную северную задунайскую область великий
визирь хотел присоединить к турецкой империи как пограничное беглербейство, в то время как
Верхней Венгрии он готов был предоставить статус вассала, если она отступится от союза
с германским императором. Причина такого различного подхода заключалась в том, что
Верхняя Венгрия, как и Трансильвания, выпала из направления стратегического главного
удара, подготавливавшегося в соответствии с захватническими стремлениями турок. Планы
великого визиря Синана как по временному диапаозну (концепция трехлетней войны), так и
по способу их осуществления (зимовка в Венгрии или вблизи её), а также и в аспекте подлежашей захвату территории представлял собой продолжение завоевательных замыслов султана
Сулеймана, связанных с кампанией 1566 года.

Sándor

László

Tóth

DIE PLÄNE VON GROSSVEZIR SINAN ZWISCHEN 1593 UND 1594
Resümee
Der Verfasser beschreibt die Lage Ungarns zuerst von dem Standpunkt des Islamischen Staatsrechtes aus. Die Pforte betrachtete die jährliche Gabe von dreisigtausend Dukaten als ein Symbol dafür, dass die Habsburger die westlichen und nördlichen Landesteile als Vasallen beherrschten. Da auch die strategisch wichtigen
Gebiete unter der Oberherrlichkeit der Habsburger standen und die Pforte in der
Weltmacht anstrebenden Dynastie ihren Hauptfeind sah, war dieser Vasallenstatus
(dar al-'ahd) vorübergehend und unsicher. Wie im Falle des bereits unter türkischer
Herrschaft stehenden, mittleren Teiles, das Ziel der Pforte war auch das ungarische
2 Hadtörténelmi Közlemények
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Königreich an das Islamische Reich (dar al-Isläm) anzuschliessen. Auch diese Bestrebungen trugen zu dem Ausbruch des 15jährigen Krieges wesentlich bei. Ausserdem bereitete den Krieg auch die Binnenwirtschaftskrise vor: die von der „Preisexplosion" verursachte Inflation und die wegen Nichtbezahlung revoltierenden Sölder
(Die Janitscharen und die Spahis der Pforte). Als Anlass den Krieg zu entfesseln
dienten die Verspätung der Jahressteuer und die Vernichtung der Raubscharen des
bosnischen Paschas bei Sziszek (den 2. Juni 1593).
Der Haupt der Kriegsfraktion, Grossvezir Sinan setzte es sich zum Mindestziele,
das ganze Ungarn zu verschaffen. Er hielt es jedoch notwendig, auch Wien und
Prag zu besetzen (Höchstziel), wäre Kaiser Rudolph ungeneigt, auf das ungarische
Königreich zu verzichten. Der Grossvezir wollte die wichtigen, transdanubischen
Gebiete im Norden als Grenzländer des Begier Begtums an das Reich anschliessen.
während er bereit war, Ober-Ungarn den Vasallenstatus zu gewähren, fiele es von
dem deutschen Kaiser ab. Der Grund für den Unterschied war, dass Ober-Ungarn,
wie Transylvanien, ausser der türkischen Eroberungspolitik sowie der strategischen
Richtung des Hauptschlages lag. Von den Gesichtspunkten der Zeit (die Konzeption
des dreijährigen Krieges), der Durchführung (Überwinterung in Ungarn oder in den
Nachbarländern) und der zu besetzenden Gebiete setzten die Pläne von Grossvezir
Sinan die Vorstellungen von Sultan Suleiman über den Feldzug im Jahre 1566 fort.

CSONKARÉTI KÁROLY
A M. KIR. HONVÉD FOLYAMI ERŐK ÖRNASZÄDEZREDE 1944. OKTÓBER 15—1945. M Á J U S 9. KÖZÖTT

A második világháborút számtalan m u n k a tárgyalja, d e még n a p j a i n k b a n is
kerülnek elő olyan adatok, amelyek kisebb-nagyobb m é r t é k b e n hozzájárulnak
a hadműveletekről, hadi eseményekről és a katonákról alkotott v é l e m é n y ü n k
formálásához. Az előbukkanó d o k u m e n t u m o k közelebb hozhatják a cselekmé
nyek megítélését, árnyalják a háború hadtörténeti feldolgozását. Sokszor a j e 
lentéktelennek tűnő, a hadműveleteket alig befolyásoló események ismertetése
is hozzájárulhat a valóságot jobban megközelítő kép kikerekítéséhez. Fokozot
t a n vonatkozik mindez a m a g y a r h a d e r ő működéséről alkotott álláspontunkra,
m e r t a m a g y a r honvédség harcainak feltárása még hiányos, olyannyira, hogy
n é h á n y fegyvernem, vagy nagyobb alakulat tevékenysége ezidáig szóba sem
került. A n a g y egész pedig részekből rakódik össze, amely. semmkiéppen sem
válhat teljessé, ha abból egy teljes fegyvernem hadműveletei hiányoznak.
A m a g y a r királyi honvéd folyami erőkre gondolunk.
A folyami erőknek jelentős szerepet szántak az 1944. október 15-i e s e m é 
nyek — a háborúból való kiugrás — katonai biztosításában. A H o r t h y Miklós
kormányzó iránt elvárt hűségüket a fegyvernem p a r a n c s n o k á n a k és felügyelő
jének, dr. H a r d y K á l m á n vezérfőkapitánynak (altábornagy) a személye szava
tolta, és tisztjeinek, legénységének a bekövetkezett események során tanúsított
m a g a t a r t á s a — n é h á n y kivételtől eltekintve — ezt a bizalmat igazolta is. 1 Az
erről írt t a n u l m á n y u n k megjelenése óta előkerült új adatok fényénél módosí
tani kell az 1/1. őrnaszád osztálynál 1944. október 15-én történtek leírását, m e r t
az események időrendje eltér az említett t a n u l m á n y b a n előadottaktól.
1944. október

15—16.

Az őrnaszádezred parancsnoka, Virányi F e r e n c főtörzskapitány (ezredes) ok
tóber 15-én este tiszti gyűlést t a r t o t t a S u r á n y i kastélyban (Göddel szemben
az 1670,5. folyamkilométernél), amelyen tájékoztatást adott az eseményekről.
Csak ezt követően érkezett meg a parancs, hogy a DEBRECEN és a K E C S K E 
MÉT őrnaszádok fussanak be Budapestre. Amint a két hajót felf ütötték és gőz
készek lettek — a hivatkozott t a n u l m á n y b a n í r o t t a k k a l szemben —, a s ű r ű köd
és sötétség ellenére elindidtak. A fordulásnál azonban m i n d k é t hajó „ m e g t ű z t e "
a partot, a két egység „felült", és a rossz látási viszonyok miatt mozdulatlanság1 Csonkaréti Károly: Űj adatok 1944. október 15. katonai előkészítéséhez. Hadtörténelmi Közlemények (a to
vábbiakban — HK) 1980. 2. sz. 311—326. o. A rendfokozatoknál — bizonyos gyakorlati szempontok miatt — a
mozgósítás előtti hagyományos folyamőrségi elnevezéseket használom.

2*
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Az l/II. őrnaszád osztály egységei. Elöl a DEBRECEN
ra kárhoztatva várt reggelig. Ez után jelentette az ezredparancsnok a folyami
erők parancsnokságának, hogy nem tudnak elindulni. Csak másnap reggel, a
köd tisztulása után sikerült a hajókat elszabadítani, s kb. 9 órakor folytatták
útjukat Budapest felé.
Az egységek nem harci alakzatban haladtak, ezért a Margitsziget északi csú
csán álló két német harckocsi nem nyitott tüzet. A Margit-híd alatt, a budai
oldalon dobták le horgonyaikat. Itt ún. „papucsok" (partraszálló naszádok) áll
tak melléjük, német fegyveres különítmény ugrált át az őrnaszádokra és Sei
fert korvettkapitány parancsnoksága alatt megszállta azokat. Mivel a folyam
őrök nem tanúsítottak ellenállást, a német tengerészek déli 1 óra körül eltávoz
tak. „Sem német lobogó, sem német őrség a hajónkon sohasem volt. Ezután az
őrnaszádok befutottak Óbudára." — fejezi be e napra vonatkozó visszaemléke
zését Czigler Arnold. 2
A folyami erők parancsnokságán, valamint a Lánchíd alatt, a balparton ki
kötött l/I. őrnaszád osztály egységein történt események leírását szintén ki kell
egészíteni,3 már csak azért is, mert a Várban, valamint a folyami erők parancs
nokságán mind a hadtörténelem, mind a köztörténetírás szempontjából figye
lemre méltó, mégis kevéssé ismert és méltatott események játszódtak októ
ber 15. estéjén és éjszakáján.
Az esti órákban, amikor a Vár lejárói már el voltak aknásítva — írja a Hardy
V

2 Czigler Arnold volt kapitány — a KECSKEMÉT őrnaszád akkori parancsnoka — visszaemlékezése, a szerző
tulajdonában; továbbá a KTB Chef Donau-Flottille u. ,.Formationen der Do-Fl. rom 1.8.1943. — 15. 2. 1945. (Ha
dinapló.)
3 Az előzmények megtalálhatók a szerző hivatkozott tanulmányában : HK 1980. 2. sz.
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A KECSKEMÉT

őrnaszád

vezérfőkapitány elleni ítélet indokolása 4 - , Lázár altábornagy testőrségi p a 
rancsnokot h á r o m arisztokrata kereste fel, név szerint Pálffy József gróf Pallavicini Antal és György őrgróf. A h á r o m látogató a helyzet felöl érdeklődött.
Amikor e r r e Lázár azzal válaszolt, hogy várják a politikai krízis megoldását,
Pálffy megkérdezte Lázártól, hogy jó volna-e, h a a m u n k á s o k sztrájkba l e p n é 
nek Ezt ugyanis m ó d j u k b a n állna megszervezni, ha á t j u t h a t n á n a k a pesti ol
dalra. Lázár ezt igen jónak találta, de egyúttal kifejezte abbeli aggályát is, hogy
Pestre m á r n e m lehet átmenni. Legalább is a hidakon nem.
Lázár a l t á b o r n a g y azonban n e m sokat töprengett. Azonnal felhívta telefonon
Hardyt közölte vele, hogy miről v a n szó, valamint azt, hogy h a m a r o s a n h á 
rom ú r fogja őt ez ügyben felkeresni. 5 H a r d y igenlő válasza u t á n Lazár a V a r 
k e r t e n át lekísérte a h á r o m grófot a Lánchíd utcáig, ahol azok felkerestek a
F i u m e szállóban (Lánchíd u. 2.) székelő H a r d y t . Itt volt a folyami erők p a rancsnoksága.
Pálffy előadta tervét, de kijelentette, hogy ők n e m a k a r n a k á t m e n n i a túlsó
oldalra. H a n e m v a n n á l u k egy cédula, amit Szakasits A r p á d írt alá és azt a cé
dulát kellene egy megbízható emberrel á t j u t t a t n i Szakasits öccséhez az üzenet
tel, hogy a m u n k á s s á g m á s n a p reggel lépjen általános sztrájkba.

— 177 —

Hardy magáévá tette az ügyet. Hivatta Remetey Elemér főtörzskapitányt. 8
A három gróf jelenlétében megkérdezte Remeteytől, van-e olyan megbízható
embere, aki a pesti oldalon egy megadott címre egy cédulát fontos üzenettel el
tudna vinni. Pálffy még közbeszólva megjegyezte, hogy a cédulát a német zá
róvonalon kell átvinni a Hőgyes Endre utca 3. szám alá. Ott azt azzal az üze
nettel kell átadni, hogy 16-án reggel az egész munkásság lépjen sztrájkba.
„Remetey azonnal átlátta — idézzük szó szerint az ítélet indokolását —, hogy
itt egy igen veszélyes és polgárháborút, valamint vérontást is előidézhető vál
lalkozás készül. Ezért a feljelentés gondolatával foglalkozva, színleg vállalta a
feladat végrehajtását. Elment a folyami erők kémelhárító osztályához és onnan
magával hozta Holubán Ferenc bizalmi szolgálatot teljesítő honvédet. 7 akit Pallavicini őrgróf azután részletesen eligazított. Főleg a titoktartásra és az óva
tosságra oktatta ki és közölte vele, hogyha elfognák, nyelje le a cédulát" .. .8
Ezután Hardy — kb. 22 óra 30 perckor — rádión parancsot adott az l/L őrna
szád osztály parancsnokának, Nickl Béla törzskapitánynak (alezredes), hogy az
osztály aknász-motorcsónakján (AM) azonnal jöjjön át a jobbpartra, s jelent
kezzék nála.
Nickl Béla a BÜKK osztályparancsnoki hajón vette Hardy rádiógrammját.
Felment a fedélzetre és közölte a BÜKK oldalához kötött AM 9 parancsnoká
val, Bajáni Márton hajómesterrel (őrmester), hogy készüljön., mert néhány per
cen belül átmennek a Fiume szállóba. Csakhamar ismét megjelent egyik
beosztott tisztjével és az AM 9 fedélzetén áthajóztak a budai oldalra. Amint ki
kötöttek, utasította Bajánit, hogy visszatértükig várakozzék.9
Mialatt" Hardyék Niokl Bélára várakoztak, Remetey Elemérnek módjában állt
elárulni a tervet a közismerten nyilas érzelmű Jászay Ferenc vezérkari őrnagy
nak, a folyami erők vezérkari főnökének. Jászay azonnal érintkezésbe lépett a
német katonai szervekkel. A németek átlátták a nagy lehetőséget, azt, hogy
olyan csapdát állíthatnak Hardynak, amelynek alapján hűtlenségi pert indít
tathatnak ellene a magyar haditörvényszékkel. Ezért belementek a színlelésbe.
Remetey és Jászay ezután Holubán Ferencet „magatartására nézve megfelelően
kioktatták, úgy, hogy nevezett aszerint járt el".10 „Akkor még nem tudtam —
mondta Hardy az idézett interjúban —, hogy Remetey és Jászay elszabotálják
a megbízatást". Ha Hardy ezt nem is feltételezte beosztottjairól, azt azonban
tudta, hogy Jászay feltétlen német orientációjú, ezért megmagyarázhatatlan,
hogy miért nem intézkedett eltávolításáról, holott erre módja lett volna.
A folyami erőknél tehát ugyanaz játszódott le, ami a 2. hadseregnél, illetve
a többi parancsnokságon. A németbarát vezérkari tisztek vették kezükbe az
irányítást.
Nickl Béla törzskapitány Holubánnal együtt távozott a Fiume szállóból és a
parancs értelmében átvitte a balpartra. Itt Holubán azonnal partra ugrott és
eltűnt. A három grófért a PAM 21 ment.
Ma már tudjuk, hogy az üzenet sohasem érkezett rendeltetési helyére, mert
az áruló Holubán a cédulával egyenesen a német parancsnokságra sietetett. így
— állapítja meg az ítélet indokolása 11 —, a munkásság fellazítására irányuló
kísérlet nem sikerült, a német hatóságok intézkedései alapján pedig Hardy Kál
mán II. rendű vádlottat 16-án hajnalban őrizetbe vették. Szakasits aláírásával
6 Remetey a folyami erők hírszerző osztályának volt a vezetője.
7 Hardy szerint Holubánnak német igazolványa is volt. Bokor Péter hivatkozott interjúja az Élet és Irodalomban.
8 „Ezt az embert... az időközben a Lánchídhoz érkezett őrnaszádosztályom parancsnokának kellett volna Pestxe
áttennie..." — mondta Hardy a hivatkozott interjúban. A beszélgetés tehát 22 óra után történt.
9 Bajáni szóbeli visszaemlékezései
10 Hivatkozott ítélet, 53. o.
11 Uo.
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A GYŐR őrnaszád, jellegzetes B of or s-löveg év el

ellátott cédula, amelynek hátlapján a pontos cím (özv. Bartha Lajosné lakásán:
Horváth Mihály, Hőgyes Endre utca 3.) volt feltüntetve, a nyomozó hatóságok
kezébe került. 12
Október 16-án a hajnali órákban rendkívül sűrű köd ült a Duna fölött. A
SOPRON és a GYŐR őrnaszád, valamint az M 9 riadókészültségben vára
kozott további parancsra. Egyszer csak német hadihajó kötött rá a SOPRONra 13 Egy német tengerésztiszt átkiáltott: „Hardy kaput!" Ezután egy né
met korvettkapitány, valószínűleg szintén Seifert lehetett, átugrott a SOPRON
fedélzetére és Nickl Bélát kereste. Az őrség átkísérte a BÜKK-re, Seifert és
Nickl néhány percig'tárgyalt egymással, majd a korvettkapitány eltávozott. Jó
fél óra multán Seifert parancsnoki motorcsónakon tért vissza és magával vitte
Nickl törzskapitányt. Csakhamar a papucshajó is visszatért, fedélzetén német
tengerészlegénység sorakozott fel, lövésre kész fegyverrel. A németek gyorsan
megszállták a két őrnaszádot és elrendelték a német hadilobogó felvonását.
12 Uo. 69. o. „ I I . r. vádlott bűnügyével kapcsolatban tárgyi bizonyítékként fekszik el 58/á. nsz. alatt a Szakasits
aláírással ellátott cédula, amelyet a munkásság sztrájkbalépése céljából a három arisztokrata II. r. vádlott jelenlété
ben Holubán Ferenc honvédnek kézbesítés céljából átadott... Ezeknek a körülményeknek és tényeknek birtokában
és ismeretében a haditörvényszék I I . r. vádlott védekezésével szemben reá vonatkozólag a fenti tényállásban leírtakat
állapította meg, amelyekből kitűnően nevezett úgy a Tito-féle tárgyalások előkészítésében, mint a munkásságnak
október 16-án tervezett fellazításában tevékenyen közreműködött..." Magának az ítéletnek a szövege: „Hardy Kál
mán I I . r. vádlottat pedig kötéllel végrehajtandó halálbüntetésre, mint fő-büntetésre ítéli. Sopronkőhida, 1945. évi
február hó 12-én. Dr. Dominich Vilmos s. k. hadb. őrnagy, tárgyalásvezető; Dr. vitéz Gábor László s. k. hadb. fő
hadnagy, jegyzőkönyvvezető "
13 HL Horthy-kori csapatanyagok 44. doboz. Biedl László visszaemlékezése. Riedl László főhajónagy, a SOP
RON őrnaszád akkori első tisztje szerint egy ágyúnaszád, vagy papucshajó, Bajáni Márton szóbeli visszaemlékezésé
ben határozottan papucshajóra emlékszik.
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Miután a folyamőr legénység nem volt hajlandó ezt megtenni, a német lobo
gót a németek maguk vonták föl a naszádokra. Ezután eltávoztak, de minden
hajón visszamaradt 3—3 fő német tengerészőrség.14
A déli órákban a korvettkapitány visszahozta Nickl Bélát, aki elvonult az
osztályparancsnoki hajó kabinjába, s a fedélzeten többé nem mutatkozott.
Bár írott forrás nem áll rendelkezésre, elfogadhatjuk Bajáni hajómester állí
tását, azt, hogy Nickl Béla házi őrizetbe került. Bajánit ugyanis tízesztendős
kora óta a folyamőrség nevelte, taníttatta, s így majdnem fiúi viszony fűzte az
idősebb tisztekhez, így Nickl Bélához is, aki a következő hetekben úgyszólván
csak vele volt hajlandó szót váltani. Egy alkalommal Nickl olyan értelemben
nyilatkozott Bajáni előtt, hogy házi őrizetben tartják, senkivel sem érintkez
het. Ezt erősíti meg Hardy Kálmán is, amikor a következőt mondta: „Később
tudtam meg, hogy a parancsnokság tisztikara felesküdött Szálasira. Nickl Béla
nem, ő öngyilkosságot követett el."15
Az l/l. őrnaszád osztály parancsnokságát ideiglenesen Márkus Aurél törzsalkapitány (őrnagy) vette át, megtartva egyúttal a SOPRON őrnaszád parancs
noki beosztását is.
Október 18-án az 1/1. őrnaszádosztály felesküdött Szálasira.16 Ugyanezen a
napon este a német tengerészek elhagyták a hajókat.17
Az őrnaszádezred hadműveletei

1944-ben

Köztudott, hogy 1944. október 15-e fordulópont hazánk történetében. A puccs
következtében az államvezetés a Nyilaskeresztes Párt kezébe került. A nyilasok
csak az őket hatalomra emelő német birodalom érdekeit tartották szem előtt,
ez befolyásolta minden intézkedésüket, elsősorban a magyar katonaság totális
harcba állítását. E törekvés következtében vetették harcba a folyamharci úszó
egységeket is.
Addig ugyanis Hardy vezérfőkapitány mindent elkövetett, hogy legalább az
őrnaszádezredet érintetlenül őrizze meg egy későbbi feladatra. Az ellenforra
dalmi rendszer elmélete szerint az „őszirózsás forradalom", majd a Magyar Ta
nácsköztársaság, a cseh és román megszállás sohasem következett volna be, ha
Magyarország intakt haderővel rendelkezik. E tanulságot levonva tartottak még
1944-ben is érintetlenül néhány alakulatot, mint pl. a folyami erőket vagy az
ejtőernyősöket, igaz, csupán védelmi célból.
Amikor azután a politikai és katonai helyzet alakulása előreláthatóvá tette
azt, hogy Magyarország létérdeke előbb-utóbb szembefordítja Horthy kormány
zót a németekkel, a háborús veszteségektől megóvott alakulatokat újabb, más
természetű feladatokra tartalékolták. Nevezetesen ezeknek az egységeknek kel
lett volna képezniük a magját egy, a német hadsereg elleni védelmi csoporto
sulásnak.
Mint tudjuk, október 15-én minden ilyen irányú elképzelés csődöt mondott.
A nyilas vezérkar nem ismert többé védett alakulatot. Minden fegyveres erőt
a Szovjetunió elleni háborúra mozgósított. Ha a nyilasok szemében megbízha
tatlan folyamőr parancsnokokat nem is lehetett mind leváltani, vagy letartóz
tatni, mert akkor pl. a folyamzárzászlóaljak csaknem tisztikar nélkül maradtak
volna, annyit azonban megtettek, hogy bizalmi embereik ellenőrzése alá vonták
az egységeket.
• 14
vissza
15
16
17

HL uo. A németek három napig maradtak a hajókon, s távozásukkor bevonták a német lobogót, emlékezik
Bajáni hajómester. Ezt levéltári adat is megerősíti.
Hardy hivatkozott nyilatkozata és Élet és Irodalomban.
HL Horthy-kori csapatanyagok, 44. doboz. 290. sz.
Uo. 291. sz.
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A totális háború érdekében — ami most már a továbbiakban az őrnaszádezredet illeti — megkísérelték a hadihajók harcértékének növelését. A hajókat
feltöltötték lőszerrel,18 továbbá az őrnaszádok új, korszerű légelhárító fegy
vereket is kaptak. A SOPRON és a GYŐR tűzerejét — egyébként B of ors
toronylövegjeikkel ezek voltak már eddig is a legütőképesebb egységek — ok
tóber 20-án egy-egy négycsövű nehézpuskával növelték.19 (Ilyenekkel a DEB
RECEN és KECSKEMÉT már rendelkezett.) November 21-én a SOPRON-ra még
egy négycsövű légelhárító géppuskát is szereltek,20 majd decemberben már egy
40 mm-es légvédelmi gépágyúja is volt, amelyet a hátsó nehézpuska-golyószóró
torony helyére szereltek. 21
Az őrnaszádok első harci bevetésére október végén került sor. Előzőleg a né
met haditengerészet dunai parancsnoksága (Inspekteur d. Minenraumdivision
Donau = IMRDD) két harccsoportot alakított az őrnaszádosztályokból, mégpe
dig úgy, hogy minden osztályhoz különböző német haditengerészeti egységeket
osztottak be a magyar hajócsoportok támogatására, erősítésére. Ez egyúttal a
folyami erők ellenőrzését is célozta.
Az egyik harccsoportba a SOPRON, a GYŐR, a BECHELAREN (ex-PRESIDENT MASARYK csehszlovák ágyúnaszád,. parancsnoka Rolf Ciecior fregatt
hadnagy) és az FR 4, ,a másodikba a DEBRECEN, a KECSKEMÉT, a PM 1
(páncélos motorcsónak), az AT 916 és az AT 917 tartozott. 22
Az első akcióra az adott okot, hogy a szovjet csapatok — nem utolsó sor
ban a két folyamzárzászlóalj visszavonulása következtében, amely része volt az
október 15-i kiugrást előkészítő hadmozdulatoknak — a vártnál hamarabb ér
tek Bajára, ahol sok hadianyaggal rakott hajó rekedt meg. A német hadveze
tőség ezért ún. „bajai kiürítő csoportot" indított útnak, amely a SOPRON és a
GYŐR őrnaszádból, a BECHELAREN ágyúnaszádból és a SUMADIJA vonta
tóból állt.
A bevetési parancs kínosan érintette az őrnaszádok teljes személyi állomá
nyát, amelyben több momentum is közrejátszott. Elsősorban politikai: Hardy
letartóztatása, Nickl leváltása, a hajóik német megszállása (a SOPRON ezt már
másodszor érte meg),23 annak tudata, hogy a háború már elveszett, amit a Leg
felsőbb Hadúr maga jelentett ki. Másodsorban mindenki tudta, hogy az őrnaszá
dok nem alkalmasak parti tüzérség, különösen harckocsik vagy más páncélel
hárító fegyverekkel felszerelt katonaság leküzdésére, hiszen a különböző, a fo
lyami erők részére kiadott szolgálati utasítások ezt kifejezetten hangsúlyozták
is. A szovjet csapatok pedig fel voltak szerelve ilyen hatékony fegyverekkel.
Harmadsorban pedig a Dunában rengeteg felderítetlen akna hevert.
Ez utóbbival kapcsolatban a folyami erők parancsnoksága az őrnaszádok biz
tonságos hajózása érdekében még október 15-e előtt úgy rendelkezett, hogy ha
jóit demagnetizáltatja. Az angolszász légierő ugyanis kezdetben mágneses ak
nákat telepített a Dunába. A hajóknak Bécsbe kellett volna menniük, mert a
demagnetizálást csak ott lehetett elvégeztetni.
A demagnetizálásra vonatkozó parancsra várva érte az l/l. őrnaszádosztályt
október 27-én a meglepő új parancs: azonnal induljanak Paksra, s ott jelent18 Uo. 310. sz.
19 Uo. 340. sz.
20 Uo. 332. sz.
21 Uo. Riedl László visszaemlékezése, valamint a szerző tulajdonában lévő fénykép alapján.
22 Czigler Arnold visszaemlékezése a szerző tulajdonában. FR—Boot: légvédelmi géppuskával felszerelt, 21 t
vízkiszorítású, 17,4 m hosszú motorcsónak; AT = Artillerie Träger. Uszályokból átépített, páncéllal borított moto
ros hajók, 2 db 10,5 cm-es löveggel és erős légvédelmi fegyverzettel.
23 Csonkaréti Károly: Adalék Magyarország német megszállásának történetéhez. Újvidék, 1944. március 19. HK
1979. 2. sz. 277. o.
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kezzenek az ottani német flottillaparancsnokságon. A viszonylag békés Bécs he
lyett a frontra kellett indulniuk. 24 A hajók kifutottak.
A hajócsoport október 30-án, az esti órákban érkezett Bajára, s a bal parton
álló szovjet erők tűzkörzetéből kellett egy fontos, hadianyaggal teli uszályt el
vontatniuk.
A felrobbantott bajai híd fölött, a jobb parton kikötött lőszeres uszályt a
SOPRON vette vontájába Márkus Aurél törzsalkapitány (őrnagy) parancsnok
sága alatt. Még a manőver közben heves nehézpuska- és gépfegyvertüzet kap
tak, amit viszonoztak. A műveletet a BECHELAREN fedezte és tüzelésével
igyekezett magára vonni a szovjet erők figyelmét.
Az uszály elkötése után a SOPRON a vontatmánnyal megindult hegymenet
ben. Közben kapták a hírt, hogy Baja fölött, a bal parton, Koppány-pusztánál
egy szovjet nehézgéppuska települt, amelyet a jobb parton levő magyar csapa
tok meg akartak semmisíteni, de eredményt nem értek el. Ezért a hajóktól tűz
támogatást kértek. A SOPRON és a BECHELAREN rövid idő alatt szétlőtte a
koppány-pusztai épületet, egy erős, körvédőképes támaszpontot. 25 A Sió-tor
kolatnál a SUMADIJA vontató átvette az uszályt a SOPRON-tól, a GYŐR pedig
csatlakozott a kísérethez (pk: Halmay Lóránd kapitány [százados]). A hajók így
lehetőséget adtak egy, a Dunán át végrehajtott magyar rohamvállalkozás ered
ményes végrehajtására. 26 „Láttuk még, hogy a jobbparti állásokból a roham
csónakok a balpart felé átkelnek, de a harc további lefolyását már nem volt
módunkban megfigyelni" — írja visszaemlékezésében a SOPRON első tisztje,
majd így folytatja: „Visszavonulásunk közben Fajsznál a balpartról tüzérségi
tüzet kaptunk, amit viszonoztunk. A hajón két sebesülés történt. Sebesültjein
ket Pakson kihajóztuk." 27
A csoport ezután bevonult Felső-Gödre, s egy ideig nem mozdult.
Az Óbudán álló l/II. őrnaszádosztály egységeit november 6-án irányították
Adonyba, az 1598. »folyamkilométerhez (a továbbiakban — fkm).28 A DEBRE
CEN parancsnoka Kirchner Frigyes törzsalkapitány, a KECSKEMÉT parancs
noka Czigler Arnold kapitány, a PM 1 parancsnoka br. Schoenberger Ernő ha
jónagy (hadnagy) volt.
Bár a szovjet hadsereg november elején megindított, Budapest birtokba véte
léért folyó hadműveletei elakadtak, sikerült átkelniük a soroksári Dunaágon, s
a Csepel-sziget több pontján megvetették a lábukat. Az arcvonal a szigeten
kusza, állandóan hullámzó volt. Az l/I. őrnaszád osztályt a szigeten folyó, hol
védekező, hol támadó harcok tűztámogatására és felderítésre használták föl.
A KECSKEMÉT november 11-én futott ki Adonyból völgymenetben. A Cse
pel-sziget déli csúcsán állapodott meg s az 1586. f km-nél 15 óra 55 perckor
lövegtűz alá vett egy, már szovjet kézben levő csárdaépületet. A hajó körül
csupán néhány aknabecsapódást észleltek s az őrnaszád fara kapott egy géppus
kasorozatot.
24 HL Horthy-kori csapatanyagok 44. doboz. 322. sz. A folyami erők parancsnoksága a biztonságosabb hajózás
érdekében még október 15. előtt úgy tervezte, hpgy hajóit demagnetizáltatja. Az angolszász légierő ugyanis kezdetben
mágneses aknákat dobott a Dunába, amelyek a vashajők által keltett mágneses hatásra robbantak. Demagnetizáltatni csak Bécsben lehetett. Az indukciós aknák telepítése után a demagnetizálás már idejét múltnak tűnt s az új
harchelyzet is sürgetett. Ezért október 27-én az l / I . őrnaszádosztály harcegységei parancsot kaptak, hogy azonnal
fussanak ki Paksra, s jelentkezzenek az ottani német flottillaparancsnokságon. Ilyen értelemben nyilatkozik Riedl
László is hivatkozott visszaemlékezésében.
25 Uo. Riedl László visszaemlékezése 2. o.
26 Uo. 343. sz. Jelentés a bajai kiürítő csoport tűzharcáról.
27 Uo. Riedl László visszaemlékezése 3.0.
28 A KECSKEMÉT őrnaszád hajónaplója. I t t mondok köszönetet az Ausztráliában élő Czigler Arnold volt kapi
tánynak, aki rendelkezésemre bocsátotta az őrnaszád hajónaplójának kivonatos másolatát, s így lehetővé tette,
hogy legalább az l / I . őrnaszádosztály harcait és egyéb működését pontosan rekonstruálhassam. Az egyszerűség ked
véért a továbbiakban mellőzzük a lábjegyzeteket ott, ahol az események leírásánál kizárólag a KECSKEMÉT hajó
naplójára támaszkodunk.
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November 21-én a KECSKEMÉT az 1594. fkm-nél foglalt tüzelőállást, 12 óra
45-kor egy magyar felségjellel ellátott bombázó támadta meg. A ledobott tíz
bomba célt tévesztett.
Bár erre nincs adatunk, valószínűlet a DEBRECEN is részt vett ezekben a
harcokban, mint a KECSKEMÉT váltótársa.
Ahogyan a szovjet csapatok egyre nagyobb területet nyertek, illetve hosszabb
partsávot vettek birtokba, úgy csökkent az őrnaszádok alkalmazhatósági terü
lete, úgy szorultak a hajók egyre feljebb, északabbra.
November 23-án a KECSKEMÉT már a százhalombattai téglagyárnál volt
tüzelőállásban. Innen lőtte a Tököl községben állomásozó szovjet erőket, hogy
előkészítse az 1. lovashadosztály támadását. A támadás megindultával hatáso
san támogatta a gyalogságot, elhallgattatva a szovjet aknavetők nagy részét.
A hajón — néhány gépfegyverlövedék becsapódásától eltekintve — nem tör
tént sérülés az aknavetők is csak a hajó körüli vízbe találtak aknáikkal.
Sötétedés után az őrnaszád visszavonult az őrnaszádosztály új támaszpont
jára, Nagytéténybe. Másnap hajnalban a KECSKEMÉT újra elfoglalta előző na
pi helyét (1623. fkm). A szovjet aknavetősök azonban már belőtték magukat és
oly heves tűzzel árasztották el a hajót, hogy annak el kellett hagynia állását.
Hegymenetben távozva az 1626. fkm-nél állapodott meg s innen adott zavaró
tüzet Tökölre.
November 25. A Hunyadi-hadosztálytó] vett parancs szerint 9 óra 15-kor a
KECSKEMÉT kifut. Az őrnaszád ezúttal kísérőhajót is kapott, az előző napon
Óbudáról beérkezett PM 1-et. Biztosított menetben haladtak az 1626. f km-ig,
vagyis Érd—Öfalu magasságáig. Mozgást nem észlelve, a kis kötelék vissza
fordult és 11 órakor befutott Nagytéténybe.
Ezután a DEBRECEN indult ugyanazzal a feladattal, ugyanolyan alakzat
ban, vagyis a menetet ezúttal is a PM 1 vezette.
Most megszakítjuk a szűkszavú hajónaplóra támaszkodó beszámolónkat, mert
a következőkről bővebb, részletesebb információk állnak rendelkzésünkre. A
szót átadjuk br. Schoenberger Ernő hajónagynak, a PM 1 akkori parancsnoká
nak. 29
„ . . . Kb. déltájban (11 óra 30 körül) a PM 1 és a DEBRECEN elindult völgy
menetben (Nagytétényből). A rádióösszeköttetés közöttünk (vagyis az őrnaszádcsztály-parancsnokság, valamint a parti tüzérség között) a vételi nehézségek
miatt csak szórványos volt. A felderítés eredménytelenül folyt, amikor Tököl—
Százhalombatta magasságában (1624. fkm fölött, tehát a KECSKEMÉT délelőtti
tüzelőállásától délebbre) a PM 1 géppuskatüzet kapott (kb. 11 óra 35-kor).
Ezt követően a lövésztorony személyzete (melyiké?) a parton mozgást észlelt, s
azt azonnal jelentette. Az eseményeket rádión továbbítottuk a DEBRECEN-nek.
Azt is jelentettük, hogy fordulunk és a megfigyelt célpontokat tűz alá vesszük.
Ezek után a PM 1 a Csepel-sziget felé fordulva az első lövegtoronyból meg
kezdte a tüzelést. Mielőtt azonban a fordulást befejeztük volna, egy pán
céltörő lövedék meglepően kis zajjal átütötte a hajótest jobboldali páncélövét
az első lövegtorony alatt, de még a vízvonal fölött. A lövedék behatolt az első
lövegtorony lőállásába, majd átütötte a gépház és a parancsnoki torony közötti
válaszfalat. Az első lövegtorony két kezelője azonnal meghalt, egy gépész súlyo
san megsebesült, majd hamarosan ő is meghalt. A PM 1 középső motorja üzem
képtelenné vált.
Néhány másodperc múltán érte a hajót a második s egyben utolsó találat. Ez
29 Br. Schoenberger Ernő 1975. február 23-án kelt levelében foglalt visszaemlékezése a szerző tulajdonában.
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a lövedék a parancsnoki torony jobb első sarkán hatolt be. Megölte a kormá
nyost, súlyosan megsebesítette a gépmestert és a rádió házi áramfejlesztőjének
kezelőjét. A második találatnál harmadmagammal én is könnyebben megsebe
sültem. A robbanás ereje a kormányost a gépmestert és az áramfejlesztő keze
lőjét a parancsnoki torony bal sarkába dobta velem együtt, úgy, hogy a két ha
lott és a sebesült gépmester maga alá temetett. A parancsnoki torony ebben a
percben irányítás nélkül maradt, következésképp a PM 1 tovább folytatta a
megkezdett kört, (fordulást). Szerencsére ebben a válságos helyzetben Fekete
Jenő hajómester, fegyvermester és egyben rádiókezelő, a fülkéjében sértetlen
maradt. Gyorsan előmászott és a kormányhoz ugorva sikerült a hajót hegymementbe visszairányítania. Mindezt szó szerint az utolsó pillanatban, mert a má
sodik fordulat befejeztével kifutottunk volna a balpartra.
Ez alatt a hátsó lövegtoronyban mit sem tudtak arról, hogy mi történt a pa
rancsnoki toronyban. Az eredetileg kapott tűzparancs értelmében folyamatosan
lőtték a megadott célt, vagyis az ott levő harckocsit és páncéltörő ágyút. A meg
figyelők ugyanis megállapították mindkettő jelenlétét, de én sohasem bizonyo
sodtam meg arról, hogy melyiktől kaptuk a találatokat. Tüzünk mindenesetre
hatásos lehetett, mert több találatot nem kaptunk.
A DEBRECEN völgymenetben folytatta útját, alattunk kezdett fordulni. Mi
előtt fordulatát befejezhette volna, több találatot kapott, amelyek közül az első
valószínűleg kazántalálat lehetett.
Közben engem Fekete hajómester kihúzott az elesettek alól és segített talpraállni. így miután a hátsó lövegtornyunkból értesítést kaptam a DEBRECENről, fel tudtam mérni a helyzetet, ami a következő volt: a DEBRECEN géperő
nélkül csurgott, személyzete vízbe ugorva már elhagyta a hajót és a part felé
úszott. Közöttük szórványos géppuskalövedék becsapódásokat észleltem. A PM 1
eközben az őrnaszádtól kb. 500—800 méter távolságban lassú hegymenetben ha
ladt. A gépházban a naiom motor közül kettő üzemképes maradt. A találat kö
vetkeztében elromlott a fordulatszámszabályozó gázkarrudazat és az üzem
anyagcsővezeték megrepedt az egyik működő motornál. Azonnal megkezdtük a
hiba kijavítását. Mivel csak az egyik motor járhatott teljes fordulattal, a PM 1
csak korlátozottan volt manőverezhető. Emiatt úgy határoztam, hogy miután
az őrnaszádon sem vontatással, sem másképpen segíteni nem tudok, az úszók
pedig már a jobbpart közelébe értek, lassú hegymenetben távoztam a csata
színhelyéről. Közben a balpartot állandóan tűz alatt tartottuk és igyekeztünk
befejezni a gépházi javításokat. Kb. egynegyed órán belül a második motort is
teljesen üzemképessé tettük. Ekkorra már minden hajótörött partot ért. Ezért
a két motorral most már 13 km/óra sebességet elérve, tovább folytattuk utun
kat Érd f e l é . . . "
A KECSKEMÉT hajónaplójában ez olvasható: „12.00-kor PM 1 két pc.gr. ta
lálattal a tornyában, erősen sérülve visszatért. Br. Schoenberger hjgy. jelenti,
hogy DEBRECEN a százhalombattai téglagyárnál elsg-től telitalálatot kapott és
valószínűleg elsüllyedt. PM l^en 5 fő halott, 4 fő sebesült..." (A rádiógene
rátor kezelője, Schoenberger szerint, csak az éjjel halt meg.)
A DEBRECEN tűzharcának és elsüllyedésének körülményeit a különböző
források egymástól eltérően adják elő.
Először azt a helyet kell tisztázni, ahol az őrnaszád akkor tartózkodott, ami
kor az első lövések érték.
Schoenberger hajónagy, a KECSKEMÉT hajónaplója és egy túlélő szerint
az őrnaszád a százhalombattai téglagyárnál kapta az első találatot, az 1624. fkmnél vagy annak közvetlen közelében. A hivatalos német jelentés téved, amikor a
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őrnaszád hajónaplójának

egy oldala. (1944. november

25.)

DEBRECEN elsüllyedésének helyét ettől északabbra, Nagytétény magasságába
teszi. 30
A DEBRECEN t e h á t a csepeli p a r t o t lőve elhaladt a forduló P M 1 mögött.
Miután kísérőhajóját maga mögött hagyta, a szovjet harckocsi, vagy páncéltörő
ágyú. esetleg m i n d k e t t ő , áttette tüzét az őrnaszádra, amely ekkorra m á r balra
30 Inspekteur d. Minenraumdivision Donau (IMKDD) PG—45793—4 sz. Kriegstagebuch (KTB); 25. 11. 44.
ungar. Patrouileiiboot DEBRECEN + Km 1631. A másik ellentmondás, amelyet nem tudok feloldani: A KECSKE
MÉT hajónaplója 1626. fkm-t, és százhalombattai téglagyárat ír, holott a téglagyár az 1624, 1 fkm-nél van.
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fordulóban volt, orral a sziget irányában. A fordulás alatt a DEBRECEN (talán
percekig) gyakorlatilag álló helyzetbe került s így kaphatott rövid idő alatt
több súlyos találatot, (kb 11,35—40-kor) A szovjet páncéltörő lövedékek átütöt• ték az övvértet, az egyik lövedék a jobboldali kazánházban robbant és szétve
tette a tűzcsöveket. Ez még nem okozott volna végzetes katasztrófát, de egy to
vábbi gránát átütötte az üzemanyagtartályt is, a kiömlő olaj ráfolyt a kazán
falazat széthullott tüzes tégláira és lángra lobbant. A fűtőszemélyzet életét vesz
tette. A DEBRECEN olajtüzelésű kazánokkal működött. A hajó ettől borult
lángba. 31 Ezen felül találatot kapott az él-lövegtorony, amelyben a kezelősze
mélyzet meghalt, továbbá a parancsnoki torony is. A bent tartózkodók, így a
parancsnok is, megsebesültek. A gőznyomás rohamosan csökkent, a gépek le
álltak, a hajó irányíthatatlanná vált. Elhangzott a parancs: Tüzet szüntess! (a
fartorony még tüzelt), Mindenki a fedélzetre!, Hajót elhagyni! E közben érte
gépfegyvergolyó a hajó orvosát (Schoenberger visszaemlékezése szerint az or
vos a parancsnoki toronyban halt meg). A folyamőrök zöme a vízbe vetette
magát és szórványos gépfegyvertűzben úszott a part felé.
A hajót azonban nem mindenki hagyta el, mert nem tudott mindenki úszni.
Néhányan addig maradtak a füstbe-gőzbe-lángba burkolózó őrnaszádon, amíg
az lassan csurogva meg nem feneklett az 1620. f km-nél, a Kácsás-sziget part
ján. 32
Az őrnaszádon 9 ember vesztette életét. Néhány rohamcsónak az úszók se
gítségére sietett, majd az őrnaszád osztály parancsnoka, Jasper József törzska
pitány gépkocsikat küldött értük, amelyek Érdre szállították őket.
___
31 Badacsonyi Rezső volt főtörzshajómesternek, a DEBRECEN gépüzemvezetőjének szóbeli közlése.
32 Badacsonyi Rezső közlése.
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A PM 1 12.00-kor önerőből ért Nagytéténybe (1631. fkm). A KECSKEMÉT
elsősegélyben részesítette a PM 1 személyzetét, majd Schoenberger hajónagy
jelentést tett az osztály parancsnokának. Az időközben behozott többi sebe
sülttel együtt a nagytétényi egészségügyi oszlop mindannyiukat felszállította
a budapesti Gömbös Gyula úti honvéd kórházba.
Ezután a KECSKEMÉT 12 óra 40 perckor kifutott, hogy felderítse mi tör
tént a DEBRECEN-nel, talál-e még túlélőket. Az 1627. fkm-nél azonban oly
erős páncélgránát és aknavető tüzet kaptak, hogy a parancsnok kénytelen volt
visszafordulni. Találat a hajót nem érte. A KECSKEMÉT vontájába vette
a PM 1-et és felvitte az Óbudai Hajógyárba, majd visszatért a nagytétényi bá
zisra.
A PM 1 december elején állt ismét szolgálatba, s a szentendrei Dunaágon
át menetelve csatlakozott az osztályához (december 3.).
A DEBRECEN pusztulása nem volt szükségszerű. Valószínűleg közrejátszott
ebben az, hogy az őrnaszád tűz alatt fordult, így álló célt mutatott. À szovjet
csapatok addig a napig aknavetővel és gépfegyverrel lőttek, ami az őrnaszádokon nem okozott súlyos sérülést, a DEBRECEN parancsnoka tehát nem számí
tott páncélelhárító fegyverek tüzére. Ez természetesen nem mentség, csupán ma
gyarázat. Hiszen a tüzérségi lőutasítás alapelveként szögezi le: „ . . . A tűz gyors
megkezdésével lepjük meg az ellenséget. Ez döntően fontos oly célok ellen, me
lyeknek tűzfegyverei hatásuknál fogva a folyamerőkre nézve veszélyesek. Ha
így ellenség' a tüzével megelőz, ez végzetes lehet számunkra .. .33 (A szovjet
parancsnokság nyilván azért irányított harckocsikat és páncéltörőket a sziget
nyugati partjára, mert az őrnaszádok 8 cm-es lövegei komoly veszélyt jelentet
tek, s csak páncélgránátokkal lehetett a hajókat elűzni.)
Az is köztudott volt, hogy a közepes és nehéztüzérség telitalálataival szem
ben még a legnehezebb folyamharci egységek, a monitorok is védtelenek. Az
őrnaszádok vértezete csupán a gyalogság könnyű fegyvereivel és repeszgránátjaival szemben adott oltalmat. Erre az esetre is gondolva írja elő egy másik
szabályzat,34 hogy a folyamerők, ha erejüket meghaladó ellenséges fegyverek
hatáskörébe kerülnek, azok tűzhatása alól ködösítéssel vonják ki magukat.
Nem célunk a rövid összecsapás ilyen szempontból való elemzése, azt azonban
meg kell állapítanunk, hogy a PM 1 és a DEBRECEN elmulasztotta a ködösí
tést. A ködösítésre már csak azért is fel kellett volna készülnie a kötelék
parancsnokának, mert déli irányban túlhaladtak a kritikus ponton, az
1626. f km-en.
Egyébként volt rá példa, hogy folyami hadihajó sikerrel küzdött harckocsi
ellen. 1939. szeptember 9-én a lengyel KU 5 ágyúnaszád a Visztulán tűzharc
ban kilőtt egy német tankot, s maga sértetlen maradt. Igaz, ott az ágyúnaszád
nyitott először tüzet. Parancsnoka Henryk Mazurka főtörzsőrmester volt.35 Ké
sőbb a SZEGED őrnaszád, hasonlóan szerencsés helyzeti előnyből, ugyancsak
megsemmisített egy harckocsit.
A DEBRECEN és a PM 1 kiesése után a KECSKEMÉT egyedül maradt a
nagytétényi támaszponton. Az addig sehova be nem osztott SZEGED őrnaszád
parancsnokságát október 18-án vette át Petneházy Zalán kapitány A próba
járatok, a zömmel tartalékosokból álló személyzet gyakorlatoztatása és egy ak
navető beszerelése után a hajót november 9-én Bécsbe rendelték demagnetizá33 E — foe. Folyamerők Szabályzata 5. füzet, Tüzérségi Lőutasítás bevezetése. A 72 240/eln. 6. 1938. sz. Hon
védelmi Miniszteri rendelet melléklete.
34 E—210. Foe. Gy. Sz. 6. füzet, Harctéri szolgálat és harc. Gyakorlati Szabályzat a Folyamerők számára, Buda
pest, 1931. 71. o.
35 Mieezyslaw Kuligiewicz: Von der Donau zur Weichsel. Marine-Gestern, Heute, 197C/3. 51. o.
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lásra, ahonnan november 25-én ért vissza Süttőre, ahol helyi mozgásokat vég
zett, s ekkor osztották be az 1/II. őrnaszádosztály kötelékébe. A folyami erőknek
a már említetteken kívül volt imég egy őrnaszádjuk, a BAJA (ex-BARSCH).
Ennek gőzgépeit kiszerelték, mert nyersolaj motorosra akarták átépíteni, amire
azonban nem került sor. Budapest kiürítésekor ezt a Szertár állományában le
vő őrnaszádot is elvontatták Süttőre (november 28.), erre a BAJÁRA kötött rá
a SZEGED ; December 1—6 között Dömösön állt.
November 29-én a KECSKEMÉT a 3. hadsereg parancsnokságáról távmondati
parancsot kapott, hogy fusson ki az 1641. fkm-hez (kb. a csepeli Szabadkikötő
magassága) és működjön együtt a német Duna Flottillával (IMRDD). Itt a
KECSKEMÉT tisztikara kiképzést adott tűzmestereknek, toronyvezetőknek s a
legénységnek a megosztott irányzáshoz, pontosabban átismételték, gyakorolták
a megoszotott irányzású tűzvezetést. Ezután a folyamőr tisztek javaslatára — a
DEBRECEN sorsán okulva — megállapodtak a német Kossuch fregattkapitány
nyal, hogy az eddigi közvetlen irányzás helyett áttérnek a bonyolultabb, de ha
tásosabb és a hajók szempontjából biztonságosabb, megosztott, azaz közvetett
irányzású tűzvezetésre, és a hajókat mint mozgó tüzérséget fogják alkalmazni.
A következő napon, november 30-án az 1634. fkm-nél (a Háros sziget déli sar
ka) a KECSKEMÉT parancsnokának az irányításával folyt tovább a kiképzés,
de most már a németek bevonásával, gyakorolva az együttműködést is. A né
metek nem ismerték a megosztott irányzást, s ez később sem honosodott meg
náluk. Ezt a fajta tűzvezetést csak a folyami erőknél vezették be, eredete az
Osztrák—magyar haditengerészethez nyúlik vissza.
A tűzvezetés megosztott irányzással bonyolult művelet, s kivételnek számított,
amelyet még nehezített a hajók különböző irányzékrendszere. A folyami erők
nél is csak ritkán gyakorolták. Ennek a lőeljárásnak a lényege az, hogy — mivel
a cél távol van, s a hajóról nem látható — a parton, magaslati pontra kihelye
zett figyelő őrs adja meg rádión a cél pozícióját és a lövések utáni helyesbíté
seket az 1 : 25 000-es léptékű térkép nyomán. Ennek alapján adja meg az első
tiszt a lőelemeket a lövegkezelőknek.
Ezekben a napokban az 1/1. őrnaszád osztály egységeit Esztergomban talál
juk. Hogy mikor vezényelték őket oda, arra vonatkozóan nincsenek adataink
Csak annyit tudunk, hogy november utolsó napjaiban Esztergomban, illetve
annak környékén állomásoztak és német folyamharci egységekkel együtt részt
vettek az esztergomi híd ellen vezetett szovjet légitámadás elhárításában, 36 előt
te pedig (november 20-a körül) Bécsben demagnetizálták őket.
Visszatérve az l/II. őrnaszádosztályhoz, ismét a KECSKEMÉT hajónaplóját
idézzük. Eszerint december 2-án 13 óra 20-kor az 1633. fkm-nél a KECSKEMÉT,
a BECHELAREN, az AT 916 (pk: Otto Matiesen fregatthadnagy) és az AT 917
(pk: dr. Hipp fregatthadnagy) tüzelőállást foglalt, majd 14 óra 30-kor elkezdtek
zavarótüzet adni Tökölre és Jóska-majorra. 15 óra 10-kor megjelentek a szov
jet repülőgépek és megtámadták a hajókat. A repülőtámadást a folyami egysé
gek sikeresen elhárították. Ezután erős aknavető tűzben, rossz látási viszonyok
között még 16 óráig folytatták az egységek a tüzelést.
December 4-én, az 1641. fkm-nél álltak. (A Szabadkikötőtől északra.) Ezen a
napon csatlakozott hozzájuk a SOPRON és a GYŐR őrnaszád, meg kellett erő
síteni a folyamharci csoportot, mert erős szovjet készülődésekről érkezett hír.
December 5-én a megerősített hajócsoport a Háros-sziget déli részénél (1633—
34. fkm) foglalt tüzelőállást s onnan adott — a figyelő Őrs jelentése szerint — ha36 HL.Horthy-kori csapatanyagok44. doboz. Riedl László visszaemlékezése.
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tásos zavarótüzet a tíz kilométerrel lejjebb fekvő Tökölre. A közben kapott re
pülőtámadást sikerrel hárították.
A szovjet erők ezen a napon Tököl—Százhalombatta között átkeltek a Du
nán, s 10 km széles, 2 km mély hídfőt létesítettek. A magyar és német folyam
erőknek ez azt jelentette, hogy további ottlétük szükségszerű pusztulásukat von
ja maga után. Ezért december 6-án az egész harccsoportot visszarendelték.
Ezzel fejeződött be a folyamharci úszóegységek harca a főváros alatti szaka
szon.
Az átcsoportosítást az is indokolta, hogy a Budapestet bekerítő szovjet erők
északi, átkaroló szárnyának előretörése volt várható a Duna-vonalig, ahol újabb
folyamátkelési kísérlettel kellett számolni. Ezt az újabb part váltást kellett a
folyamerőknek felderíteniük, zavarniuk, megakadályozniuk az Ipolyságnál és
Vác körzetében védekező 2. magyar páncélos hadosztállyal karöltve. December
7-én az ebben a körzetben védekező német Feldherrnhalle páncélgránátos had
osztály, a 13. páncélos hadosztály és a 357. gyaloghadosztály a Szentendrei
szigetre, a 18. páncélgránátos hadosztály a Börzsönybe vonult vissza. Décem3 Hadtörténelmi Közlemények
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ber 9-én a szovjet 7. gárdáhadsereg Kismarosnál kijutott a Dunához, ennek 30.
lövészhadteste és az 5. gárda-iharckocsihadtest elfoglalta Vácot és az Alsógödig
terjedő szakaszon szintén elérte a Dunát. December 10—14-ig elfoglalták Ipoly
ságot, majd a következő napokban itt hídfőt is foglaltak. A Dunánál december
20-ig az arcvonal nem változott.
Mindezt azért foglaltuk röviden össze, hogy az őrnaszádok tevékenységét job
ban bele lehessen illeszteni az összképbe.
Visszatérve december 6-ához, a hajók ekkor a szentendrei Dunán befutottak
Visegrádra (1694. fkm) és csatlakoztak az akkor még ott álló SZEGED-^hez. Az
ezredparancsnokság a SZENT LÁSZLÓ termesgőzössel Dömösön állt, itt volt
az őrnaszádok bázisa is.
December 7-én és 8-án a négy őrnaszád erős tüzérségi- és aknavetőtűzben
Nagymaros—Visegrád—Vác között járőrözött. Közben, rossz látási és hajózási
viszonyok között, biztosították a Budapest kiürítését végző, felfelé haladó von
tatmányok lehetőleg zavartalan menetét. A hajóparancsnokokat figyelmeztették,
hogy számoljanak szovjet harckocsik felbukkanásával is. Nyolcadikán a
KECSKEMÉT Esztergomig (1719. fkm) ment egy külön mellé kötött Comos
STEYER uszállyal, amelynek már nem jutott vontató. Útközben elhárították
egy erős légi kötelék támadását.
Ugyancsak december 8-án a SZEGED a Gizella-telepi léggömbgátas uszályt
vitte Esztergomba. Az uszály gyomrában 2000 palack sajtolt hidrogént és 20
tonna robbanóanyagot tároltak. A vontatmányt a naszád bal oldalához csatol
ták, hogy védjék a balpartról jövő tüzcsapásoktól. A veszélyes rakománnyal
szerencsésen felérkeztek Esztergomba, amikor a híd alatt a SZEGED kormánya
elakadt. Hideg kerékre (kézi erővel működő kormányzásra) nem lehetett át
kapcsolni s ezért az uszály kormányával s a naszád csavarjaival evickéltek ki
a partig a hajóállomásnál. Éppen hogy kikötöttek, a szirénák légiriadót jeleztek.
A parancsnok sebtében hosszú kötélre véve az uszályt, maga mögé eresztette,
kieresztették a gőzt a kazánokból, majd a naszád egész személyzete a partra fu
tott. A Liberatorok ugyanis olyan magasan voltak, hogy lövegeikkel nem érték
volna el őket, s ha egy bomba eltalálja az uszályt, a SZEGED is a levegőbe re
pül. Egyébként az őrnaszádoknak csak akkor kellett a repülőkre lőniük, ha azok
alacsonytámadásban voltak. A város mintegy száz géptől kapott ekkor bombát,
óriási kár keletkezett, de sem a hajót, sem a hidat nem érte találat. Ekkor már
Esztergomban állt a CSOBÁNC üzemanyagszállító, amelyen az l/II. osztály
parancsnokság is helyet kapott.37
Az őrnaszádok most kerültek bele abba a nagy áradatba, amelyet röviden
úgy szoktunk jelölni, hogy megkezdődött a Dunán is a nagy menekülés nyugat
felé. A Budapest fölötti folyamszakaszon már nemcsak a Balkánról Németor
szág felé tartó különféle nemzetiségű hajók torlódtak össze, hanem csatlakozott
hozzájuk a magyar hajópark is. A rengeteg, általában túlterhelt úszóegység
könnyű prédája lett a felderítetlen indukciós aknáknak és a repülők rajtaüté
seinek. A menekülő polgári hajók arányához viszonyítva csekély számú német
és magyar hadihajó képtelen volt hatékony védelmet biztosítani számukra. Igaz,
hogy a polgári hajókon is állítottak fel légvédelmi géppuskákat, de azok hatá
sos légi oltalmat nem nyújtottak. Helyzetük különösen akkor vált kritikussá,
amikor a hadihajókat esetenként máshova irányították.
37 Petneházy Zalán kéziratos visszaemlékezése,a szerző tulajdonában. Ezen a helyen fejezem ki köszönetemet,
amiért rendelkezésemre bocsátotta visszaemlékezéseit, amelyekkel csaknem teljessé lehet tenni az l / I I . osztály te
vékenységének leírását.
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A SOPRON

őrnaszád

December 9-én a KECSKEMÉT a nyersolajjal teli T—III. üzemanyaguszályt
vontatta Süttőről (1743. fkm) az 1772. fkm-hez (monostori D u n a - á g torkolata),
ott lehorgonyozta, majd visszatért kiindulási helyére. A Folyamőr Szertár
V U L K Á N műhelyhajója e k k o r S ü t t ő n horgonyzott. Másnap (december 10.) a
KECSKEMÉT a műhelyhajóra kötött. E k k o r szereltek Vierling légelhárító
gépágyújára védő páncéllemezeket, valamint kisebb javításokat végeztek a
hajón. De december l l ^ é n ismét m e n e t b e n volt: a Folyamőr Szertár a n y a g 
uszályait vontató SZÉCHENYI kerekesmotoros vontatót kísérte Gönyűbe. Köz
ben 15 órakor elhárított egy erős légi rajtaütést is.
December 9-én a SZEGED 9.45 órakor futott ki Esztergomból völgymenetben.
Tizenegy órakor kikötött a szobi hajóállomás félig elsüllyedt stégjére. Menekü
lők tömege toporgott a parton. A parancs szerint először a postaalkalmazotta
kat, a folyamrendőrséget és a szobra telepített Folyamőr Szertár visszamaradt
különítményét hajózták be. 13.05-kor elkötés, majd 14 órakor Esztergomba érve,
a m e n e k ü l t e k e t kihajózták. I n n e n először Visegrádra m e n t , m a j d 18.15-kor
ismét Szobon állt meg rövid időre, s újabb menekülteket vett fel. Innen k i 
futva, 19.30-kor a Helembai szigetnél vetett horgonyt s itt éjszakázott. A
SZEGED december 10-én 6.50-kor indult s 7.45-kor befutott Esztergomba.
December 10—17. között a SZEGED és a KECSKEMÉT Esztergom—Süttő—
Vének.—Esztergom térségében mozgott, illetőleg horgonyzott s j a v í t á s i - k a r b a n 
tartási m u n k á t végeztek rajtuk, feltöltötték tartályaikat, kiegészítették készle
teiket. December 12-én Véneken kicserélték a SZEGED gépágyújának csövét,
letisztították kazáncsöveit stb. 3 8
December 11-én a SZEGED 8.30-kor kifutott Süttőről a 12 órakor rákötött:
Gönyűnél (1791. fikm) az ott álló DTRT SZEGED Duna-tengerjáró hajóra. Csak
h a m a r egy L i b e r a t o r kezdett fölöttük körözni. K é t motorja állt, s é r ü l t volt. Az
őrnaszád gépágyújából eléje küldött egy sorozatot, de a gép t o v á b b körözött.
38 A SZEGED őrnaszád Fedélzeti Őrkönyve, Hövényes Imre birtokában, a SZEGED további működésére vo
natkozóan is, valamint Petneházy Zalán hivatkozott visszaemlékezése.
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A következő sorozattal eltalálták. Kigyulladt, rázuhant a csicsói erdőre, s ott
felrobbant.
December 12-én a SOPRON és a GYŐR kezdett aktív hadműveletekbe. (Hi
teles adatok híján az l/I. őrnaszádosztály mozgását, harcait csak elvétve tud
juk nyomon követni. A későbbi kutatás számára bizonyára hasznos támpontul
szolgál, ha a Hajónapló és az Örnapló bejegyzései alapján legalább azt rögzít
jük, hogy mikor, hol állt a két egység):
SOPRON: november 10: Római part; november 20: Bécs, demagnetizálás;
november 23: Dunaremete; december 3—4: Dömös. Innen futott ki völgymenet
ben Százhalombatta térségébe. December 11: Vének.
GYŐR: november 14: Süttő; november 15: Komárom; november 24: Komá
rom, Süttő; november 30: Süttő; December 4: Dömöisről a SOPRON-nal együtt
kifut Százhalombatta térségébe. December 8: Nagymaros; december 12: Vének
(mint a SOPRON); december 21: Esztergom.
Az l/I. őrnaszád osztály nagymarosi harcairól csak annyit tudunk, amennyit
egy kitüntetésekre szóló felterjesztés"őrzött meg.
Eszerint a SOPRON és GYŐR (feltehetően német haditengerészeti egységek
kel karöltve) december 12—19. között naponta harcolt a Dunakanyarban.
Visegrád—Dömös környékén. Tüzérségi tüzükkel a balparton működő saját csa
patokat támogattak. Ennek során az őrnaszádoknak többször tüzelőállást kellett
változtatniuk, hogy kikerüljék a szovjet tüzérség találatait. A felterjesztés szerint
„ . . . december 12—17-ig terjedő időben a Kismarosnál támadó erőket több íz
ben igen hatásos tűz alatt tartotta (ti. a SOPRON és a GYŐR), olyannyira,
hogy foglyok bemondása szerint december 16-án egy támadásban levő orosz
századból mindössze 10 fő maradt életben s ezáltal a lendülettel induló támadás
abbamaradt. .."
A hajók már itt is megosztott irányzással lőttek. Tűzvezető vonalat építettek
ki egyrészt Kisvillámra, másrészt a visegrádi várba. Külön kiemeli a felterjesz
tés az osztály tüzérfigyelőjét, Folkmann Dezső hajóhadnagyot. Érdekes a harcok
lefolyása szempontjából a következő rész: „ . . . december 17-én a SOPRON ál
tal a nagymarosi vasútállomásra tűzvezetés céljából kiküldött R 3 távirásza
(Imre József tiz.) a rádió helyének (a szovjet rádiósok által történt) bemérése
után leadott ellenséges aknavető- és tüzérségi tűzben az összeköttetést a jól
fekvő ellenséges találatok ellenére fenntartotta, míg áttelepülésre parancsot
nem kapott. Mikor... ezt is bemérték, egy harmadik helyre ment s ezzel elő
segítette a Kismaros felől támadó erőknek a naszádok tüzével való lefogását."39
December 17-én befejezték az Esztergomban álló SZEGED és KECSKEMÉT
karbantartását. 14.40-kor kifutottak, 15.40-kor horgonyt vetettek Zebégénynél
(1704. fkm), hogy felváltsák az l/l. őrnaszádosztály egységeit/'0
December 18-án a KECSKEMÉT, a SZEGED és a BECHELAREN ugyanitt
9.30-kor tüzelőállást foglaltak. A SZEGED 10 órától 16 óráig, a KECSKEMÉT
14 órától 23.35-ig adott zavarótüzet Kismaros-Ny-i kijárat területére. A tűz
vezetést erős szovjet légi tevékenység nehezítette. Emiatt félóránként változ
tatták helyzetüket.
December 19-én a KECSKEMÉT 1 órától 14.20-ig a SZEGED 8 órától 15 óráig
bocsátott zavarótüzet a tüzelőállás gyakori változtatásával az előző napi cél
pontokra. Délután a szovjet csapatok behatoltak Zebegénybe és visszavonulás
ra kényszerítették az ott védekező magyar gépkocsizó lövészzászlóalj maradvá
nyait. A két őrnaszád a visszavonulókkal a fedélzeten 15 óra 35-kor, mesterséges
39 HL Horthy-kori csapatanyagok 44. doboz. 344. sz.
40 SZEGED őrnaszád Fedélzeti 0rkönyv (a továbbiakban — őrkönyv)
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köd oltalma alatt, kifutott. 16 órakor az Ipoly torkolata fölött v,etettek horgonyt,
s ott éjszakáztak.
Kikötés után a SZEGED három tagú, rádióval felszerelt felderítő járőrt kül
dött ki Nagymaros irányába, (Poós István szkv.,'Somfai Károly tiz. és Oláh Jó
zsef őrv.) amelynek egyúttal a tüzérségi megfigyelést is kellett végeznie. Mivel
a járőr a megadott időre nem vonult be, 17.35-kor Kovács József hjm. és Szabó
Antal őrv. indult felkutatásukra. 22.40-kor a két utóbbi eredménytelen kutatás
után bevonult.
December 20-án 9 órakor a két egység visszaindult Esztergomba és a híd
felett horgonyzott le. 10 órakor repülőgépek támadták őket és a hidat; távozá
suk után, 13 órakor, a hajók völgymenetben kifutottak. A SZEGED 14 órakor
állt horgonyra a Helembai sziget felső végénél, a KECSKEMÉT 15.30-kor a
helembai vasútállomás fölött (1711. fkm).
A kiküldött rádiósjárőr is megkerült. 14 órakor Poór és Oláh, 18 órakor Som
fai is bevonult. 41
21 órától éjfélig zavarótűzzel árasztották el Kisniaros-Ny-i ,kijáratát. Éjfél
után 2 órától — tehát már december 21-én — a zavarótüzet áttették Szob kör
nyékére. A SZEGED 8.30-kor felszedte horgonyát, kifutott hegymenetben, majd
8.50-kor kikötött a Kovácspataknál (1713. fkm) és innen folytatta a tüzelést. 10
órakor kapták az első légitámadást, amelyet több is követett, ezért 12 órakor
be kellett szüntetniük Szob lövését. 14.30-íg gyakori állásváltoztatással minden
erejüket a légitámadások elhárítására összpontosították. A bombák alig né
hány méternyire csapódtak be a hajóktól. A fűtők jelentették, hogy a kazánok
elmozdultak talapzatukról, de sérülés végül is egyik hajón sem történt. 14.40kor a SZEGED lőszert adott át a KECSKEMÉT-nek, üres lőszeresládáit pedig a
PM l-nek, amely sérüléseinek kijavítása után ekkor már ismét az őrnaszádezrednél volt s segítette a harcban álló egységeket.
A lőszeráthajózással egyidőben a SZEGED ismét járőrt küldött ki Kovács
pataknál, Turjanics Mihály folyamőrt egy R/3-as rádióval, majd egy óra múlva
behajóztak néhány sebesült német és magyar katonát, akiknek fel kellett ad
niuk ottani állásaikat.
A SZEGED 15.40-kor visszaindult Esztergomba., A KECSKEMÉT először a
jobbpartra húzódott az 1715. fkm-ig majd Esztergomba ment.
Alig hagyta maga mögött a SZEGED horgonyzóhelyét, feltűnt a garamkövesdi híd, amelyen szovjet harckocsioszlop haladt át. Az éllöveg vezetője, anélkül,
hogy erre parancsot kapott volna, tüzet nyitott, s első lövésre kilőtte a hídon
elől menő harckocsit. Az kigyulladt, és átszakítva a korlátot, a folyóba zuhant.
Már közel jártak Esztergomhoz, amikor egy brit repülőgép vette üldözőbe
a naszádot. Elment, visszatért, támadott, de sem a gép, sem a hajó nem ért el
találatot, pedig a SZEGED minden tűzfegyvere működött. „Olyan alacsonyra
jött — írja visszaemlékezésében Petneházy kapitány —, hogy majdnem elso
dorta az árbocunkat. Aztán Szentgyörgymezőnél (1717,5 fkm) láttuk, hogy ta
lálataink darabokat szakítanak ki a szárnyából, de a pilóta nem engedett. Egyszercsak a gép oldalra húzódott, ledobta a kabintetőt és kitolta futóművét. Mi
erre beszüntettük a tüzet és az ég felé állítottuk a lövegcsöveket. Ez a háború
íratlan törvényei szerint azt jelentette, hogy mindkét fél beszünteti a harcot.
A gép leszállt, pilótája azonnal fel is robbantotta. Rohamcsónakba szálltam egy
járőrrel és kutatására indultam. Megtaláltam. Angolul üdvözöltem, kikérdez
tem, a hajóra hoztam. Civilben történelem szakos egyetemi hallgató volt. Skót.
Kérte, ne adjam ki a németeknek. Elkísértem a Szamárhegyi-erdőig, tiszteleg41 Őrkönyv, vonatkozó napi bejegyzés.
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tünk és elváltunk . . . Huszonöt év után angol autó állt meg a házam előtt. Ko
paszodó úr szállt ki belőle. Ö volt az, a régi, lelőtt pilóta, George Harvester..."
A SZEGED Esztergomban először a közben már beérkezett KECSKEMÉT-re,
majd 19.50-kor a GYŐR őrnaszádra kötött rá. Közben egy felderítőgép re
pült feléjük a Duna vonalában. Saját gépnek a folyam fölött hosszirányban ti
los volt repülni, ezért, ha így szállt egy gép, arra minden előzetes figyelmezte
tés nélkül lőni kellett. Ez a gép ugyan kilőtt egy jelzőrakétát, de rosszat és ké
sőn. A SZEGED, a GYŐR és a KECSKEMÉT együttes elhárító tüze eltalálta és
lezuhant.
A SZEGED ezután 20.30-kor hegymenetben kifutott. 23 órakor lehorgonyzott,
majd másnap, 22-én, 7.40-kor indult tovább. 9 órakor rövid időre megállt Süttőn,
aztán 11.15-kor Komáromban rákötött a CSOBÁNC vonathajóra (és egyúttal
osztályparancsnoki hajóra; parancsnoka: dr. Kovács Dezső hajónagy). Itt üzem
anyagot, élelmet és lőszert vételezett: 74 láda 80 mm-es 36 M és 60 láda
40 mm-es repeszgránátot.
December 23-án 7 órakor völgymenetbe fordulva kifutott és 9.20-kor Eszter
gomban rákötött a KECSKEMÉT-re.
A KECSKEMÉT december 22-én 13.05-kor részt vett egy, az esztergomi híd
elleni heves légitámadás elhárításában, majd ismét visszatért előző napi harc
álláspontjára, a Helembai sziget fölötti 1715. fkm-hez. Innen adott bénító tüzef
Szob környékére. 13.25-től állandó tüzérségi és aknavetőtűz alatt állt, amelyet
repülőtámadások tarkítottak. A KECSKEMÉT sötétedés után visszatért Eszter
gomba, s ott a város fölött, az 1722. fkm-nél, a táti Dunaág betorkollásánál tü
zelőállásra rendezkedett be 20.32-kor. A német AT 917 (parancsnoka dr. Hipp
fregatthadnagy) már olt állt. Parancsot kaptak várható páncélostámadás kivé
désére, ugyanakkor zavarótüzet adtak a tőlük mintegy 15 km-nyire fekvő Ipolyhídra és az ottani útkereszteződésre.
A frontesemények háttere ezekben a napokban a következő volt. December
20-án 10 órakor a szovjet 7. gárdahadsereg megindította a támadást. Lövész ma
gasabbegységei áttörték a hevenyészett védelmet, majd előnyomulva északról
és délről megkerülték a Börzsöny-hegységet és másnap estig kijutottak az Ipoly
keleti partjára. A védelem csupán egyetlen hídfőt tudott megtartani Ipolydamásd—Helemba—Letkés körzetében, azt a terepszakaszt, ahol az őrnaszádok
voltak bevetve. Azok a katonák, akiket a SZEGED 21-én behajózott, ebből a
hídfőből valók voltak.
E napok eseményeit Petneházy kapitány így festi meg: „... Legmelegebb nap
jaink Helembánál, illetve a Burda-hegynél, Kovácspataknál voltak. A hídfő
ben álló hat magyar rohamlöveget és egy német századot kellett támogatnunk.
A szovjet tüzérségi megfigyelő repülőgép állandóan fölöttünk kóválygott, s
időnként bomba- és géppuskatámadásokat kaptunk. Egy ilyen közeltámadó gép
a tűzfüggönyünlktől megsérült, megbillent, nekirepült a Burda-hegy szikláinak
és fölrobbant. Közben a gép gyújtólövedékeitől tüzet fogtak a rákászok, a vízbe
löktük valamennyit. A nehéztüzérség és a sorozatvezetők tűzcsapásai szorosan
hozzánk tapadtak, csak állandó állásváltoztatásokkal térhettünk ki találataik
elől. A lőelemek a további tüzelésre már előre ki voltak számítva, így pillanat
nyi fennakadás nem volt a kért tűztániogatásban, amelyet rádión vettünk. Sze
rencsére csak két aknát kaptunk. Az egyik a lövegtorony^ oldalán robbant, a
másik a mentőcsónakot vitte szét. Esténként leállítottuk a rádióforgalmat, ne
hogy bemérése elárulja helyzetünket..."
December 23-án 11.30-kor a SZEGED lekötött a KECSKEMÉT-ről s feljebb
állt, mert ekkor a KECSKEMÉT indult el Komáromba, hogy a CSOBÁNC-ról
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kiegészítse készleteit. Komáromból másnap az 1741. fkm-hez tért vissza, Karva
fölé.
Ugyancsak december^23-án 12.40-kor vonult be rádiójával Turjanics folyam
őr, akit Kovácspatáknál hajóztak ki. Valószínűleg az őrnaszádezred egyik
PAM-ja vagy a PM 1 hozta vissza. Sajnos, ezekről a kisebb, de gyors egységek
ről nincsenek adataink, csak annyit tudunk róluk — például a SZEGED Örnaplójából —, hogy időnként hol az egyik, hol a másik köt rá az őrnaszádra. De
hogy milyen célból, azt már az Örnapló nem rögzíti, mert nem is köteles. Időn
ként egyik-másik AM is felbukkan (AM-aknász motorcsónak), ezek rendsze
rint valamelyik parancsnokot vitték.
A SZEGED december 24-én, 12.30-kor futott ki hegymenetben Esztergomból.
Tát—Ebed között már erős tüzérségi tűzben kellett áttörnie (kb 1727. fkm). Az
alacsony vízállás, a havazás, a köd és a jég miatt alig tudott haladni. Tizenöt
órakor állt horgonyra a KECSKEMÉT közelében, Karva—Piszke között (1741.
fkm). A várható páncélostámadás miatt szigorított őrszolgálatot rendeltek el.
Az Örnaplóban szó szerint a következő bejegyzés olvasható: 16 óra. „Előké
születek a Szentestére. 17.30 Karácsonyfagyújtás." E két időpont között azonban
még történt valami.
A két naszádot egy kétmotoros harci repülőgép támadta meg. Az Örnapló be
jegyzése szerint ugyanis feltámadt a szél, a köd eltűnt, az égbolt kitisztult s
a repülőgép pilótája is jól látott. Lefojtott motorral repült rájuk, ledobott két
bombát, amelyek nem találtak, majd visszafordulva mélyrepülésben közeledett.
De addigra már mindenki a helyén volt. A tűzfüggönyben mintegy 100 méter
magasságban és 400 méternyi távolságban a hajóktól tüzet fogott a szárnya és
a naszádok fölött égve elhúzva, mintegy 40 méterrel a SZEGED előtt a jégtáb
lák közé vágódott. 42
December 25-én 8 órakor a két őrnaszád kifutott hegymenetben. A KECSKE
MÉT az 1773. fkm-nél, Komáromtól 6 km-nyire, örsújfalunál, a Darányi kas
tély alatt vetett horgonyt, ahol akkor már a BECHELAREN is állt. A SZEGED
a Monostori-szigetnél macskázott (1772,5. fkm).
Ekkorra már a Vág-torkolattól lefelé erősen zajlott. A jégzajlás nagyon meg
nehezíti, olykor lehetetlenné is teheti a hajózást. Az úszó jégtáblák borotvaéles
pereme még a vasat is elvágja, s lecsiszolja a szegecsek fejét. A jég lehetetlenné
teheti a gőzhajók kazánvíz-fel vétel ét s akár rövidebb állás alatt is lefagyasztja
a hajócsavart.
December 25-én a szovjet 6. gárda-harckocsihadsereg ellentámadása a Ga
ram—Esztergom—Duna irányába s az Ipoly és a Garam völgyében heves küz
delmet bontakoztatott ki. December 26-án Esztergomtól északra a 7. gárdahad
sereg elérte a Dunát. December 27—28-án az Ipoly és a Garam völgyében is
folytak még a harcok.
E szovjet előretörés következtében az őrnaszádokat a zajló szakaszra vezé
nyelték.
December 26-án délben von Balek német páncélos tábornok parancsára a két
őrnaszád, a BECHELAREN és a PAM 21 (parancsnoka dr. Zoltán János zászlós)
13—14.30 között egymás után völgymenetbe fordult nyitott, lépcsőzetes nyom
dokvonalban. A menetet a SZEGED zárta be. A SZEGED-nek és a BECHELAREN-nak Nyergesújfalu, a KECSKEMÉT-nek Süttő magasságában kellett tü
zelőállást foglalnia. Az volt a feladatuk, hogy lezárják a Duna jobb partján futó
műutat és betorkollásait, amelyen várható volt a Székesfehérvár—Bicske felől
•42 Petneházy Zalán visszaemlékezése.
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áttört szovjet páncélos ék megjelenése. A hajók félerővel, óvatosan haladtak.
Mindenki tudta, mit jelent szembekerülni a szovjet harckocsikkal, hiszen köz
ismert volt a DEBRECEN egy hónappal korábbi sorsa. Nem véletlenül vona
kodott a BECHELAREN parancsnoka (Rolf Ciecior fregatthadnagy) végrehaj
tani a parancsot, mondván, hogy a BECHELAREN és a magyar őrnaszádok vértezete alkalmatlan a páncélelhárításra, de a megismételt parancsra elindultak.
Bizonytalanságukat tetézte, hogy a harchelyzetről a legkevesebb tájékoztatást
sem kapták. A felderítés is a hájókra hárult, ami azt jelentette, hogy a partról
könnyedén meglephetik őket az álcázott harckocsik . . . S mindez a lehető leg
rosszabb hajózási viszonyok között, zajló jégben.
Balek tábornoknak az volt az elképzelése, hogy a hajókkal leköti a szovjet
harckocsikat, közben átkaroló támadással megsemmisíti ő k e t . . .
Itt néhány mondatban össze kell foglalni a szovjet hadmozdulatokat. A 3.
Ukrán Front azt a feladatot kapta, hogy a Velencei-tó körzetéből kiindulva a
Bicske—Esztergom—Neszmély szakaszon jusson ki a Dunához, s így vágja el a
német és magyar seregtestek visszavonulási útját nyugat felé. Más egységek
ugyanekkor délről Dunaalmás—Nyergesújfalu felé törtek előre. Esztergom de
cember 26-i elfoglalása után a 18. harckocsihadtest a 31. gárda-lövészhadtest
tel december 27-én a Duna jobbpartján nyugat felé indult támadásra és elér
te Dunaalmást.
Szőny után (1763. fkm) a SZEGED a jobbpart alá fordult. Petneházy kapi
tány járőr kíséretében ladikkal kievezett. A másik két egység ezalatt a balpar
ton tűzkészültségben várakozott. Az országúton a rémülten menekülő embere
ken kívül katonasággal nem találkoztak. A menekülők csak annyit tudtak, hogy
valahol mögöttük jönnek már az oroszok. De hol? Mennyien? Petneházy a vas
úti őrházból felhívta Almásfüzitőt. Oda még nem értek el. Felhívta Tatát is,
ott már bent voltak. Visszaeveztek az őrnaszádra és indultak tovább. Már este
ledett. Tiszta, teliholdas égbolt alatt, mínusz 15 fokban, erős jégzajlásban mene
teltek. Dunaalmás táján már hallani lehetett a szovjet harckocsitalpak jellegzetes
csikorgását, majd perceken belül tüzérségi becsapódások ölelték körül a hajócso
portot. Ezért azonnal fordultak és 16 óra 10 percre elfoglalták a balparton a
tüzelőállásokat (1752. fkm). A SZEGED később, 17.30-kor vetett horgonyt, majd
18 órakor állást változtatott és feljebb húzódott Almásfüzitőig, a KECSKEMÉT
Dunaalmásnál maradt. Besötétedett, csak a hold világított, éppen annyira, hogy
a repülők felfedezhessék őket. „Ügy álltunk teliholdnál a Dunán, mintha tü
körben lettünk volna" — írja Czigler kapitány. 43 Szerencsére közvetlenül a víz
fölött és a parton békés köd szállongott s ezért a harckocsik nem láthatták a
naszádokat. Igaz, a hajók sem a tankokat. A tüzelés abbamaradt. A hajók így
csendben várakoztak. Ha vaktában nyitnak tüzet, felfedik hollétüket és kiszol
gáltatják magukat anélkül, hogy a tüzet eredményesen viszonozhatnák. 23 óra
után (a SZEGED 24 órakor indult) az eredeti parancs értelmében hegymenetben
visszavonultak. Ekkor tört ki a baj — emlékezik vissza Petneházy kapitány. A
turbinák kondenzátorának jégszekrénye megtelt kásajéggel, éjfél után 1 óra
kor meg kellett állni. Pár perc múlva ugyanígy járt Almásfüzitőnél a KECSKE
MÉT is. A két őrnaszádot a víz lefelé sodorta. A segítségükre siető BECHELA
REN a SZEGED-et, a PAM 21 a csurgó KECSKEMÉT-et fogta meg és csatolta
maga mellé s indult velük hegymenetben Komárom irányába. Közben diesel
motorjaik olyan éktelen dübörgést csaptak, hogy még a tankok zaját is túl
harsogták. A partról a harckocsik százával ontották rájuk gránátjaikat. A
43 Czigler Arnold említett visszaemlékezése magánlevélben, a szerző tulajdonában. Benedek Károly, a KECS
KEMÉT gépmestere szerint még fényszórókkal is keresték a hajókat.
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nyomjelző lövedékek fény csíkjai félelmetes közelségben húztak a fátyolos köd
ben a hajók elé, mögé, fölé. Közben fel kellett oldani a rádiózási tilalmat. Az
R/8-as hajórádiók hívták az ezredparancsnokságot (Örsújfalu) és gyors segít
séget kértek. A gépészek megfeszített erővel dolgoztak s hamarosan megtisztí
tották a SZEGED jégszekrényét. A BECHELAREN zajos gépei leálltak s ezután
a SZEGED vontatta a német ágyúnaszádot, turbinás hajtóművének köszönhe
tően csaknem hangtalanul.
Amikor a segítségükre küldött PAM 22 (parancsnoka Matz György zászlós)
megérkezett, az is segített. Hajnali 3 órakor — a SZEGED 3.20-kor — szeren
csésen horgonyt vetettek az 1773. fkm-nél, Örsújfalunál.
A KECSKEMÉT december 27^én, már megjavítva, 9.15-kor kifutott Nagy
baj csra, az új bázisra. Ám negyedóra menetelés után ismét üzemképtelenné
vált s a PAM 21 vette vontába. 20 perc múlva a PAM 21 is leállt. Lehorgonyoz
va kezdték javítani őket. A KECSKEMÉT 11 órakor vált mozgásképessé s a
PAM 21-et vontatva, erős jégzajlásban érkeztek meg 16 órakor az 1801. fkmhez, Nagybajcs alá.
Ugyanezen a napon, 16.45-kor a SZEGED is itt kötött ki.
December 27-ről 28-ra virradó éjszaka a SZEGED, a GYŐR és a KECSKE
MÉT őrnaszád, a PAM 21 és PAM 22, az AM 9 és AM 10 legénysége elhatá
rozta, hogy hajóival hazatér.
Sajnos, ma már senki sem emlékezik pontosan az események lefolyására. Csak
annyit tudunk, hogy három tiszthelyettes: Forráy gépmester, Kovács József
ágyúmester és Reményi kazánmester felkereste a SZEGED parancsnokát és a
következőkét közölték vele: ameddig az országot kellett védeni, katonai eskü
jükhöz híven teljesítették kötelességüket, de Németországért már nem hajlan
dók kockáztatni életüket. A hajók legénységével egyetértésben elhatározták,
hogy átveszik a hajók irányítását, A számukra megbízható tiszteket meghagy
ják beosztásukban, a többit kirakják a partra és a hajókkal hazatérnek. Felkér
ték Petneházyt, legyen segítségükre. A SZEGED parancsnoka elvileg egyetér
tett a hazatérés gondolatával, de a gyakorlati megvalósítást lehetetlennek tar
totta. Azért, mert a hajóút legkevesebb 6—8 órát venne igénybe, 140 km-es,
német kézben levő szakaszon. A jégzajlás és az alacsony vízállás miatt az egy
ségek hajózóképessége bizonytalan, hiszen éppen az előző napokban is történ
tek emiatt havariák. A műút a Duna mentén fut, arról a riasztott német harc
kocsik könnyen szétlövik a naszádokat. Márpedig — ha a lövegtűzből az ember
élve ki is ikerül — az elsüllyedő hajóról vízbe ugorva a biztos halál vár mind
annyiukra. Nincs olyan ember, aki azt kibírja, a jégtáblákról nem is beszélve.
Márpedig — érvelt Petneházy — a szökés célja az, hogy élve érjünk haza, hogy
megmaradjunk a békeévekre.
Az emberek ezután mindezt megtárgyalták és elálltak szándékuktól. A
GYÖR-ről mégis megszökött Tarján Imre tiszthelyettes, gépmester vezetésé
vel négy folyamőr és egy gazdasági tiszt.44
A szökés után, 28-án délelőtt az ezredparancsnokság vizsgálatot rendelt el,
de nem akadt senki, aki beárult volna valakit. A további esetleges szökések
megelőzése érdekében azonban a folyami erők parancsnoksága elrendelte, hogy
az őrnaszádezredet azonnal indítsák útnak Németországba.
December 29-én 7 órakor az ezred Nagybaj csőn álló egységei kifutottak hegy
menetben, Dunacsúny úticéllal. Elől menetelt a HUNGÁRIA jacht, fedélzetén
44 Petneházy visszaemlékezése. Megerősíti Riedl László hivatkozott visszaemlékezése, amelyben így ír: ,,... Ké
sőbb hallottam, hogy a GYÖK. őrnaszádon, amint ezt Mészáros nevű kormányosa elmondta, volt egy olyan szer
vezkedés, hogy a jobboldali érzelmű tiszteket és legénységet kiteszikfa partra és átallnak a szovjet hadsereghez. A né
met egységek jelenléte miatt azonban ezt nem lehetett megvalósítani..."
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a folyami erők parancsnokságával, mögötte a GYŐR, a KECSKEMÉT, amely
a P Á M 21-et, majd a SZEGED, amely a P Á M 22-t vontatta. 17 órakor a hajó
oszlop kikötött. Dunacsúnyban, ahol a k k o r a SOPRON, a P M 1 és a bevonulta
tott MFTR SZENT LÁSZLÓ állt. A CSOBÁNC és B Ü K K osztályparancsnoki
hajók, a KÖRÖS iskolahajó és a MAROS aknahajó csak lassan és késéssel
t u d t a az őrnaszádokat követni. Ezeket az egységeket ugyanis a m a g y a r folyam
szakaszra tervezték, illetőleg a KÖRÖS tengeri hajónak épült, s a felső Duna
rohanó, zajló árjával m á r alig voltak 'képesek megbirkózni. Később, a CSO
BÁNC kivételével, mindegyiket vontatni kellett.
Valamikor ezekben a n a p o k b a n a GYŐR őrnaszád is lelőtt egy amerikai B : —
24-es Liberator nehézbombázót. 4 5
Az őrnaszádok toronylövegjei is alkalmasak voltak a légitámadások el
hárítására. 4 6
Dunacsúnyból december 30-án 8 órakor indultak el az egységek H a m b u r g 
ba. Itt csatlakozott a m e n e t h e z a S O P R O N és a PM 1 is. Az őrnaszádezred
folyamharci úszóegységei ezen a n a p o n h a g y t á k el Magyarország területét. 4 7
10.05-kor a SZEGED — valószínűleg ezidőtájt a többi hajó is — kikötött
Pozsonyban (1868. fkm) majd 40 p e r c elteltével, nyilván a határátlépés (kilép
tetés) formaságainak elvégzése után, folytatták útjukat. A SZEGED 13 órakor
p a r t h o z kötött H a m b u r g b a n (1883,5 fkm). Itt kötött ki a többi hajó is. Talán
a legénység m e g n y u g t a t á s á r a , a SZEGED-en 14 órától 20 óráig általános
legénységi k i m e n ő t rendeltek el.
December 31-én Szilveszterkor is itt állt az ezred, 15 órától általános kimenőt
kapott ismét a legénység. A tisztikar a SZENT LÁSZLÓ ezredparancsnoki h a 
jón búcsúzott az óévtől.
Nickl Béla törzskapitány pedig az élettől. J a n u á r elején főbe lőtte magát. 4 8
Az 1945. évi

harcok

1945 első hónapjaiban az őrnaszádokat n e m vetették harcba. Főbb okait a
következőkben l á t j u k :
1. A Duna hol zajlott, hol beállt. A pozsonyi vonalszakaszon — Pozsony—
Gönyü között — 1944. december 24. és 1945. február 3. között, Gönyütől lefelé
1944. december 25. és 1945. j a n u á r 25 között zajlott, majd álló jég volt feb
r u á r 5-ig. A Dévény feletti szakaszon a jég zajlott, de a hajózást nem szüntet
ték be.
2. A hajók műszaki állapota az utóbbi hónapok fokozott igénybevétele miatt
erősen leromlott, s elkerülhetetlenné vált javításuk. Ezen nincs mit csodálkozni,
m e r t az őrnaszádok legfiatalabbjai, a SOPRON-t is még 1918-ban bocsátották
vízre, 27 vízen töltött esztendő állt mögötte. A többi m é g idősebb is volt két év
vel s m á r 1916/18-ban is részt vettek az aldunai harcokban. Hogy a hajók el
használtsága milyen m é r v ű volt, a r r a vonatkozóan álljon itt n é h á n y sor Czigler
kapitány tollából: „ . . . A m i k o r Linzben voltunk javításon, szerettem volna egy
fenéklemezt kicseréltetni. Próbafúrást csináltak és megállapították, hogy a többi
sem jobb. A lemezek vastagsága mindössze 2 m m volt! Majd szörnyet haltam,
45 Csanádi—Nagyváradi—WinMer: A magyar repülés története. Budapest, 1977. 201. o.
46 Lásd az őrnaszádezred fegyverzetét és a hajók műszaki adatait bemutató táblázatot Csonkaréti: Űj adatok...
H K 1980. 2. valamint: a Hadihajók a Dunán. Budapest, 1980.
47 HL Kiedl László hivatkozott visszaemlékezése.
48 Dr. Zoltán János zászlós szerint, aki akkor Nickl környezetében tartózkodott, január első, vagy második
szombatján, valószínűleg 13-án, Melkben történt Nickl öngyilkossága. Oka: megtudta, hogy Hardy Kálmán ügyével
a Gestapo is foglalkozik, s így akarta elkerülni a letartóztatást.
Ugyanitt egy másik törzskapitány Dettrich Kálmán is véget vetett életének.
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mert én komolyabb fenékhez voltam szokva. Megbocsátható szegény lemezek
nek: idő, rozsda, meg a sok hajózni tanuló, akik a hajó hasát homokzátonyokon
vakargatták .. ."49
3. Háborúban nem mindig veszik figyelembe a harceszközök silány állapotát,
a rossz útviszonyokat, esetünkben a jégzajlást. Ezért mindezeken felül még egy
harmadik okát is fel kell tételeznünk a hajók és a személyzet kímélésének. A
németek ismételt kívánsága elől ugyan a fenti okokra hivatkozva tért ki a fo
lyami erőik parancsnoka, Trunkwalter Ödön vezérkapitány, mégis volt itt vala
mi más indok is. Ahogy Czigler kapitány kifejezte, „a harci szellem nem nagyon
dühöngött a f öténél" (Föte: Folyamőr Torna Egylet; de a folyamőrök egymás
közt így nevezték egész fegyvernemüket). S miért nem?
Az idősebb, parancsnoki beosztásban levő tisztek, akik még az első világhábo
rú alatti osztrák—magyar haditengerészetnél kezdték pályájukat, szélesebb lá
tókörrel, érett politikai-katonai ítélőképességgel bírtak. Látták, hogy a hábo
rú elveszett, a további áldozat értelmetlen. Ezen felül kimondott ellenszenvvel
viseltettek a Hitler- és Szálasi-féle rendszerrel szemben, amit bizonyít, hogy
akik közülük a legmagasabb posztokra kerültek, akkor már a németek, vagy
nyilasok börtöneiben, koncentrációs táboraiban ültek (dr. Hardy vezérfőkapi
tány, a fegyvernemi parancsnok, br. Guretzky Alfréd főtörzskapitány, Bor
nemisza Félix, Grosschmid István, Csűrös Lajos stb., maga Trunkwalter Ödön
is kétszer volt már letartózitatva). Azokat a folyamőr tiszteket pedig, akiket
ugyan nem hurcoltak el, de hadbírósági eljárást indítottak ellenük Szálasiék,
magukhoz vették a hajókra azzal, hogy majd a folyami erők saját bírósága és
ügyészsége fogja tárgyalni ügyüket. így mód nyüt arra, hogy különböző kifo
gásokkal a végtelenségig, a háború végéig elhúzhassák a felelősségre vonásu
kat (ez volt a helyzet pl. Nickl Bélával és Nagy Ernő törzskapitánnyal, a
2. folyamzárzászlóalj leváltott parancsnokával).
A német kívánságok nyílt megtagadásáig azonban mégsem jutottak el, s a
kivezető utat sem találták meg, mert mindennél jobban féltek a Szovjetunió
politikai rendszerétől, a szovjet fogságtól. Amikor azután már kifogytak minden
ürügyből, az őrnaszádok mégis bevetésre kerültek.
Visszatérve a hajókhoz, a KECSKEMÉT 1945 januárjában a Bécs fölötti Bisambergnél (1931. fkm) állomásozott, majd február 13-ig Korneuburgnál (1942,
f km). Innen a SZÉCHENYI kerekes vontató a linzi hajógyárba vitte, ahol a sé
rült turbináját és egyéb berendezéseit, lemezeit javították. Április 7-én még egy
1,5 cm-es légvédelmi géppuskával növelték tűzerejét. 50 A KECSKEMÉT javí
tását április 12-én fejezték be.
A SOPRON-ról csak annyit tudunk, hogy a korneuburgi hajógyárba került
s áprilisban lépett ismét szolgálatba.
A SZEGED-et január 6-án Hainburgból Korneuburgba, majd telelésre ja
nuár 26-án Pozsonyba rendelték, ahol március 31-ig állt nagyjavítás alatt.
Az egyik légitámadáskor, még amikor a hajógyárban állt, Trunkwalter vezér
kapitány parancsára Lukács Béla főhajónagy, első tiszt tüzelt egy bombázó köte
lékre, amelyből három gép kigyulladva lezuhant. Azóta sem sikerült eldönteni,
hogy a német, vagy a magyar parti légvédelmi ütegek, avagy a SZEGED, esetleg
49 Czigler Arnold Petneházy Zalánhoz címzett magánlevele. Czigler a folyamőrséghez történt bevonulása előtt a
polgári Duna tengerhajózás hosszújáratú kapitánya volt, ahol sokkal jobban kellett kímélni a hajókat, mint a kincstári
vagyont, s ebből következően más- hajózási stílust szokott meg. Külön tanulmányt érdemelne a polgári- és a hadi
hajózás közötti módszerbeli különbség elemzése. A kettősséget e sorok írója is tapasztalta, amikor a folyami erőknél
hol olyan parancsnoka volt, aki a kincstári úszóegységeken tanulta a hajózást, hol pedig olyan, aki a polgári hajó
zásnál megszokottat követelte meg.
50 Czigler Arnold hivatkozott ievele. Tervbe vették, hogy lövegeit 8,8 cm-esre cserélik, de a hozzá való lőszer
hiánya miatt a lövegcseréket elejtették
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a februárban még Pozsonyban álló GYŐR találta-e el ezeket a gépeket. Ennél a
légitámadásnál a SZEGED személyzetéből ketten (Kovács József és Kapper Fló
rián folyamőr), súlyosan, ketten pedig könnyebben sebesültek.
Petneházy Zalán kapitányt megbízhatatlanság gyanúja miatt 1945. március
2-án leváltották a SZEGED éléről. A parancsnokságot március 30-án Eperjesy
Sándor kapitány vette át.
A GYÖR-ről csak azt tudjuk, hogy 1945 január 24-ig Korneuburgban, majd
utána a linzi hajógyárban állt. Március 23-án viszont Pozsonyban járt.
A BAJA őrnaszád január 26-án az 1939. f km-nél (Kuchelan) állt, a MECSEK,
VERA, JOLÁN I. III. folyamőr egységekkel. A TÜZÉR páncélos motorcsónak
útban volt Melk felé.
A javítások elvégzése, illetőleg a hajózási idény beköszöntése után az őrna
szádokat ismét harcba vetették. Az ezred új parancsnoka, Deák Lajos törzska
pitány, ezt nem is igyekezett megakadályozni. 5 *
1945. március 30-ra nyilvánvalóvá vált, hogy a kijavított SZEGED hamaro
san bevetési parancsot kap. Ezen a napon behajózott az új parancsnok, a kazá
nokat fölfűtötték, a naszádot gőzkész állapotba helyezték. A legénység 14 órá
tól ikimenőt kapott. Hogy ezen a kimenőn szervezték-e meg, vagy már régóta
érlelődött néhány emberben a gondolat, nem tudjuk, de bizonyára sokan éltek
át drámai órákat. Hiszen mindenki tudott a szökött katonák kivégzéséről, sőt
láttak felakasztott magyar katonákat is egy-egy város, község főterén, út men
tén. Mégis, március 30-ról 31-re virradó éjszaka a SZEGED legénységének négy
tagja (Juhász István szkv., Oláh Mihály őrv., Gács Márton és Turjanica Mihály
folyamőr) a 24 órakor tartott tűzkörjárat és a 4 órakor esedékes ellenőrző kör
járat közötti időben megszökött. Ahogy a hajóügyeletes tiszthelyettes az Őrkönyvbe bejegyezte: „a hajót önként elhagyták."
Másnap 13 tábori csendőr szállta meg a naszádot. Ám nyomozásuk ered
ménytelen maradt. A kihallgatott legénység nem volt hajlandó tudni semmi
féle szervezkedésről, sem arról, hogy merre mehettek bajtársaik.
Közben a SZEGED elindult Pozsonyból Németország felé. Másnap a csend
őröket kihajózták.
Április 3-án Korneuburgban állt, április 4-én Melkbe (2036,1. f km) innen
Linzbe (2135. fkm) menetelt. Itt is maradt e hó 11-ig. Ekkor már régen (január
14-től) Melkben állt a folyamőr Szertár és a 4. folyamzárzászlóalj.
A KECSKEMÉT-et április 13-án, Linzben feltöltötték üzemanyaggal és lő
szerrel, majd az 1994. fkm-hez irányították, ahol Hollenburggal átellenben, a
balparton macskázott.
A SZEGED április 11-én elindult völgymenetben, s 15-én Hollenburgban
csatlakozott a KECSKEMÉT-hez. Ugyancsak ide futott be ezen a napon a
GYŐR is. A hajók álcázása után, április 16-án, mindhárom egység tüzelőállást
foglalt ugyanitt s közel három héten át szakadatlan tüzérségi tűzzel zavarták a
szovjet csapatok hadmozdulatait. A felderítést az idé rendelt PM i l, a PAM 21
és az AM 8 végezte.
A szovjet erők április 11—13 között foglalták el Bécset, a szovjet Dunai Flot
tilla közreműködésével, tehát az őrnaszádokat az osztrák főváros eleste után
mozgósították. Célpontjaik figyelemmel kísérése jól mutatja a szovjet hadmű
veletek, csapatmozgások helyét, fokozatos térnyerésüket. A szovjet ágyúnaszá
dok Bécs elfoglalása után egyelőre nem mentek feljebb, a magyar őrnaszádok
pedig nem ereszkedtek lejjebb, így a két flottilla közvetlen összecsapásáról
nincs értesülésünk.
51 HL Horthy-kori csapatanyagok, 42. doboz, valamint Eperjesy Sándor kapitány visszaemlékezése a szerző
tulajdonában.
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Nézzük tehát röviden a SZEGED és KECSKEMÉT, valamint a GYŐR to
vábbi működését. Megjegyezzük, hogy a két őrnaszáddal május 7-ig a BECHELAREN ágyúnaszád is együtt volt.
Április 15. Wagram község és a Dunára támaszkodó szovjet csapatok tűz alá
vétele 10 óra 30-tól. Rövid szünet után, 17 órától a tüzelést kiterjesztették St.
Georgen falura is.52
Április 16-án 8 órakor kezdték lőni St. Georgent és környékét. Két napos
tüzelési szünet után, április 19-én 14 óra 30-tól 15 óra 30-ig a környező utakat,
hidakat és útkereszteződéseket lőtték, amelynek során több katonai gépkocsit
semmisítettek meg.
Április 20-án 10 óra 30-tól 12 óráig a Treismauer község hídjánál fekvő gyár
telepet, valamint az utakat, hidakat lőtték. 15 órától 16 óra 30-ig gyors tűzcsapásokkal igyekeztek megzavarni az utak forgalmát, amelynek során szétugrasz
tottak egy gyülekezést. Másnap 16 órától 24 óráig bénító- és zavarótüzet adtak
Treismauer és Wagram községeknél a szovjet csapatok gyülekező helyeire. Köz
ben a SZEGED elvonult s a CSOBÁNC-ról kiegészítette készleteit, majd vissza
tért.
Április 22-én éjféltől reggel 7 óráig — tehát az előző napi 16 órától folyama
tosan — adtak zavarótüzet ugyanazokra a célpontokra. 14 órától 16 óráig ismét
lőtték a gyülekező helyeket. 23 óra 15-kor folytatták a zavaró tüzet, az előbbi és
egy újabb célpontra: Neusiedlre, majd éjfél után kiterjesztették Nussdorfra is.
Hat óra 15-kor szünetet tartottak, majd 11 óra 30-tól 14 óráig a közlekedést
zavarták. 23 órakor zárótűzzel árasztották el a szovjet gyalogságot, amelynek
hatására a támadás elakadt (április 23). Ezen a napon a PAM 22 is csatlakozott
a kötelékhez.
Április 24-én 12—16 óra között a Wagramtól északra .fekvő erdőben levő
szovjet gyalogságot lőtték. Április 25-én 8 órától zavarótűz a Treismauertől
északra fekvő erdőre, 14—16 óra között Wagramra. A tüzérségi megfigyelő sze
rint a támadást igen hatásosan hárították el a hajók.
Április 26-án 7 óra 30-tól 10 óráig zavarótűz ugyanoda. 23 órakor tűzrajtaütés Wagramra..
Április 27-én a megosztott tűzvezetéshez szükséges rádiós járőr a hollenburgi magaslatokon foglalt állást.
Egy napi szünet után, április 28-án 11 órától ugyancsak Wagramra adtak za
varótüzet és a megfigyelt mozgó célokat lőtték. A következő napon Wagramon
kívül Treismauerra is adtak zavarótüzet 10—12 óra között. 16 órától 20 perces
bénító tüzet bocsátottak a Treismauertől északra fekvő területre. A kiküldött
felderítő járőr jelentése szerint a szovjet csapatok kiürítették állásaikat és viszszavonultak.
Április 30-án hajnali 1—2 óra között, majd 4 óra 25 — 7 óra között ismét zavarótüz Wagram és Treismauer falvakra, valamint a hátrább vont szovjet állá
sokra. 17 óra 30-tól 18 óra 20-ig tűzrajtaütés mozgó célokra.
Május 1-én 17 óra 30-tól St. Georgen községre belőtték a lövegeket, 2-án 14
óra 40-től a Treismauertől északra fekvő állásokat, 3-án 5 órától 7 óráig a Wag
ram melletti állásokat lőtték zavaró tűzzel.
Május 4-én 16 óra 35-től ugyancsak Wagramra és St. Georgenra adtak zavaró
tüzet. 53
52 Az itt szereplő Wagram nem azonos a történelemből ismert Wagram községgel (Morvamező). Ez a tűz alá
vett Wagram Treismauer magasságában, de a Duna balparti oldalán, a folyamtól 2-—3 km-nyire feküdt s mintegy
20 km hosszú területrésznek a neve, mint pl. a valamivel följebb elterülő Wachau.
53 Feltűnő, hogy a hajónaplóban sehol sem találunk az 1945. évi harcokkal kapcsolatban őrnaszádok elleni légi
tevékenységről, holott az év tavaszától a háború végéig e sorok írója több olyan mélyrepülésben végrehajtott angol
szász légitámadást élt át (pl. az AM 11 fedélzetén a HUNGÁRIA mellé kötve, Melkben, Linzben stb.), amelyet folyamharci úszóegységek ellen hajtottak végre. Bár az is igaz, hogy e sorok írója nem az őrnaszádezred, hanem a Szertár
állományában az AM 11 aknász motoroson szolgált, amely akkor futárszolgálatban volt.
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1945. május 7-i oldala

Május 6-án 4 óra 30-tól—18.20-ig különböző szovjet állásokra bocsátottak bé
nító tüzet.
Az eddigi bevetési parancsokat a német védőkörlet parancsnokságától kap
ták (Kossuch és Seifert korvettkapitányoktól).
Május 7-én 13.30-kor megkezdett zavarótüzelés után, az l/ll. őrnaszádosztály
parancsnoka távmondatban utasította a három őrnaszádot és kísérőhajóikat,
hogy éjszakai menetben fussanak ki Pöchlarnba (2044,7. f km). A SZEGED
19,15-kor, a KECSKEMÉT 21 óra 30-kor hegymenetben elindult. „Erős ellensé
ges tűzben leszakadtunk a követő ellenségtől" —• olvashatjuk a Hajónaplóban.
„A szovjet haderő százszázalékos tüze alatt vonulunk vissza Linzbe" — írta az
őrkönyvbe Nagy Lajos hajómester, hajóügyeletes tiszthelyettes. A meginduló
nagy szovjet támadásban előretörő harckocsik május 8-án délután már Melkben voltak. A SZEGED 4.30-kor kötött ki Pöchlarnban, majd 6.50-kor foly
tatta útját hegymenetben. Május 8-án 22.40-kor kötött ki Linz alatt, a 2118.
fkm-nél.
A háború utolsó napjához értünk. A KECSKEMÉT, a SOPRON és a GYŐR
azonban még ezen a napon is (május 8.) bevetésre indult, Pöchlarnból völgyme
netbe fordultak és délelőtt 10 óra 20 perckor tüzelőállást foglaltak a 2039. fkmnél, három kilométerrel Melk fölött. Az volt a feladatuk, hogy vegyenek részt
Melk védelmében. 11 óra 50-kor azonban osztályparancsnoki távmondatban le
fújták a tűzkészültséget, közölték a kapitulációt, s egyúttal elrendelték, hogy
hegymenetben induljanak vissza és soroljanak be az ugyancsak visszavonuló
többi őrnaszád alkotta kötelékbe. KECSKEMÉT 22 óra 15-kor a 2115. fkm-nél
vetett horgonyt (kb. Enghagen magasságában, Mauthausen alatt 3 km-nyire).
Tizenhét perc múlva kötött rá a KECSKEMÉT-re a GYŐR.
Május 9-én, 6 óra 45-kor a KECSKEMÉT felszedte horgonyát, majd von
tába vette a BÜKK osztályparaancsnoki hajót és megindult vele az új parancs
értelmében Linzbe. A KECSKEMÉT 11 óra 45-kor érkezett Linzbe a 2135 fkmhez és ott rákötött a SZEGED-re. Ugyancsak Linzben kötött ki a SOPRON és
a GYŐR is.
A m. kir. honvéd folyami erők őrnaszádezredének harcai befejeződtek. A ha
jók amerikai kézbe kerültek.
A KECSKEMÉT hajónaplója alapján össze lehet állítani az általa felhasznált
lövedékek számát. Eszerint 1944. november 11-től május 8-ig a 8 cm-es repeszgránátból 1567 db, a 8 cm-es páncélgránátból 111 db, a 2 cm-es légvédelmi lö
vedékekből 3529 db, az 1,5 cm-es légvédelmi lövedékből 1118 db és a 8 mm-es
géppuska lövedékből 17 830 db került kilövésre, összesen 24 255 lövés.
Feltételezhető, hogy a többi őrnaszád által kilőtt lövedékek száma sem tér el
ettől.
Tisztán katonai szempontból nézve, befejezésül megállapíthatjuk, hogy a fo
lyami erők őrnaszádezredének harctevékenysége semmivel sem marad el az első
világháborúban küzdött cs. és kir. Dunaflottilláétól. Sőt, ha tekintetbe vesszük
azt, hogy a Dunaflottilla jóval több és sokszorta erősebb monitorokkal rendelke
zett, hogy azoknak még nem kellett középsarkos ütegekkel és harckocsikkal,
valamint ilyen erős légitevékenységgel szembenézniük, ha arra gondolunk, hogy
az őrnaszádokat kifejezetten járőrözésre, felderítésre, vontatmányok gyalogsági
fegyverek elleni biztosítására tervezték és építették, hogy csupán a hajózási
idényben vetették be őket, akkor azt is leszögezhetjük, hogy teljesítményük —
embereké és úszóegységeké egyaránt —, felülmúlta amazokét.
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Карой Чонкарети
ПОЛК СТОРОЖЕВЫХ КАТЕРОВ ВЕНГЕРСКОЙ КОРОЛЕВСКОЙ
ВОЕННО-РЕЧНОЙ ФЛОТИЛИ В ПЕРИОД
С 14 ОКТЯБРЯ 1944 ГОДА ПО 9 МАЯ 1945 ГОДА
Резюме
15 октября 1944 года, в день, когда была произведена попытка выйти из войны, полк сто
рожевых катеров получил приказ от командующего военно-речного флота — фельдмаршаллейтенанта Кальмана Харди немедленно отправиться в Будапешт. Вследствие навигационных
проблем в Будапешт прибыли лишь сторожевые катери дивизиона 1/1, дислоцировавшегося
в Ерде. Через командира дивизиона 1/1 Харди хотел передать секретное послание представи
телям рабочего люда, после получения которого индустриальные рабочие начали бы все
общую забастовку. Однако человек, призванный передать письменное послание по заданному
адресу, оказался немецким агентом и когда командира дивизиона 1/1 перевез его из командованяи речной флотили на пештскую сторону, он явился с этим посланием к немцам. После
этого немцы и действовавшие с ними заодно предатели офицеры речной флотилии арестовали
Кальмана Харди. А на рассвете немецкие военно-морское части захватили новые корабли
дивизиона 1/1 и прибывшего в первой половине для дивизиона 1/11. Немцы ушли с венгерских
катеров лишь после того, как офицерский и рядовой состав катеров был приведен к присяге
на верность Салаши. После этого нилашистское военное командование отдало приказ о том,
чтобы полк сторожевых катеров принял участие в боях вместе с немецкими военно-морскими
частями и под их руководством. Полк сторожевых катеров в октябре и ноябре 1944 года за
щищал участок Дуная под Будапештом и обеспечивал отражение речных перевозок. 26 ноября
сторожевой катер «Дебрецен» вступил в бой с советскими танками ПМ-1 у местечка Тёкёл,
в результате чего «Дебрецен» был затоплен. После этого сторожевые катеры использовались
не для разведки и патрулирования, а применялись как подвижная артиллерия непрямой на
водки. В таком качестве они участвовали в боях у Сасхаломбатты 5 декабря. Так как совет
ские войска здесь форсировали Дунай, сторожевые катера прикрывали караваны судов на
участке Будапешт—Вац. В период 13—23 декабря в боях в районе Надьмарош—Вишеград—
Зебегень—Соб они обеспечивали артиллерийскую поддержку войскам, сражавшимся на левом
берегу Дуная. Впоследствии суда были отведены в район Эстергома, а затем в район Комарома.
26 декабря они отсюда вышли для отражения вероятного наступления советских танков, но
ледоход заставил их повернуть обратно. В ночь с 27 на 28 декабря судовая команда вместе с
катерами хотела сбежать, но навигационные условия под Комаромом сделали это невозмож
ным, однако несколько матросов всё же оставили корабли. После этого полк сторожевых
катеров был выведен из страны. Суда были поставлены на стоянку в различных зимних гаванях
и ремонтных доках, откуда в апреле 1945 года они вновь снялись и отправились на боевую
линию. С 15 апреля по 7 мая 1945 года они находились в Холленбурге и вели огонь по различ
ным объектам. 8 мая они заняли огневую позицию выше Мелька, а 9 мая отступили к Линцу,
где попали в плен к американцам.

Károly

Csonkaréti

DAS PATROUILLENBOOT-REGIMENT DER UNGARISCHEN KÖNIGLICHEN
FLOTTILE ZWISCHEN DEM 15. OKTOBER 1944 UND DEM 9. MAI 1945
Resümee
Am Tage des versuchten Ansprurigs vom Krieg, am 15. Oktober 1944 hat der
Kommandeur der Waffengattung, Generalleutnant Hardy dem Patrouillenboot-Regiment den Befehl erteilt, gleich nach Budapest abzufahren. Wegen Schiffahrtsschwierigkeiten kamen jedoch nur die in Érd stationierenden Einheiten der l./I.
Division an. Hardy wollte mit dem Kommandeur der l./I. Patrouillenboot-Divison
den Arbeitervertretern eine geheime Botschaft zukommen lassen, nach deren Erhalt
die Industriearbeiter in Generalstreik hätten treten müssen. Aber der Beauftragte,
der die schriftliche Botschaft an die angegebene Addresse ausliefert sollte war
ein deutscher Spion und nachdem der Kommandeur der l./I. Patrouillenboot Divison ihn mit seinem Motorboot von der
Flottilenkommandatur
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an das Pester Ufer übergefahren hatte, meldete er sich gleich mit der Botschaft
bei den Deutschen. Die Deutschen und die siah mit ihnen verschworefrünen, verräterischen Flotillenoffiziere
verhafteten Kálmán Hardy. Zu
her Morgenstunde haben deutsche Marineeinheiten die Kampfeinheiten der l./I. Division sowie der später vormittags angekommenen 1./II. Division angefallen. Die
Deutschen Hessen ihre Schiffe erst hinter, nachdem die Offiziere und die Mannschaft Szálasi den Treueid abgelegt hatten. Die Kriegsleitung der Pfeilkreuzler hat
angeordnet, dass das Patrouillenboot-Regiment mit dan deutschen Marineeinheiten
und unter ihrer Leitung an den Kämpfen teilnehmen sollten. Im Oktober und November verteidigte das Patrouillenboot-Regiment die Stromstrecke südlich von Budapest und schützte die Schiffstransporte. Am 25. November f ührtschlug es Patrouillenboot (Debrecen) und PM—1 mit sowjetischen Kampfwagen ein Gefecht bei Tököl, in der dem Debrecen versenkt wurde Demnach wurde das Patrouillenboot nicht
zur Rekogniszierung und zum Patrouillendienst sondern als bewegliche Artillerie unter mittelbarer Visierung eingesetzt. So nahm es auch an den Kämpfen in Százhalombatta am 5. Dezember teil. Nachdem diese Strecke von den sowjetischen Truppen
überquert worden war, schützten die Patrouillenboote Bugsierschiffe an der Strecke
zwischen Budapest und Vác. In den Kämpfen im Gebiete von Nagymaros, Visegrád,
Zebegény und Szob deckten sie die am linken Ufer fechtenden Truppen durch Artilleriebeschuss zwischen dem 13. und "dem 23. Dezember. Danach wurden die Schiffe
in den Bezirk von Esztergom, und später Komárom zurückgezogen. Von dort fuhren
sie am 26. Dezember wieder ab, um einen eventuellen sowjetischen Panzerangriff
abzuwehren, aber das Eistreiben zwang sie zum Rückzug. In der Nacht von dem
27. auf den 28. Dezember wollte die Mannschaft mit den Schiffen desertieren und,
obwohl wegen ungünstiger nautischer Verhältnisse unter Komárom es fast unmöglich war, gaben es doch einige von der Mannschaft, denen es gelang, das Schiff zu
verlassen. Das Patrouillenboot-Regiment wurde aus Ungarn weg kommandiert. Die
Schiffe wurden in Winterhäfen oder in Reparaturwerften eingestellt, von denen sie im
April 1945 wieder eingesetzt wurden. Zwischen dem 15. April und dem 7. Mai stationierten sie bei Hollenburg und die Einheiten beschossen verschiedene Objekte. Am
8. Mai nahmen sie Batteriestellung über Melk und am 9. zogen sie nach Linz zurüch, wo sie von den Amerikanern überwomimen wurden.

4 Hadtörténelmi Közlemények
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SUGÁR ISTVÁN
AZ EGRI VÁR HADI POSTÁJA
A XVI. SZAZADBAN

A magyar katonai történetírás merőben elhanyagolt területét képezi a régi
korok hadi postájára vonatkozó forrásanyag feltárása, feldolgozása és értéke
lése. Kivált érdeklődésre tarthat számot a kulcsfontosságú végvár, Eger XVI.
századi hadi postájának története.
Dobó István postája
Miután 1541-ben Buda vára török kézre került, ugrásszerűen megnőtt az or
szág északi végvárvonalának a jelentősége, s abban főleg Eger váráé. Eger
többé már nem a püspök magánérdekeltsége volt, hanem a magyar haza vé
delmének egyik sarokpillére.
Miután 1548. augusztus 15-én Dobó átvette a vár parancsnokságát, 1 nyomban
megkezdte annak felszerelését és korszerűsítő munkálatait, hiszen a török ter
jeszkedése lassan-lassan elérte Eger közvetlen környékét. Már 1548 őszén azt
jelentette, hogy a törökök egészen Kerecsendig, Egertől alig 15 km-nyire merész
kedtek. 2
A • végvár feladatai szükségessé tették az állandó katonai hírszerzést. Dobó
ügyes és bátor felderítői 1552-ben nemcsak Budán, Hatvanban, Szegeden és a
délvidéken jártak, 3 de megfordultak Belgrádban, sőt a távoli Drinápolyban is.4
A kapitány a birtokába jutott fontosabb katonai vonatkozású adatokat levélben
elsősorban feletteseivel Bécsbe közölte, de ugyanígy értesítette természetesen a
jelentékenyebb hírekről az érintett szomszédos vármegyéket is. Ilyen irányú levelezésbeli kapcsolatot tartott fenn a felvidéki főkapitánnyal, az országos fő
kapitánnyal, az erdélyi vajdával, sőt Castaldóval és Teuf f el Erasmus-szal is.
Bár nem ismerjük a Dobónak adott királyi utasítást, de kétségtelen, hogy rá
is vonatkozott az, ami például 1567-ben a palotai kapitányra: „ . . . a többi kapi
tányokkal és tisztjeivel kölcsönösen levelezzen és őket a törökök vállalkozásai
ról, melyeket a vár helyzeténél fogva sikeresen kikémlelni sikerül, tudósítását
nyomban küldje meg és jelentse nékünk, melyeknek ismerete fontos és jelenté
keny .. ."5
Dobónak a bizalmas katonai híranyag közlésén túlmenően jelentős egyéb le1
2
3
4
5

Gyárfás István: Dobó István Egerben. Budapest (a továbbiakban — Bp) 1879. 20. o.
Hadtörténelmi Levéltár. Törökkori iratok. 1548. per 10. per 8.
Országos Levéltár (a továbbiakban — OL). Egri várszámadások.
Soós Imre—Szántó Imre: Az egri vár védelme 1552-ben. Bp. 1952. 22. o.
OL Kamarai Levéltár. Diversae instructiones. Fasc. 1. Nr. 16.
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velezésbeli kötelezettsége is volt. Elsősorban a bécsi, pozsonyi és kassai katonai;
politikai és gazdasági főhatóságokkal, a Bécsben tartózkodott Oláh Miklós egri
püspökkel, királyi kancellárral s a felvidéki bányavárosokkal. Jelentékeny le
velezést kívántak az egész Északkelet-Magyarországot magába foglalt, sőt a
déli Zaránd megyére is kiterjedt egri püspökség dézsmaügyei,- a Jászság és a
Kunság állami adója, valamint a hatalmas püspöki birtok gazdasági irányítása.
A hadianyag beszerzése is kiterjedt levelezést kívánt. Tudnunk kell ugyanis,
hogy az egri püspöki birtok alkotta az egri vártartományt. Ugyanekkor viszont
jelentős levélforgalom bontakozott ki elsősorban Bécs felől Eger irányába.
Dobó számára kezdetben csak két, meglehetősen kezdetleges lehetőség adó
dott levélforgalma lebonyolítására: 1. a vár alkalmi katonai futárai, 2. az egri
Szabadhely lakosainak 12 mérföldes (kb. 100 km) körzetbeli futárszolgálata. De
amíg az előbbi általános, addig az utóbb említett egri különlegesség volt. Az
egri Szabadhely lakosai fennmaradt 1551. évi urbáriumuk szerint mentesek
voltak minden jobbágyi teher és szolgáltatás alól, s kizárólag „a főtisztelendő
(azaz a püspök) úr leveleit tartoztak, bárhol légyen is a munka, 12 mérföld tá
volságra bármilyen időben saját költségükön szállítani." 6 Bakócz Tamás egri
püspök 1493—95. évi számadáskönyve külön kiemel egy szabadhelyi paraszt
(„cuidam rustico de Zabadhel") levélvivőt, akit — rendkívül alacsony béréből
kitetszőleg — a megtett útnak csak egy részére fizettek meg,7 azaz a 12 mér
földnél távolabb szállította a levélküldeményt. A következő püspök, Estei Hippolit fennmaradt számadásaiból kitetszik, hogy természetesen abban az időben
is éltek Eger urai Szabadhely lakosainak futárszolgálati kötelezettségével. Pél
dául 1503-ban ..per unum de Zabathel" vitt budai levélért csekély 10 dénárt
fizettek.8
Âz első hadi posta Egerben
A különböző alkalmi futárok hamarosan képtelenek voltak kielégíteni az egri
vár és Bécs között kialakult sűrű levélváltás igényét. Ezért az Udvari Kancellá
ria — minden bizonnyal Oláh Miklós egri püspök és királyi kancellár közben
járására — 1550 utolján felállította a Bécs — Pozsony — Eger közötti királyi
hadi postát. „1550. december 19-én megindult a posta Egerben, Bécs irányába,"
— tájékoztat egy okmány. A mellékelt úgynevezett mérföldmutató alapján is
merjük a Pozsonyig 32 mérföld (292,38 km) hosszú postajárat útvonalát is:
Eger — Pétervására 3 mérföld, Pétervására — Losonc 5, Losonc — Lám (Lamb)
4, Lám — Bát (Frauenmark) 4, Bát — Garamszentbenedek (Szent Benedek) 3,
Garamszentbenedek — Nyitra 4, Nyitra — Sempte (Schinta) 3, Sempte — Szene
(Warperg) 3 és végül Szene — Pozsony 3 mérföld.9 Pozsonyból pedig már az
1530 óta működött postajárat szállította tovább a küldeményeket Bécsbe.10 Az
útvonal hűen kifejezte azt a célt, hogy a lehető legrövidebb és legbiztonságosabb
úton érjen célba a levelet vivó postalegény, útba ejtve a füleki, a losonci, vala
mint a nyitrai és a kisebb jelentőségű garamszentbenedeki és semptei várakat,
erődöket.
Az első egri hadi posta jelentőségét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy je
lenlegi ismereteink szerint a harmadik rendszeresen közlekedő állami posta
járat volt Magyarországon. Az elsőt még 1527 végén Taxis Mátyás „Magyaror6 OL Urb. et Conscr. Fasc. 1. Nr. 1.
7 Bakács-kódé^. Adatok az egri egyházmegye történetéhez. II. kötet I I I . füzet. Eger. 1887.
8 Az egri püspökség kormányzójának kiadási számadásai 1501—1508. Dobó István Vármúzeum Történeti Adat
tára. 77—27.
9 Heves megyei Levéltár. Eger Város Levéltára. Iratok. B. I. 5.
10 Hormayr, Josef: Archiv für Geschichte. Wien: 1825. 301—302. o.
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szag postamestere" szervezte meg Bécs és Buda között. Ez ugyan a változó
hadiesemények folytán megszakításokat szenvedett, de Komáromig, Esztergo
mig és Győrig folyamatosan fennállott.11 A második postavonal Bécset kötötte
össze a magyar fővárossal, Pozsonnyal, s 1530-ban már bizonyosan működött. 12
Ezekhez csatlakozott nem megvetendő harmadikként az egri hadiposta-járat,
mely 1550. december 19-től a török ostromgyűrűnek Eger körüli bezárultáig,
1552. szeptember 10—11-ig, 21 hónapon át működött.
Az egri postamesterséget „négy egymás utáni postaállomással" az uralkodói
kegy Paár Péter pozsonyi postamesternek juttatta. 13 ö természetszerűen nem
tartózkodott Egerben, hanem egy megbízottja, minden bizonnyal Márton nevű
fivére intézte az egri hadi posta ügyeit. A rátermett és jól szervező Paár — aki
már 1538 óta vezette a fontos pozsonyi postaállomást — újabb és újabb alkalmi
és hadi posták felállítását vállalta.
Az egri hadiposta-vonal költségeit a hadipénztár viselte. 1551. július 2-án az
Udvari Kamara Bécsből arra utasította az egri hadfizetőmestert, hogy fizesse
ki az egri postásokat egészen Bécsig.14. Az egyes postaállomások birtokosainak
havi fizetése az uralkodó, illetve a kamara által megállapított lovaik száma
után igazodott. Sajnos azonban, nem tudjuk, hogy az egri postaállomásnak hány
„lótartás"-a volt. Egy-egy ló után 8—8 rajnai forint volt a fizetés, és minden
bizonnyal közel járunk az igazsághoz, amikor az analógiák alapján az egri pos
tán 2 lótartást tételezünk fel.
Az 1535-ben kibocsátott „Postordnung" és a hozzá csatolt utasítás részletesen
szabályozta a posták működését. 15 Kimondta, hogy a postameneteket mind a ka
tonai, mind pedig a polgári hatóságok „csakis valódi szükség esetén" vegyék
igénybe. Kis jelentőségű ügyekben tilos volt az állami posta elindítása! Bár e
korszak postáját állami célok érdekében állították fel, de azt magánszemélyek
is használhatták, természetesen azonban nem külön indított postamenet formá
jában. Nem kétséges, hogy az egri vár építkezésén dolgozó olasz mesteremberek
is az egri hadiposta révén levelezhettek családjukkal, hiszen abban az időben
a Bécsen átfutó Taxis-féle posta behálózta szinte egész Európát, Olaszországtól
Németalföldig, Spanyolországtól Svájcon át a Német Birodalomig.16 Bízvást
mondhatjuk tehát, hogy az egri hadiposta-járat bekapcsolta Eger várát Európa
postaforgalmába.
A postamester az elküldendő levelekből célállomásonként egy-egy lepecsételt
csomagot készített. Ezekkel a tarsolyába indult azután útjára a „mindenkor in
dulásra készen" álló postalegény a szomszédos állomásig, ahonnan azután a
következő postás legénye szállította tovább a küldeményt. A postavonalon kí
vül eső helyekre is vitt leveleket e korszak postája (extraordinaria).
A levelet indító postamester az egyes kötegekhez egy-egy „postacédulá"-t csa
tolt, melyen feltüntette a küldemény indításának időpontját és a rendeltetési
állomást. Érkezés után pedig a célállomáson rávezették a levélköteg kézbesítésé
nek az időpontját, és egy következő postajárattal visszaküldték, igazolásul az
indító postaállomásnak. Ezzel az eljárással biztosították a postai levelezés biz
tonságának és gyorsaságának ellenőrzését.
A bécsi Finanz- und Hofkammerachiv őrzi az Udvari Főpostán vezetett
11 Finanz- und Hofkammerarchiv (a továbbiakban — FHKA.) Alte Postakten. Nr. 9030. Fase. 0. (1528. augusz
tus 6.)
12 Lásd a 10. jegyzetet.
l à FHKA. Alte Postakten. Nr. 9030. Fase. 1. folio 532—533.
14 FHKA. Registratur Protocol'. Nr. 204. Band (1551. július 2.).
15 Archiv für Kunde Oesterreiehischer Geschichtsquellen. XXII. Band. 148—150. — Effenberger, E.: Geschichte
der Oesterreichisehe Post. 15—16. o.
16 W. Gallert: Brdball ohne Grenzen. Leipzig, 1963. 48—51. o.
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„Postabfertigung 1551—52" feliratú kötetet. 1 ' Az uralkodói székhelyről küldött
levelek postai továbbítása értékes magyar katonai, közte egri vonatkozások
ról vall.
Eszerint 1552. augusztus 19-én Bécsből Szolnokra a vár megerősítése tárgyá
ban intéztek levelet Nyáry kapitánynak. Az udvari főpostamester rendelkezése
szerint a levelet a hadipostával Egerig kellett szállítani, ahonnan postaküldönc
(„postierende potten") vitte a levelet azután a szolnoki várba.
A postálkodással járó súlyos terheket és veszélyt a magyar postalegények vi
selték, akiknek nem csupán a nehéz tereppel, az időjárás mostohaságával és a
hihetetlenül rossz útviszonyokkal kellett dacolniok, de az útonállók támadásai
tól, vagy éppen a portyázó törökök rajtaütéseitől sem lehettek biztonságban.
A veszély nagyságát maga Dobó István igazolta egy 1550. december 26-án kelt
levelében: „Tegnap a törökök Pétervásáráig törtek be . . . ugyanott a kastélyt is
megostromolták." Pétervására pedig az Eger utáni első postaállomás volt.18
Paár Péter egri postaállomása, illetve a Pozsony — Eger hadiposta-járat egé
szen a török ostromig működött, s csak közvetlenül a török blokád teljessé válá
sa előtt, 1552. szeptember 10—11-én hagyta el az egri postás felszerelésével és
személyzetével Egert. Ennek a távozásnak izgalmas körülményeiről maga Paár
Péter számolt be 1554-ben az uralkodóhoz intézett kérelmében:
„... én Felséged szolgálatában különösen Eger ostromában, ahol nékem négy
egymás utáni postaállomásom volt, ahol a törökök szolgáimat, lovaimat, élel
memet, lőszeremet, szóval mindent, ami csak a postaállomás fenntartásához
szükséges, elvették tőlem, igen nagy káromra, amint ezt Felséged főpostamestere: Taxis Mátyás bizonyára jól tudja, miután én ezt néki jelentettem, és azt is,
hogy amit nagy nehezen megmentettem, azt meg királyi Felséged szolgálatában
álló hajdúk vitték el, azt is, amit két évvel ezelőtt elhalt testvérem (Márton —
S. I.) meg tudott takarítani.. ."19
Ebből azt lehet gyanítani, hogy Egerben működött Paár Péter fivére, Márton,
akinek 1552-ben bekövetkezett halála talán éppen a török támadással kapcsola
tos. Mindenesetre Márton özvegyét és árváit Paár Péter volt kénytelen eltarta
ni. „Ez nékem elég nehéz — panaszkodott az uralkodónak —, lévén fizetésem
oly kevés s az is bizonytalan, és kárvallásom okozta szegénységemben most
még az árvákat is a magaméból tarthatom. Ezért az én legalázatosabb kérésem
az Felségedhez, hogy kegyesen siessen a segítségemre és elesettségemre, meg hű
szolgálataimra való tekintettel utalványozzon nékem 400 forintot... Én tovább
ra is Felséged készséges szolgálatára óhajtok állni s továbbra is, mint eddig,
hűséges szolgálatára leszek .. ."20 Paár Péter azonban a kért 400 forint helyett
csak 200-at kapott, de a pozsonyi főpostamester betartotta szavát, mert még
30 esztendőn át szolgálta hűséggel a magyarországi hadi posták ügyét. 21
A Bécsben tartózkodó Oláh Miklós egri püspök és királyi kancellár is nagy
hasznát vette az egri hadi postának, hiszen Dobóval állandó és fontos levelezésbeli összeköttetésben állott. A püspök — minden bizonnyal a számára végzett
jó postai szolgálat többlethonorálására — 1552-ben Dobó István útján egy hordó
bort (16,5 köbölnyit) ajándékozott a vár bevételeiből Paár Péternek. 22
17 FHKA. Alte Postakten. Nr. 9030. Fase. 1. folio 344—380. (Az egri vonatkozású: a 370. és 377. folio.)
18 Haus- Hof- und Staatsarchiv. Hung. Lad. 55. (1550. december 20.)
19 Lásd a 13. jegyzetet. — A Paár-családnak egész sor tagja volt postamester Magyarországon a XVI. század
Borán.
*
20 Lásd a 13. jegyzetet.
21 Paár Péter 1503. december 1-én magyar nemességet kap az uralkodótól. (OL Benignae resolutiones. 1503.
dec. l.XPaár Péter 1582-ben hunyt el.
22 OL Egri várszámadások.
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Nem vitatható, hogy az egri vár jó védelmi készségének kialakításában nem
elhanyagolható az a segítség, mellyel a Bécs — Pozsony — Eger viszonylatban
felállított hadi posta szolgálta a „Felföld kapujának" 23 Eger várának ügyét.
Dobó katonai

futárszolgálata

Dobó István természetesen a 100 km-es szűkebb körben az Eger városi Sza
badhely libertinusainak futárkötelezettsége révén bonyolította le levélforgal
mát.
Az ország távoli részeibe és Bécsbe szóló küldeményei továbbításában azon
ban — az állami hadiposta mellett — jelentékeny szerepet kaptak saját katonai
futárai is. Az oly fontos 1551—52. esztendő egész sor rendkívül fontos levele
zését saját futárai révén juttatta el rendeltetési helyükre.
Az 1548—50-beli egri levélszállításokról nem maradtak fenn a vár számadá
sainak sorában tételes adatok, csupán összegszerűen tudjuk, hogy 1549-ben
279,20, 1550-ben pedig már 544,78 forint volt a kiadás.24
1551—52-ről azonban már plasztikus képet tárnak elibénk a.Dobó-féle szám
adáskötetek, mivel ezekből az esztendőkből tételes kiadási kimutatások marad
tak fenn. Kutatásom során kizárólag csak azokat a tételeket vettem figyelembe,
melyeknél feltüntették, hogy a futár levelet vitt („cum litteris missus").25 Dobó
postafutárai legmegbízhatóbb, leghűségesebb és legrátermettebb katonái közül
kerültek ki, amit igazol jó futári szolgálatuk mellett a török ostrom harcai alatti
magatartásuk is. Dobó postafutárai természetesen lóháton jártak.
Kik voltak Dobó postafutárai? — merül fel az első kérdés.
Ezek elsősorban is apródjai sorából kerültek ki. A kényes ügyekben Tharjányi
Kristóf és a két lóval szolgáló Vass Miklós a legtöbbet foglalkoztatottak. De
postálkodott még Baráth Miklós és Újhelyi György is. Varsányi János pedig az
ostrom után végzett postafutári szolgálatot.
Kétségtelen, hogy a legkimagaslóbb teljesítményt Vass Miklós nyújtotta, aki
a nagy török ostrom alatt két alkalommal is átverekedte magát az ellenséges
ostromgyűrűn, Bécsbe vive a várkapitány levelét Oláh püspöknek. Mindannyi
szor sikerült vissza is jutnia a várba.
A hadnagyok sem hiányoztak a postafutárok sorából. Horváth Gergely lovas
hadnagy Bécsben járt. (Az ostrom alatti nagy lőporrobbanásnak esett áldozazatául.)20 A rác származású Gaszparics Mihály 1551-ben még mint szolga („ser
vitor") ment levéllel a Felvidékre, de 1552-ben már a hadnagyok sorában talál- juk. 27 (Az ostrom során a Földbástya védelmében halt hősi halált.28) A gyalogos
hadnagyok közül legtöbbet Vajda János futárkodott, akit Tinódi Sebestyén
„Dobó hadnagyá"-nak ^evezett és a „vitéz" jelzővel tisztelt meg.29 Vajda egyéb
ként a vár lovasainak alkapitánya volt („vicecapitaneus equitum arcis Agriensis"). Az ostrom után pedig tagja volt annak a küldöttségnek, amely a hadizsák
mányul ejtett török hadilobogókat vitte fel az uralkodónak"' Bécsbe.30 Néhány
utat rábízott Dobó még Halmi Miklós, Szóláthy György és Hyspan Vince had
nagyokra is.
23
24
25
26
27
28
29
30

Tinódi Sebestyen: Eger vár viadaljáról való ének. Régi Magyar költők Tára. I I I . kötet. Bp., 1881. 231. o. sor.
OL Egri várszámadások.
E fejezet forrásanyaga külön-külön való hivatkozás nélkül: OL Egri várszámadások.
TinódiA. m. 1001—1002. sor.
Tinódi: i. m. 578. sor.
Tinódi: i. m. 1085—1086. sorok.
Tinódi: i. m. 550. sor.
Tinódi: i. m. 1616. sor.
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Az úgynevezett officiálisok közül az ötlovas Porkoláb Kálmán, a sajóhidvégi
gazdatiszt is postálkodott Dobónak. (Az ostrom során súlyosan megsebesült.31)
A gyalogos tizedesek („decurio") sorából való volt Czapy Mihály, aki a szol
noki török ostromgyűrűn hatolt keresztül levéllel a tarsolyában. Az ostrom
harcaiban két alkalommal is megsebesült.32 Varsányi Imre pedig az ostrom
gyűrűn levéllel áttörő Vass Miklósnak adott fegyveres kíséretet.
A „servitor"-ok közül csak egy szerepelt postafutárként, — Mekcseyé.
Nem egy esetben tekintélyes férfiak továbbították Dobó István leveleit. Köz
tük találjuk Chyga Jánost, Heves vármegye főszolgabíróját, magister Czeglédy
Barnabás egri kanonokot és Káldy Márton királyi gyalogos kapitányt, aki azon
ban nem Egerben szolgált.
Néhány postafutárról nem volt megállapítható várbeli besoztása, hivatala,
például Kamody Gergelyről, Vajda Pálról és az egri Lakatgyártó Jakabról.
Egy esetben Dobó az Eger városi szabadhelyi libertinust, Hegedűs Tamást
küldte Besztercebányára levelével, megfizetve a 12 mérföldön felül megtett
útját.
Hol s merre jártak a

Dobó-futárok?

1551-ben négyszer fordultak meg Bécsben. De voltak Losonczy Istvánnál
Temesváron, Báthory András erdélyi vajdánál Lippa körül, Castaldo és Sforza
tábornokoknál Erdélyben, a bányagrófnál Besztercebányán, Bebek Ferencnél
Fülek várában, Serédy Gáspár felvidéki főkapitánynál Kassán, Teuffel Erasmus
tábornoknál és Sbardellati Ágoston váci katonapüspöknél Felső-Magyarország
nyugati felében, valamint Tokajban, Nádudvaron, Zemplén és Zaránd várme
gyékben.
Az 1552. év katonai futárpostája érdekes adatokkal szolgál Dobó István inten
zív hadi készülődéseiről, s a védelmi erők tömörítését célzó akcióiról. Jártak a
Dobó-futárok kétszer is Pozsonyban, bizonyára a Magyar Kamaránál, Tokajban
és Sárospatakon. Megfordultak a bányavárosokban: Körmöc- és Besztercebá
nyán, Nagyváradon, valamint a borsodi rendeknél Miskolcon. Temesvár eleste
napján (1552. július 26-án) pedig a szomszédos érdekelt kilenc felvidéki várme
gyéhez (Abaúj, Borsod, Gömör, Heves, Sáros, Szepes, Torna, Ung és Zemplén)
küldte el leveleit Dobó István, hogy a szikszói gyűlés eredménytelensége nyo
mán segítségnyújtásra kérje és figyelmeztesse a közelgő veszélyre a megyék ve
zetőit. 1552 első felében háromszor is megfordultak Dobó postafutárai Bécsben.
Az egri vár katonai futárainak legkimagaslóbb teljesítményét Czapy Mihály
gyalogos tizedes és Vass Miklós, Dobó apródja nyújtották. Czapy szeptember
3-án a török ostromzáron át juttatta el az egri várkapitány levelét az szolnoki
várba, s feladata teljesítése után onnan sikeresen vissza is tért Eger várába.
Szolnok vára eleste után Ahmed basa Dobóhoz küldött fenyegető levelét szep
tember 10-én haladéktalanul Bécsbe küldte a kapitány Vass Miklós révén. Mire
hazaért és elérte a szarvaskői várat, természetesen már teljes blokád alatt ál
lott Eger. Ezért Dobó szeptember 23-án Varsányi Imre gyalogos tizedest a sza
kaszába tartozó Tóth András drabanttal az ostromzáron át küldte ki megsegíté
sükre. A kis csapat azután egy névtelen katona halála árán vissza is tudott jutni
a vár biztonságos falai közé. Ekkor hozta meg Vass Miklós Oláh Miklós egri
püspök és királyi kancellár „nagy bánatával" küldött „nagy szép biztatás"-ait. 33
31 Történelmi Tár, 1888. 393. o.
32 Történelmi Tár, 1888. 389. o.
33 Tinódi: i. m. 1308—1309. sorok.
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Tinóditól tudjuk, hogy Dobó István még szeptemberben újabb levéllel kívánta
Vasst ismét Bécsbe küldeni, de a török strázsák éberségén meghiúsult a terv.
Végül is október 14-én — a kétnapos nagy török roham után — Vass, ko
rábbi kísérőtársai biztosítása mellett, átjutott a török záróvonalon a Bécsbe
szóló katonai helyzetjelentéssel, s bizonyára segítségkéréssel.
1552. október 18-án, amikor a török sereg utolsó alakulatai is eltávoztak a
vár falai alól, „Tokajba és más helyekre" küldötte a várkapitány Varsányi Já
nos gyalogos tizedest, hogy az egri hadinépnek sürgősen élelmiszert szállítsa
nak.
Mi volt az egri vár katonai postafutárainak

bére?

1551-ben, amikor még a törökök nem veszélyeztették közvetlenül az egri fu
tárokat, Bécsbe csupán 1—1,5 forint volt a fizetség. Dobó István nagy általános
ságban 1 forintot adott az ország területén egy-egy útért — például Nádudvar
ra, Zaránd és Zemplén vármegyékbe, vagy Kassára ^Temesvárra azonban, me
rőben érthetetlen módon, csupán 75 dénárt, Lippa környékére pedig már 3 fo
rintot utalt ki.
1552-ben a postafutár életét fenyegető veszély növekedésével emelkedett a
fizetség. Az esztendő első felében már 3,50—3,70 forintot adtak egy-egy bécsi
fordulóért. Amikor pedig már szeptember 10-én Vass Miklós járt ott, 6 forintot
kapott. A harcok után pedig páratlan értékű jó szolgálataiért, s mivel még az
ostrom során arcán megsebesült s fogát is elvesztette, 100 forint értékű sót kért
Dobó részére jutalmul a királytól.34
Varsányi Imre tizedes, aki a postálkodó Vasst két alkalommal is be- és ki
kísérte fegyveresen a várból a török táboron át, 1—1 ruhára való stamet posz
tót kapott a várkapitánytól jutalmul, 10,80 forint összértékben.
Tóth András drabant azonban, aki két alkalommal is Vass és Varsányi fegy
veres társa volt, a két veszélyes útjáért csupán 1—1 forintban részesült. (!)
Czapy Mihály gyalogos tizedest az életveszélyes szolnoki útjáért méltányta
lanul kevéssel, 2 forinttal fizették meg.
Az egri futárok bére tehát nem mindig állt arányban a. megtett út hosszával
és veszélyességével. Ügy tűnik, hogy Dobó István figyelembe vette a postálko
dó futár rangját is.
Az egri vár postája a XVI. század második

felében

Az 1552. őszi nagy török ostrom után megszüntették a Pozsony és Eger kö
zötti hadi posta vonalát, viszont az esztendő utolján Magyarország XVI—XVII.
századi legjelentékenyebb postai összeköttetését állították fel Pozsony és Kassa
között. Ez a postavonal a Kárpátok hegykoszorúja biztonságos védelme alatt
hatalmas félkörben kapcsolta össze a két nagyvárost. 33
A közvetlen, állandó postai kapcsolat nélkül maradt egri vár levelezését ki
zárólag katonai futárai, valamint az Eger városi Szabadhely lakosainak urbá
riumban biztosított futárszolgálata révén biztosította.
A szabadhelyieknek a levélszállítás fejében minden jobbágyi tehertől való
mentessége azonban a XVI. század második felében megszűnt. Az 1567. évi
urbárium ugyan továbbra is biztosította a földesúrnak, illetve a várkapitány
nak a 12 mérföldes körzetben díjazás nélküli mindenkori futárszolgálatot, de
34 Történelmi Tár, 1888.
35 OL Városi és kamarai számadások. Fol lat. 763.
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már súlyos földesúri terheket rak a lakosok vállára. Ebben az időben Sza
badhelyet 68 jobbágy, akinek háza van, 5 szabados és 6 nemes lakta. így ga
bonából tizedet és ötödöt is tartoztak adni, s azt a várba szállítani. A várba fu
varozott hatalmas mennyiségű dézsmabúza rostálásához és tisztításához pedig
munkaerővel kellett kiállniok.36 Szabadhely lakosai joggal tiltakoztak e terhek
ellen, mivel szabadságukat a királyok mindig elismerték: „Régi szabadságunk
és szokásunk szerint" 12 mérföld körzetben „saját költségünkön" végzett levél
szállításon kívül a lakosok sem censust, vagy taxát, sem pedig másféle szolgá
latot az egri várnak nem adtak. 37
Közben Kassán egész postai — hadi postai — gócpont alakult ki. A Pozsony—
Kassa-i vonal felállításával egyidőben Taxis'Mátyás „Magyarország postames
tere" Kassától kiindulóan 25 állomáson át két vonallal behálózta Erdélyt Dé
váig és Nagyszebenig. Ez a fontos postai összeköttetés azonban csupán 1556-ig
állott fenn.38.
Ettől függetlenül azonban Kassától hét postaállomáson .keresztül Szatmárig
is szerveztek egy fontos hadi postát. 39
Ezenkívül „Kassától Kisvárdáig és más helyekre, ahol őfelsége hadserege tá
borban volt", rendszeres „extraordinárius postá"-t tartott fenn a kassai posta
mester. 40 Ezt — valamint az alábbi — sokrétű hadi postai összeköttetést a Fer
dinánd és Erdély között e térségben dúlt háborúskodások tették szükségessé.
A legfelsőbb hadvezetésnek megvolt tehát a lehetősége arra, hogy Eger várát
ne a nehezen járható Kárpátokon át, de kelet felé, a kassai vonalba kösse be.
1553 februárjában Pallavicini Sforza és Zay Ferenc jelentést tett a bécsi Ki
rályi Udvari Kamarának bizonyos kiutalt 3 ezer forintnak az egri várostrom
idején megsebesültek, az elhaltak özvegyei, s a kitűnt mesteremberek jutalma
zására, valamint posta felállítására („Legung der posst"), s a diósgyőri vár meg
erősítésére való felhasználásáról.41 A Bécsben fennmaradt iktatókönyv szűksza
vú bejegyzéséből azonban nem tűnik ki, hogy hol került sor a posta, illetve
posták felállítására. Az események ismeretében valószínű, hogy a kassai, illet
ve a szatmári posta vonalról van szó. Ezek az újonnan létesített postaállomások,
illetve vonalak jelentősen segítették az egri vár postai kapcsolatát is, hiszen
ezeken át úgynevezett extraordinárius posták révén kapcsolódhatott be a fenn
álló postahálózatba.
Valóban. 1553-ban az egri vár fennmaradt számadásai szerint a szentmártoni
postamester egy szolgája (postalegénye) részére kölcsönösségi alapon („nomine
mutui") 8 forintot fizettek ki, Szentmárton pedig, ahol castellum, megerősített
hely is volt, a szatmári s valószínűleg a kisvárdai extraordinárius posta vonalá
ban feküdt.
1554 februárjában, amikor azután Bornemissza Gergely, mint az egri vár új
kapitánya, terjedelmes felségfolyamodványban fordult Ferdinánd királyhoz,
ilyen hatásos érvekkel kérte az uralkodót az egri posta újbóli felállítására :
„ . . . alázatosan kérem Felségedet, hogy miként az érsek úr idejében volt
(Oláh Miklós egri püspökből 1553-ban esztergomi érsek lett), úgy most is egész
Egerig posták állítása kívánatos, mivel azon részekből különböző újságokat és
híreket mind az ellenségről, mind más politikai viszonyokról megtudhatunk. De
ha a posta hiányzik, mindig csak túlságosan későn tudom tájékoztatni Felsége
det az itteni hírekről.. ."42
36
37
38
39
40
41
42

OL Urb. et Conscr. Fasc. 1. STr. 1:
OL Urb. et Conscr. Fasc. 08. Nr. 35.
OL Városi és kamarai számadások. Fol germ. 772. és quart. 617.
OL Városi és kamarai számadások. Fol lat. 879. (Paar Péter számadásai.)
OL Városi és kamarai számadások. Miscellaneae. Postalia. Fasc. 1997.
FHKA. Registraturbücher. Nr. 210. 47.
FHKA. Hungarn. 14338. fasc. (1554. február 19.)
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Bornemissza, aki Dobó alatt már személyesen tapasztalta a szervezett állandó
posta nagy előnyét, joggal kérte az uralkodótól annak újból való felállítását,
éppen úgy, mint a vár egyéb más katonai védelmi jelentőségű hiányosságainak
pótlását.
Az egri postaállomás felállítására azonban egyhamar nem került sor. 11 esz
tendő múltán Mágócsy Gáspár egri főkapitányt még arra utasította a bécsi
Haditanács, hogy levelezését Egerből Kassára és viszont kell lebonyolítania. 43
Ez tehát egyértelműen azt jelentette, hogy az egri vár kapitányainak saját fu
táraikkal kellett abban az időben fenntartaniuk a kassai postával a kapcsolatot.
Ez pedig a tekintélyes távolság miatt kétségtelenül jelentékeny megterhelést
jelenthetett a vár számára.
1565—67-ben azután végre Eger vára ismét belekapcsolódott a magyarországi
postahálózatba.
1565—66-ban Schwendi Lázár csapatai akcióba lendültek János Zsigmond el
len és 1565-ben Tokaj, 1566-ban pedig Szatmár került Habsburg Miksa kezére.
E jelentős hadjárat során Paár Péter, — aki ekkor már Taxis Mátyás utódaként
„Magyarország postamestere" lett44 — megszervezte e kulcsfontosságú térséga korábbi hadi posta állomásait Kassa és Szatmár között.45
E korszak fontos intézkedései során, 1567 márciusa előtt állították fel ismét
Egerben a postaállomást. 1567 márciusában ugyanis már a bécsi Udvari Kamara
utasította Schwendi Lázárt, a szepességi hadak parancsnokát, hogy járja be „a
különböző időben Egerben és Szatmáron felállított postákat" és írja össze a pos
tások fizetésbéli hátralékait. A tábornok válaszában közölte, hogy amikor Forgách Simont az egri vár főkapitányi tisztébe beiktatja, ezt a megbízatást is el
fogja intézni.46,
Levéltári adatok igazolják, hogy az új egri hadi posta Tokajig futott, itt kap
csolódott be a Szatmár—Kassa vonalba, s ennek a révén került Kassa érintésé
vel összeköttetésbe Pozsonnyal és mindenekelőtt Béccsel.
1567 novemberében Schwendi feloszlatta a korábban Kassa—Szatmár közötti
hadi postákat, s azokat rendes postákká szervezték át,47 a kassai központból pe
dig Tokajon át építették ki az új hadi posta vonalát Szatmárig. Már 1567 de
cemberében intézkedett is az uralkodó a Tokaj és Szatmár közötti postások el
maradt bérének kifizetéséről.48 1568 februárjában pedig „a Szatmár, Tokaj és
Eger közötti hadi postások" (Veldtpostpotten") már az Udvari Kamarához for
dultak, elmaradt fizetésük folyósítását kérve.49
A fizetési viszonyok ezeken a fontos hadipostákon is — mint szerte másutt
is az országban — nagyon rosszak voltak. 1581-ben, akár csak 1582-ben, ismét
sürgették az egri, a tokaji és a szatmári hadi posták vezetői elmaradt járandó
ságuk kifizetését.50 1582-ben Szuhay egri püspök, mint kamarai prefektus, 1
ezer forintot utalt ki Paár Péternek a hátralékkal, küszködő postások fizetésé
re. 51 Minden bizonnyal az egri hadi postás is részesedett e tekintélyes összegből.
A postások á „posta ordinaria" szállítására rendelt lovak után darabonként
8—8 rajnai forint fizetést kaptak. 52 A korszak magyarországi hadi postáinak
vizsgálata alapján valószínűleg két lótartással bírt az egri postaállomás, ami
havi csekély 16 rajnai forint fix fizetést jelentett a veredariusoknak. Jövedelme
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Kriegsarchiv. Wiener Hofkriegsrat Protocoll. Nr. 143. Band. 50. (1564. V.)
OL Liber Begius. Nr. 2.163—104. o.
OL Városi és kamarai számadások. Fol. lat. 789. (Paár Péter számadásai.)
FHKA. Registraturbücher. Nr. 275. 75. (1567. II. 13—14.)
FHKA. Alte Postacten. Fase. 9030.
OL Városi és kamarai számadások. Miscellaneae. Postale. B. Fase. 1997.
FHKA. Exhibiten Protocoll. Nr. 277. Band. 75.
FHKA. Exhibiten Protocoll. Nr. 366. Band. 599. és Nr. 371. Band. 517, 543, 610. (1581. XI. 2.)
OL Városi és kamarai számadások. Fol. lat. 789. (Paár Péter számadásai.)
OL Városi és kamarai számadások. Miscellaneae. Postale. B. Fase. 1997.
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azonban az úgynevezett „extraordinaria postá"-k indításával jelentékenyen
megnövekedett, sőt ennek a révén vált a postálkodás é korszakban gazdaságos
vállalkozássá.
Bár a pozsonyi postamesternek, mint Magyarország postamesterének a fő
nöksége alatt állottak a felvidéki postások mellett az egri, a tokaji és a szatmári
veredáriusok is,53 kutatásaim szerint a Kassa—Tokaj—Szatmár és a Tokaj—
Eger hadi posták veredáriusainak közvetlen felettese a kassai postamester volt,
akit „postarum nostrarum Cassoviensis praefectus"-nak, illetve „magister posta
rum a Cassovia ad Zathmar et Thokay"-nak említenek a levéltári források.5'1
Ö kapta kézhez általában az alá beosztott postások fizetését a kamarától (leg
többször a szepesitől, Kassáról) és a különböző harmincadosoktól. Például 1592
áprilisában Andreas Wolzogen kassai postamester a bártfai harmincadostól vet
te fel „a Kassa alatt Szatmárig és Egerig terjedő posták" 26 ló után járó első ne
gyedévi fizetését.55
Hogy kik voltak az egri hadi postások a XVI. század második felében, azt a
szegényes és zömében külföldön őrzött levéltári forrásanyag miatt pillanatnyi
lag nem tudjuk. Egy azonban igen valószínű: idegenek (osztrák, német, olasz)
voltak, mivel ebben a korszakban még valamennyi magyarországi posta idegen
kézben volt.56 Csak a nehéz és életveszélyes munkát végző postalegények voltak
magyarok.
Az egri hadi posta valószínűen 1596-ig, a török ostromig működött. Annál is
inkább, mivel ezekben az években egyre nagyobb katonai szükségszerűséggé
vált a zavartalan és pontos levélbéli összeköttetés.57

53 OL Városi és kamarai számadások. Fol. lat. 879. („postae sub me existenti", „veredarii mihi attributi" —
1582.)
54 OL Városi és kamarai számadások. Miscellaneae. Postale. B. Fase. 1997.
55 OL Városi és kamarai számadások. Miscellaneae. Postale. B. Fase. 1997.
56 ÓL Városi és kamarai számadások. Fol. lat. 763. (Paar Péter számadásai.)
57 Az uralkodó „strictissime et sub poena" elrendelte 1593-ban a kamarának és a harmincadosoknak, hogy „a
törökök erős mozgolódása miatt" fizessék ki a postások összes járandóságát, hogy azok „lóval és egyéb szükségessel
szorgalmasan el legyenek látva, melynek azonban a késedelmes fizetések miatt hijjával vannak." „Firmissime et
gravüsime" minden kamarai bevételt a postások fizetésére rendelt a király. OL Városi és kamarai számadások. Fol.
lat. 879.
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KAMODY MIKLÓS
A RÁKÖCZI-SZABADSÁGHARC TÁBORI POSTÁJA

A Rákóczi-szabadságharc postája utáni k u t a t á s során felhívták figyelmemet a
Hadtörténelmi Közlemények XVIII. (1917) évfolyamában Szendrei János által
közölt iratra, mely címe után a Rákóczi-szabadságharc tábori postaszolgálatával
kapcsolatos. Szendrei az irat tárgyát, egyben a közlemény címét „II. Rákóczi
Ferenc fejedelem rendelete a tábori postaszolgálat ü g y é b e n " jelölte meg. Az
irat kiadásának kelte; 1704. október 22. Vihnye. A közlő az irat őrzési helyére
n e m utalt.
A Rákóczi-szabadságharc levéltárának i r a t a n y a g á b a n az említett iratot u g y a n
még n e m sikerült megtalálni, a közlést mégis hitelesnek vettem, mert az irat
keltének idejében Vihnyéről, ahol a fejedelem a Selmecbányái fegyverszüneti
tárgyalások (1704. október 17—31.) előtt és közben n é h á n y napot gyógykezelés
céljából töltött, m á s katonai rendelkezést is adott ki, többek között 1704. októ
ber 8-án i n n e n intézkedett Tokaj v á r á n a k lerombolására.
A közlemény t a r t a l m a azonban n e m fedi a n n a k címét. A közölt irat ugyanis
n e m a tábori postaszolgálatról szól, h a n e m a postaszolgálat és ellátóinak védel
mében teendő katonai intézkedéseket tartalmazza. A félreértés a szabadságharc
postaszervezetének hiányos ismeretéből, feltáratlan voltából fakadhatott.
T a n u l m á n y o m b a n megkísérlem b e m u t a t n i a Rákóczi-szabadságharc tábori
postája működésének elvi, tárgyi és személyi vonatkozásait, b e m u t a t n i azokat
az iratokat, melyek a tábori posta tevékenységére utalnak. Mielőtt azonban e r r e
rátérnék, röviden ismertetem a Rákóczi-szabadságharc postaszervezetének kelet
kezését és működését. 1
Rákóczi isnterte a hírközlés jelentőségét és igyekezett jól működő hírközlő
hálózatot szervezni, a m i n e k alapja, a k o r technikai helyzetének megfelelően, a
levélbeni és személyes közlés volt. Ez a közlési mód m i n d a közigazgatási, állam
szervezési, m i n d a k a t o n a i céloknak e g y a r á n t megfelelt. A szabadságmozgalom
szervezett hírközlési rendszerét n e m az Erdélyben hagyományos, k ö z t e r h e n
nyugvó ősi futárszolgálatra alapozta, mely ez időre m á r korszerűtlenné vált,
h a n e m a nyugati államok postahálózatának mintájára fokozatosan állami in
tézményként szervezte meg. F e n n t a r t á s á b a n számított a vármegyék, m i n t köz
igazgatási egységek anyagi- és természetbeni t á m o g a t á s á r a is. Rákóczi postája
közigazgatási-katonai céljain túl magáncélokra is szolgált.
A postaszolgálatra vonatkozó első fejedelmi rendelkezés a v á r m e g y é k n e k
1703. n o v e m b e r 10-én Tokaj v á r á n a k ostroma során került kiadásra. A r e n d e l 1 A Rákóczi Ferenc szabadságharc postájáról megjelent tanulmány; Kamody Miklós: A Rákóczi-szabadságharc
postája. (Válogatott iratok) c. a Folia Rákócziana sorozat 6. sz. kötetében. Vaja 1981. (a továbbiakban — F . R.)
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>
kezes röviden indokolja a hírtovábbítás megszervezésének szükségességét. „A le
veleknek rendes folytatása a' nemes ország szolgálatának előmenetelére, segítsé
gére szolgál." A végrehajtás módjának indokául: ... „mely végre mind az mos
tani hadakozásunkra kívántató költségnek compendiumára 2 , mind az előszámlált
okokra nézve alkalmatosabbnak ítéltük, hogy minden nemes vármegyékben,
egyéb királyi 's mezővárosokban, falukban bizonyos számú postalovak azok
mellé rendelt szóigákkal együtt állíttatván a' melly felé a' nemes ország címeres
* postája táborunkrul parancsolatunkbul leveleinkkel expediáltatik, 3 egy helybül
más helyben azon postalovakon kívántató azon szolgálatját késedelem nélkül
folytassa." A rendelkezés részletekre is kitér: Bejelenti Szepesi János főpostamesteri megbízatását. A rendelkezés mellékletét képező pátens — melynek szö
vege némi változással megegyezik a megyékhez küldött rendelkezésével — el
rendeli a pátens járásokban való kihirdetését azzal, hogy „minden város öt, faluk
pedig értékek és tehetségekhez képest ki két, ki három postai szolgálatra alkal
mas erős postalovat a mellé kívánt szolgával a parancs vétele után tizenötöd
napra előállítani semmiképpen el ne mulassza." A pátens védelmébe veszi a pos
tát : „ . . . serio is intimáljuk, 4 hogy senki is azon címeres nemes ország postáit
élete elvesztése alatt útjában akadályoztatni, annyival is inkább károsítani, meg
verni vagy megölni ne merészelje . . . "
A posták — mely alatt a fejedelmi udvarból indított címeres 5 futárpostákat
(kurírokat) kell a rendelkezés szerint értenünk — ellátását a lakosságra hárít
ja: „Tartoznak penig minden helyek említett postáink számára illendő étel 's
ital, széna, abrak gazdálkodással illendőképen lenni, a' mint hogy ezt a nemes
vármegye hozzánk 's nemes országhoz tartozó kötelessége szerint mentül jobb
móddal, hamarább effectualni6 is igyekézze." (1. sz. irat)
A tokaji postapátens még bizonyos közteher jellegű szabályozás. A szabadság
mozgalom kezdeti időszakában keletkezett és a fejedelmi futárok útján fenn
tartott legszükségesebb hírközlési kapcsolatot alapozta meg. A rendelkezést
követően fogott hozzá Szepesi János a magyarországi és erdélyi posták főpostamestere a posták (postaállomások) felállításához, ami 1704 nyaráig sem történt
meg a kívánt mértékben. Erre a vármegyékhez küldött sürgető levelek bőven
utalnak. 1703—1704-ben a posták fizetése, a postalovak téli ellátása a kiadott
rendelkezés szerint a vármegyékre hárult, aminek a vármegyék nem tettek
mindenkor és mindenütt eleget. A fejedelem 1704. április 16-án Egerben ki
adott rendelkezése szabályozta a segédpostamesterek és a postalegények já
randóságát, mert előfordult, hogy egyes segédpostamesterek (veredáriusok) egy
esztendő óta sem kaptak fizetést.7
A posta szervezett működését többen engedély nélkül jogtalanul kihasznál
ták. Katonák, magánszemélyek útlevél nélkül akartak közlekedni, a postások
kal erőszakoskodtak, nekik kárt okoztak. Az ilyen cselekmények megtorlása,
megelőzése céljából adta ki a fejedelem a Szendrei által félreértett rendelke
zését 1704. október 22-én Vihnyén. (2. sz.)
A védlevél, mely „Universis et singulis", „Együttesn és egyenként", tehát
mindenkinek szólt, az előforduló visszaélések ellen lép fel. Tisztázza, hogy akik
országos ügyben fejedelmi útlevéllel járnak, azokat a posta ingyen, akik ve2 csökkentésére
3 továbbíttatik
4 szigorúan is megparancsoljuk
5 Rákóczi futárjai, tisztségük igazolásául fejedelmi címert hordtak nyakukba akasztva.
6 megvalósítani
7 Rákóczi Ferenc Szepesi János főpostamester panasza alapján sürgeti a vármegyéknél a posták felállítását,
megszabva a postamesterek, veredáriusok és postiliók fizetését a lótartás és a postatávolság arányában. (Heves me
gyei Levéltár, 1—8/1704 IV. 1/b.)
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zénylő tisztek vagy várparancsnokok útlevelével utaznak, megszabott viteldí
jért szállítja. Az útlevél nélkülieket ne csak ne hordozzák, hanem a postahelyen
levő vezénylő tisztnek, vagy várparancsnoknak megbüntetésük végett adják át.
Szigorúan megparancsolja a postahelyeken levő tiszteknek: ha hivatalos vagy
magánügyben útlevél nélkül járók postalovakat követelnek a postától, erősza
koskodnak, vagy kárt tesznek, azok ellen a postamestereknek és beosztottak
nak legyenek segítségére a kihágók elfogásában és a parancsnokló tiszt, vagy
várkapitány elé állításában, hogy azoktól méltó büntetésüket megkapják. A
postahelyeken levő tisztek, ha a parancsban előírt segítséget a postásoktól meg
tagadják és a kihágókat meg nem fogják és büntetés elnyerésére a megneve
zett tisztekhez nem viszik, hasonló büntetésben részesülnek. A rendelkezés fel 1
hívja a vármegyéket is, hogy legyen gondjuk az ellenszegülő helyekre, melyek
re a postások panaszt tesznek és az ilyen községek bíráit és tisztjeit — további
panaszok megelőzése érdekében — büntessék meg.
A Vihnyén kiadott fenti rendelkezésnek az a kitétele, hogy: „tévén egyéb
iránt is oly új rendelést..." a postaszolgálat ügyében teendő új fejedelmi
rendelkezésre utal. A rendelkezés 1705. március 4-én Egerben jelent meg és ki
lenc pontban foglalta össze a postára, a posta igénybevételére, a postatarifá,ra, utazásra, a posták kötelmeire vonatkozó rendelkezéseket. A fejedelmi uta
sítást némi módosítással a főpostamester tovább adta a postamesterek, veredáriusok részére. 8
1704—1707 között a posták működése nem volt kifogástalan. Ezt postán be
lüli és gazdasági okok idézték elő. A főpostamester nem tartott kellő rendet
és fegyelmet. Tisztségét, mint annyi más nemesi osztályostársa, anyagi hely
zetének javítására igyekezett fordítani. A megyék nemessége vonakodott a pos
ta alkalmazottait fizetni, a posta fenntartásához hozzájárulni. Nem biztosította
a postalovak tartásához szükséges előírt füvellőt, vagy oly távol jelölte ki,
hogy azzal a lóváltást késleltette. A pénz elértéktelenedése az árak emelkedé
sét vonta maga után, ami növelte a postát fenntartó postamesterek terheit.
A nehézségek kihatottak a posta személyi állományára, amit még fokozott
Rabutin 1706-os vonulása, melynek során sok postaállomás teljesen elpusztult.9
A panaszok a fejedelemhez,, Bercsényi Miklós főgenerálishoz, Károlyi Sándor
generálishoz, az időközben, 1706-ban megalakult és a posták irányítását át
vevő Gazdasági Tanácshoz érkeztek. A fejedelem bizonyságot szerzett, hogy
Szepesi János főpostamester a posták irányításával és rendbentartásával nem
tud megbirkózni, ezért felajánlotta megyei szolgálatra Zemplén megyébe al
ispánnak a tisztújítás során, de a vármegye nem tartott rá igényt.10
A Gazdasági Tanács több esetben ráír, figyelmezteti Szepesit a helyzet meg
javítására, de gyökeres változás nem történik. 11 Károlyi Sándor generális tá
jékoztatást kér a postavonalakról, amit a főpostamester el is küld. A posta
hiányos működéséért kimenti magát, a nehézségeket a pénz értéktelenedésére,
a szolgálat terhes és költséges voltára hárítja. 12
Bercsényi a posták működését így értékeli a fejedelemnek írt levelében: „A
postákra kegyelmes uram mindenütt méltó a panasz, mert Szepesi uram csak
a fizetés elmaradását szedte r e n d b e . . . úgy látom magamnak kell beletekinte
nem .. ,13 Szepesi főpostamester érzi, hogy a bírálathullám elborítja, annak
8 nemzetgazdasági Szemle I I I . (1883) évf. 58—02. o.
9 F. R. 6. sz. 56—57. o.
10 Rákóczi levele Barkóczi Ferenc zempléni főispánnak 1700. augusztus 5. Archívum Rákóczianum II. Rákóczi
Ferenc levéltára I. o. Had- és belügy 1—3. kötet. 1703—1712. Közli Thaly Kálmán: (Bp. 1873—1874) I. kötet 444.
o. (a továbbiakban — A. R.)
11 Országos Levéltár G. 20. Rszh. lt. II. 4. d. (a továbbiakban — O. L.)
12 O. L. 369. Károlyi-család lt.; Acta Rákócziana Ser. I. 1700. április fasc. 2. B. Nro. 10.
13 A. R. III. 372. o.
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megelőzésére 1706 végén hat pontos előterjesztést tesz a fejedelemnek, ebben
javasolja a fizetések és a tarifa emelését, az erdélyi posták jobb anyagi ellá
tását. A nehézségeket a pénz értékvesztésével, a szolgálat költséges voltával
indokolja. A fejedelem pontonként ad választ az előterjesztésre, ígéretet tesz,
hogy rhénes forintban fog fizettetni, a vármegyéket utasítja széna, abrak ki
utalására, a lovak ellátása céljából postaföldek kihasítására. A hivatalos utasok
viteldíján nem változtat, csak a magánutasok tarifáját emeli.14
A fejedelem nem volt megelégedve a táborból jövő posták gyorsaságával sem,
és 1707. március 23-án Bercsényihez írt levelében említést tesz a tábori pos
ták felállításáról: „...ezen-a területen a posták szervei mind megvannak, de
hol öreg asszony, hol gyalog parasztember, hol talám falábú koldus is hordja a
leveleket. Nem tudom Galambos Ferenc jobban fogja-e kezébe venni a ke
gyelmed tábori postái felállításának módját, mintsem a vármegyékben tett
javaslatok dolgát".15 E szűkszavú közlésből tudjuk, hogy a tábori posták szer
vezője Galambos Ferenc, aki feladatát maradéktalanul elvégezte.16 A postai há
lózat továbbfejlesztésének tervéből következtetni lehetett, hogy jelentős szer
vezési változás várható.
Ez a változás egyrészt az ónodi országgyűlésen jóváhagyott Regulamentum
Universale megjelentetése, mely egységbe foglalta az addig hozott katonai
szervezési intézkedéseket, másrészt a posta működésére vonatkozó második fe
jedelmi Instructio megjelenése volt.
A fejedelem a posták ügyében helyszíni vizsgálatot rendelt el, melyet a Gaz
dasági Tanács és Szepesi János főpostamester megbízottja az északi postafő
vonal 26 postahelyének felkeresése során 1707. május 15—június 15-ig hajtott
végre. A felkeresett postahelyek dolgozói, postamesterek, veredáriusok, volt
postások megnyilvánulásából hű képet kapunk az akkori postai, gazdasági,
személyzeti és társadalmi viszonyokról. A rögzített nyilatkozatok a postatörté
net igen értékes dokumentumát képezik. Igen kár, hogy az 1869. évi postai
szaksajtóban történő közlés után nem került vissza a levéltárba és közlője irat
tári jelzetére sem utalt.
A postások írásba foglalt nyilatkozataiból feltárult a valóságos helyzet, mely
a vármegyékre és a főpostamester működésére, emberi magatartására igen rossz
fényt vetett. Szepesi főpostamester a posták fizetését a Gazdasági Tanácstól
felvette, de annak további kifizetésével sokszor évekre is elmaradt. A postá
sokat tudatosan megkárosította, járandóságukat csökkentette. A felszólalókat
hatalmi szóval letorkollta, fenyegette, velük szemben megtorlással élt. Nem volt
postamester, aki 300-tól 3000 forintig terjedő kárt ne szenvedett volna. A pa
naszok utaltak a rosszabbodott gazdasági helyzetre is. A pénz értékét vesztette,
patkóvasat még pénzért sem voltak képesek szerezni, a postalegényeket nem
tudták kellően ruházni stb. Ugyanakkor a vármegyéktől nem kapták meg a
nekik kijáró téli lótartási abrak-, zabjárandóságot, sem az elrendelt kaszáló
kiutalását. A postalovak elhasználódtak amit még az is fokozott, hogy a keres
kedők, kihasználva a tarifa olcsóságát, túlzott mértékben vették igénybe a
postalovakat.17
A részletes jegyzőkönyvből összefoglaló jelentés 18 készült a fejedelem számá14 F. R. 6. sz. 13- sz. irat
15 A. R. I I . 60. o.
16 Galambos Ferenc altábornagy, a tiszántúli részek vicegeneralisa, az ecsedi vár parancsnoka, a Senatus tagja.
A fejedelem előzőleg is megbízta különleges feladatok végrehajtásával. Pl.: 1707. március 14-én arra kapott meg
bízást, hogy generálisi tekintélyével szorítsa rá a Bihar megyei hajdúvárosokat a megye iránti engedelmességre.
Erre utal a fejedelem megjegyzése.
17 Szepesi János főpostamester ellen a fejedelem utasítására a kassai és lőcsei postavonalon 1707. május 15—június
15-ig tartó vizsgálat részletes megállapításai. Közölte a Posta-Közlöny, 1869. évf. 31. és 3Z?%z. F . R. 6. sz. 73—84. o
18 Hegyi Ferenc a Gazdasági Tanács jurátusának és Vajda Ferenc a főpostamester megbízottjának összefoglaló
jelentése Szepesi János ellen lefolytatott vizsgálat eredményéről. F. R. 6. sz. 69—72. o.
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ra, melynek alapján Szepesi Jánost leváltották és helyette Kosovics Márton
máramarosi hadbiztost — a commissariátus titkárát, ki tanácsosi rangban te
vékenykedett — bízták meg a posta rendbetételével. Kosovicsnak, Szepesitől
eltérően, nem az egész ország postáira, hanem csak a magyarországi részre ter
jedt ki a hatásköre. Erdély Orbán Simon főpostamester személyében külön pos
tavezetőt kapott.
Rákóczi Kosovics Márton részére Munkácsról 1707. augusztus 5-én új posta
szabályzatot „Instructiót" adott ki, mely sokkal részletesebben — 9 helyett 27
pontban — foglalta össze a posták működésére vonatkozó előírásokat. Az uta
sításnak először a tervezetét készítették el, mégpedig két változatban. Az első
24 pontos változat aláírásra, kiadásra nem került. Ezt a tervezetet közölte a
Posta-Közlöny, az első postás szaklap 1869-ben, mint jóváhagyott utasítást.
A kutatás során előkerült egy másik változat, mely az elsőt alapul véve nem
csak módosít a 24 pontos tervezeten, hanem azt 27 pontra egészíti ki. Az új
utasítás a főpostamesteri cím megjelölést mindenütt postarum director, posta
igazgató címre módosítja — bizonyára a fejedelem utasítására. — Ennek a ter
vezetnek a tisztázata kerülhetett kiadásra. (3. sz.)
A postaigazgatói Instructioval egyidejűleg kerül kibocsátásra az erdélyi fő
postamester Instructio-ja is, melynek szövegezése néhány, jellegzetesen erdé
lyi viszonyokra vonatkozó ponttól eltekintve teljesen megegyezik a magyaror
szági postaigazgatónak kiadott utasítással. Ezt az utasítást a fejedelem meg
bízásából Pongrácz György erdélyi udvari titkár írta alá és látta el fejedelmi
nagypecséttel. 19 Ezen eredeti Instructionak az első oldala, ahol a főpostames
ter személyét megjelölni, sajnos hiányzik. Orbán Simon főpostamester személyé
vel Barcsay Ábrahám erdélyi kincstartó 1708. február 1-én Nagyszőlősön ké
szített elszámolásában találkoztam. Mindkét postavezető mellé helyettest állít
tat — Magyarországon Bakos Istvánt, Erdélyben Thorday Jánost — kiknek
tennivalóját mindkét utasításban külön pontban szabályozza. A két postaveze
tő a kapott utasítást közérthető nyelvezettel tovább adta a postáknak. Ez ideig
Kosovics postaigazgató végrehajtási utasítása került elő.20
Eltekintek a Kosovicsnak adott fejedelmi utasítás részletes elemzésétől, csu
pán a tábori posták felállításával kapcsolatos részt emelem ki. Az Utasítás
24. pontja rendelkezik a tábori postamesterekre, illetve azok működésére. Min
den főkapitányi kerületbe a főparancsnok mellé tábori postamestert rendel,
kinek személyenkénti fizetése havi 40 forint a kerületi hadi kasszából.. .
„azokat is tudván főpostamestersége alatt valóknak lenni, úgy vigyázzon reájok, jó eleve ítudtokra adván a dolgokat, hogy a postális lineákon véghez me
nendő dispositiókban 21 vagy egy, vagy más úton confusiot22 ne tegyenek; ha ki
penig közülök azon postai szolgálatban vétkesnek találtatik, pro infligenda digna poena 23 azon districtusbéli generalis urat requirálja." 24 — írja az Utasítás,
A tábori postamester tehát kettős alárendeltségben állt, ami azt jelentette,
hogy szakmai-postai vonatkozásban a postaigazgató alá tartozott, fizetés és
fegyelmezés tekintetében a kerületi főparancsnok alá.
A kerületi főparancsnok más úton is segítséget kapott a hírközléshez. A fe
jedelem a postaigazgató távolléte esetére, hogy a posta irányítás nélkül ne ma
radjon és zavar ne álljon elő, helyettest rendel évi 500 rhénes forint fizetés
19
20
21
22
23
24

Uo. 19. sz. irat 99—102. oUo. 21. sz. irat 105—111. o.
rendelkezésekben
zavart
m
méltó büntetés kirovására
kerületi főparancsnokot keresse meg
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mellett. ,,... kötelessége pedig abban fog állani ezen postai officialis hívünk
nek, hogy director hívünk absentia j aban 25 folytassa a postai szolgálatot, jó
correspondentiát 20 tartván az generalátus mellé rendelt tábori postamesterek
kel. Mindazonáltal úgy alkalmaztassa director hívünk maga functióját, hogy
gyakrabban udvarunknál személy szerint jelen legyen" — írja az Utasítás 26.
pontjában.
Más szerepet tölt be a helyettes az erdélyi főpostamester mellett. Az Uta
sítás itt nem rendelkezik tábori postamester beállításáról, ennek tisztségét, fel
adatát maga a főpostamester helyettese látja el. Az erdélyi Instructio 26. pontja
ezt írja: „Hogy az postai dolgok follyamatja, annyival jobban és tapasztalhatóbb haszonnal kormányoztathassák, az melly vice gerense 27 főpostamester hí
vünknek resolváltatott, 28 az commendérozó generalis mellé rendeltettvén, ottan
fog continue residealni,29 esztendőnként való fizetése pedig 500 rhenes forintok
ra limitaltatik. Szükség annakokáért ennek is magaviseletére úgy vigyázzon
főpostamester hívünk, hogy inhabilitássa, 30 vagyis renitentiája 31 miat szolgála
tunkban fpgyatkozást és confusiót ne causaljon; 32 hogy ha pedig vétkesnek tanáltatik, az commendérozó generálisnak insinualván, 33 ottan légyen vétkének
mind törvényes revisiója, mind pedig megbüntetése . . . "
Erdélyben tehát a főpostamester helyettese látta el a tábori postamester fel
adatát és állt kettős alárendeltségben.
Az ónodi országgyűlés által jóváhagyott Regulamentum Universale külön
nem foglalkozott a tábori postamesterekkel, azok teendőivel, feladatával. Be
állításukról a Szabályzat I. részének pontjaiból tudunk. A Szabályzat megje
lenésének idejében a korábban felállított 5 főkapitányságból gyakorlatilag 3
működött: — a kassai generálisság 13 vármegyével Károlyi Sándor alatt, — az
újvári 11 vármegyével Bercsényi főparancsnok és helytartó alatt, helyettese
Bertóthy Ferenc — valamint a dunántúli parancsnokság 9 vármegyével Eszterházy Antal vezényletével.
A Szabályzat a parancsnokságok mellé törzset „General Staabot" rendelt,
amiben két mezei generális, vagy brigadéros vagy táboros kapitány, hadbíró,
tábori strázsamester, kerületi fizetőmester és helyettese, két kerületi mustra
mester, tábori postamester és két adjunktus tartozott. A harminc fős teljes stáb
tételes „fizetésének rendi"-ben a tábori postamester a 24. helyen található
azzal, hogy 5 személy és 10 ló tartására jogosult és hópénze 50 forint, annyi
mint egy generál adjutánsnak. A hópénz megállapítása eltérést mutat a posta
igazgatói Instructioban megjelölttől, a tábori postamester fizetését 40 forintban
szabja meg.
Tudjuk, hogy Bercsényi Miklós főgenerális tábori postamestere Nagy Já
nos volt, kinek 'működéséről több paleta is tanúskodik. Károlyi Sándor gene
rális Begányi Sándort foglalkoztatta, majd 1708-ban Porcsalmi István van e
tisztségben az Erős Gábor mustramester által a szentkirálydaróci mezőben ki
állított generalis mustra tabellán. 34 Eszterházy Antal tábori könyvéből, levele
zéséből kitűnik, hogy tábori postamesterként Erős Istvánt foglalkoztatta. Raj
tuk kívül még Grassalkovics János nevével találkoztam, aki 1706. szeptember
25 távollétében
26 kapcsolatot
27 helyettese
28 jóváhagyatott
29 állandóan tartózkodni
30 alkalmatlansága
31 ellenszegülése
32 zavart ne okozzon
33 tudomására hozva
34 Országos Széchényi Könyvtár, Kézirattár, Folia Hungarica 1389. 10. 241—242. (a továbbiakban — OSzK;
Fol. Hung.)
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24-i pénzfelvételi nyugtáját, mint érsekújvári seregbíró és postamester írta alá.
(4. sz.)
A tábori postamesterek igyekeztek a hadtesparancsnokok segítségére lenni.
Eszterházy Antal tábornagy, mikor megtudta, hogy Sümeg postaállomás posta
mestere 1708-ban labanccá lett, tábori postamesterével, Erős Istvánnal jára
tott el ellene. Ugyanakkor védelmébe vette Erős útján a pápai postamestert,
Szabó Györgyöt, a simontornyai Győri Lászlót és a dörögdi Vas Pétert. 35
A tábori postamester feladata volt a seregtest hivatalos levelezését postai út
ra terelni és postai úton a címzetthez szállíttatni, az ő feladata volt egyéb
katonai futárok működtetése is. A tábori postamester ismerte a postai össze
köttetéseket, postavonalak járhatóságát, az állomások elhelyezését, ami a hadi
helyzet bizonyos ismeretét is megkívánta. Parancsok, üzenetek, levelezés to
vábbítása postilió (postalegény) útján postaállomástól postaállomásig történt.
Itt a postilió lovat cserélt és friss lóval folytatta útját. A postahelyek egy, más
fél, vagy igen ritkán két postatávolságra 36 voltak egymástól. A parancsnokló fő
tisztek, az udvar tisztjei, a hadbiztosság, az alispánok levelezése és stafétakül
dése ingyenes volt. Postán való szállításukért lovanként, személyenként és
postaállomásonként 75 dénárt fizettek, ami a postamester, vagy veredarius be
vétele volt. Fejedelmi futárok, kurírok és staféta küldéséért a Gazdasági Ta
nács a főpostamester, illetve a postaigazgató útján fizetett a postáknak.
Háromféle postajárat volt használatos. A fejedelmi udvarból postanapokon
(szerdán és szombaton) induló rendes járat az ordinária, a sürgős leveleket
szállító staféta, valamint a fejedelmi futárok (kurírok).
A Rákóczi-posta jellegzetes postai okirata az ún. paleta, mely az ordinária és
staféta járatok kísérő okirata volt. A fejedelmi utasítás Szigorúan előírta a pa
leta alkalmazását. Járatot indítani csak paletával lehetett. Paletát csak az ud
var megbízott tisztségviselőjének, generálisoknak, postaigazgatónak, postames
ternek és tábori postamesternek lehetett indítani, már annak anyagi vonatko
zása miatt is. A paletát az út befejezése után a főpostamester, vagy igazgató
kancelláriájához kellett beküldeni, ahol ellenőrizték és elszámolási okmány
ként szolgált.
A paleta két részből állt. A rendelkező részben közölték a küldési módot
(ordinária, staféta), az útvonalat, a rendeltetési helyet, esetleg a futár nevét,.a
levélkötegek számát, majd a szokásos felhívást az éjjel és nappal késedelem
nélküli továbbításra, a diáriumban való előjegyzésre. Majd következett a ki
bocsátás pontos feljegyzése (év, hónap, nap, napszak, óra feljegyzése), a kibo
csátó neve, tisztsége, amiből a jogosultságra lehetett következtetni. E rendelke
ző részt kancellisták, deákok készítették, sablonszöveg alapján. A paleta máso
dik részében az előre megadott útvonalon érintett postaállomások igazolták a
járat odaérkezésének pontos időpontját (hónap, nap, napszak, óra megjelölés
sel) és a továbbítás tényét. Itt igazolták az esetleges késedelmet, a közbejött
akadályokat. 37 Paleták, főleg Koso vies postaigazgató működési idejéből, 1707—
1709-ből maradtak fenn nagy számmal, értékes adatokat nyújtanak a posta
közlekedésére, az útviszonyokra. A paletákon feltüntetett postaállomások sor
rendje alapján lehetőség nyílt a szabadságharc postahálózatának adathű re
konstrukciójára főleg Észak- és Kelet-Magyarország vonatkozásában. A Dunán r
túlról, mely hamar elveszett a mozgalom számára, nem maradt ránk paleta,'
az erdélyi részről is igen kevés.
35 Eszterházy Antal kuruc generális tábori könyve 1706—1709. Kiadta: Thaly Kálmán Budapest, 1901. 748.,
767. o.
36 1 postatávolság, vagy postamérföld = 2 magyar mérföld = 16 km., másfél postatávolság = 24 km, dupla
postatávolság = 32 km
37 F. R. 6. sz. I I / l . melléklet, 145. o.
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Az üzenet-, vagy levélküldés másik módja — mely főleg Bercsényi Miklós
főgenerális helytartóra volt jellemző —, a katonás rövidséggel megírt „Posta
pecsét" nevű kísérő okmány melletti levélküldés. Ezt rendszerint az útbaindí
tott katonai személy a postaállomásokon történő érkeztetés és indítás előjegy
zése, naplózás nélkül vitte, váltott lovakkal a rendeltetési helyre. A posta
pecséten a levél vivőjét rendszerint megnevezték.
A vezénylő tábornokok: Bercsényi, Károlyi, Eszterházy Antal igen élénk
levelezést folytattak a fejedelemmel és egymással is. Erről a leveleskönyve
ken kívül a nagy számban megmaradt paleták is tanúskodnak. A fejedelem
levelezéséről, a postanapi postaindításról, futárok, kurírok érkezéséről hű ké
pet nyújt Beniczky Gáspár 1707—1710 között vezetett naplója, mely feljegyez
te a futárok, adjutánsok, főemberek postán való érkezését, indulását.
A fejedelem a szabadságmozgalom megindulásakor gondoskodott megbízha
tó, iskolázott futárok (kurírok) beállításáról, akik az udvartartáshoz tartoz
tak. Futárok voltak:
Antalóczi János
1705
Kéri Zsigmond
1706
Dávid Pál
1705
Paxi János
1708
Dovorányi János tizedes
1705
Súgó János
1707
Dőri Pál
1705, 1707
Szeberényi István
1707
Hadadi György
1706, 1707
Szentpéteri János
1709
1707
Ilosvai Imre
1708
Ungvári Sámuel (A nevük melletti évszám a működésükre utaló iratok időpontját jelöli.)
A futárok feladata a fejedelmi parancsokat, leveleket soron kívül, kezdet
ben a lakosságot terhelve, rnajd a nélkül, rendszeres udvari ellátás mellett a
lehető leggyorsabban a rendeltetési helyre juttatni. Ellátásuk havi 8 Rft fizetés
ből, az udvarnál egy élelmiszer porcióból, valamint posztó ruhaanyag ellátás
ból állt. A fejedelmi udvartartás részére 1707 decemberében Késmárkról hoza
tott posztóból a hat címeres kurir 9 sing „remek" zöld posztö't kapott természet
beni járandóságként. 38
Az említett fejedelmi utasítás előírta, hogy a kurírok a fejedelem címerét lán
con mindenkoron nyakukban viseljék. Szigorúan megtiltotta, hogy a helybeli
lakosoktól ételt, italt kérjenek. Aki ellen panaszt hall, az ellen a főpostamester
pénzbüntetéssel járjon el. Akit restnek, vagy fegyelmezetlennek talál, érdeme
szerint» büntesse. A címeres futároknak szigorúan meghagyta, hogy küldetésük
idején mások kedvéért, vagy magánügyben a postavonaltól másfelé kitérni, az
alájok adott lovakat a postaállomáson túl vinni nem lehet. E tilalmat a futárok
sok esetben megszegték.
Szepesi főpostamester ügyében folytatott vizsgálat során a rozsnyói posta
mester Szeberényi Istvánra, az edelényi és sajókazai Ungváry Sámuelre panasz
kodott.39 A kurírokra tett észrevételeket a vizsgálók így összegezték: „Némely
eurer urak nem gondolnak semmit az lovakkal, úgy hajtatják, kergettetik, hogy
ki az útban, ki pedig alig jöhet haza, eldögleni kínteleníttetik. 40
A címeres futárokon kívül igen gyakran teljesítettek szolgálatot a fejedelem,
a főgenerális' és a generálisok magas rangú tisztjei, megbízható belső emberei.
A naplóíró Beniczky Gáspár szinte naponta jegyzett fel adatokat futárok pos
tán való érkezéséről, indulásáról a fejedelmi udvarban. Naplójából tudjuk, hogy
a fejedelem legtöbbet foglalkoztatott general adjutánsa Stösl Kristóf,41 Dániel
38 OSzK. kt. Fol. Hung. 1389/9. 205. o.
39 F. R. 0. sz. 82., 83. o.
40 Rákóczi Tár. Történelmi érdekű naplók, emlékiratok, levelezések, pátensek, hadi szabályok, országgyűlési
diáriumok és törvénycikkek gyűjteménye I I . Rákóczi Ferenc korához. Szerkeszti : Thaly Kálmán, Pest, 18C6—
1868. (a továbbiakban — R. T.) I. k. 71. o.
41 R. T. I. k. 41, 48, 64 és 190 o
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II. RÁKÓCZI FERENC
POSTAHÁLÓZATA
1703-1710

György 42 és Máriássy Ádám 43 volt. Utóbbit 1708. május 30-án a fejedelem Nyitrára küldte Esze Tamás brigadéros halála körülményeinek megtudakolására és
jelentéstételre. Máriássy eredetileg Pekry Lőrinc erdélyi seregéhez tartozott,
de a fejedelem is gyakran igénybe vette fontos, bizalmas ügyekben. Máriássy
ezredest küldte 1711. február 1-én Munkácsról Debrecenbe a császárt képviselő
Pálffyhoz a békeajánlatra adott írásbeli válaszával.
Bercsényi futár — general adjutánsai Huszár János, 44 Fischer N.,45 Grebovics
József, aki a Moldvába menekültekkel tartott érintkezést46, valamint Beniczky
Gábor47.
Károlyi Sándor környezetéből Krajnai János 48 adjutánson kívül Urai Gáspár 49
az önkéntesek hadnagya, Begányi János, 50 Görgei Márton, 51 Dániel Ferenc, 52 Naláczi József,53 Kéri Zsigmond,54 és Nagy András 55 végzett leggyakrabban futár
szolgálatot.
Eszterházy Antal seregében Beniczky Sándor,56 Talaba Máté,57 Losonczy Já
nos 58 és Torma János 59 láttak el futárszolgálatot a postavonalak felhasználá
sával.
Pékry Lőrinc erdélyi seregében Kolozsvári Pál udvari kancellista 60 és Rédei
János 61 végzett legtöbbször postaszállítást, a már említett Máriássy Ádámon
kívül.
Gyakran előfordult, hogy főrangú katonai futárok helyett strázsamestert,
közkatonát, testőrségbeli katonát küldtek postai úton bizalmas levéllel. Amikor
a trencsényi csata után Berthóti Ferenc felső-magyarországi alkapitány 1708
augusztus végén javaslatot tett a posták szaporítására, a fejedelem a felvetést
azzal utasította el, hogy a maga keze alatt levő katonaságból hetenként ren
deljen postát, nem lehet, hogy mindenütt újabb postákat nyissanak. Ez időtől
kezdve nőtt a seregbeli tábori postások száma.
A fejedelem nagyra becsülte a futárok munkáját, mely a szabadságmozgal
mat elejétől a bukásig híven szolgálta. A mozgalom végső szakaszában is ők
képezték a megbízható összeköttetést. Erről tanúskodik a fejedelemnek Lónyai
Ferenc hadbiztoshoz 1710. október 14-én küldött azon utasítása, hogy fizessen
ki 3122 forintot a kancellária alkalmazottai, a főhadsegédek (generál adjután
sok) és a címeres futárok részére a posták fizetésére rendelt pénzből, mivel a
posták működése teljesen megszűnt.62
A Rákóczi-posta útvonalhálózata 3 fővonalból és abból elágazó fő- és mel
lékvonalakból állt. A fővonalak Rákóczi-birtokokat, mezővárosokat, várakat,
hadműveleti területeket érintettek. A közlekedési utak, postautak mentén na
gyobb helyeken postamester, kisebb helyeken, ahol csak lóváltás történt, veredarius teljesített szolgálatot. (L. a 224. oldalon levő térképvázlatot!)
42 Uo. 42,112,123 és 155. o.
43 Uo. 130 és 04. o.
44 Uo. 135. o.
45 Uo. 154. o.
46 Uo. 108. o.
47 Uo. 64 o.
48 Uo. 38, 44, 47. o.
49 Uo. 45, 46. o.
50 Uo. 154. o.
51 Uo. 53. 85. o.
52 Uo. 14Í.O.
53 Uo. 148. o.
54 Uo. 103. o.
55 Uo. 188. o.
56 Uo. 40, 42. o.
57 Uo. 48,105. o.
58 Uo. 39. o.
59 Uo. 51. o.
00 F. K,. 6. sz. 130. o.
01 R. T. I. k. 52. o.
02 Bánkuti Imre: Lónyai Ferenc fegyverkezési és ruházati főhadbiztos válogatott iratai Vaja 1980. F. E . 4. sz.
87—88. o.
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Néhány jellemző adat a katonai személyek útján történő szállításra:
— Bercsényi Miklós főgenerális 1708. szeptember 22-én a füzesgyarmati (Hont
megye) táborból Kis Istók testőrségbeli karabélyos katonával küld levelet
a fejedelemhez. A katona alá — a „Posta pecsét erejénél fogva — oda és
vissza friss lovú postai alkalmasságot rendel." (5. sz.) Bercsényi 4 nap múlva
- ugyanonnan Bodnár János karabélyost küldi Egerbe a fejedelemhez.63
— Károlyi Sándor generális 1706. június 29-én a zsibói táborból Dávid Feren
cet küldi másodmagával Rákóczihoz. A postamesterekkel postai alkalma
tosságot rendel számukra. Ahol a posták hiányoznak, városi, falusi bírák
kal adat lovat, kocsit alájuk.64
— 1708. október 1-én Farkas Sándor kapitány megy Bercsényi rendeletére
Besztercére Sréter Jánoshoz a tüzérség felügyelőjéhez lőszer ügyben.65
— Kosovics postaigazgató is küld fejedelmi parancsra katonát Paxi Jakab strá
zsamester személyében, Keczer Sándor főhadbiztos után. 66
— 1708. augusztus 12-én Mikes Mihálynak, a Moldvába menekült erdélyi kuru
cok vezetőjének megbízásából Thorday János erdélyi főpostamester helyet
tese, Kolosvári Pál udvari kancellistával küld paletát Máramarosszigetről
Técső, Huszt, Fancsika útvonalon Ungvárra. A paletát az érintett állomás
helyek nem írták alá, a feljegyzés az útvonal megjelölésére szolgált. Fancsikáról (Tiszaujlak) a Nyírbátorig húzódó mellékágon haladva tért rá a kö
zépső fő postavonalra és így jutott a fejedelem elé Egerbe.67 Az eseményt
Beniczky Gáspár 1708. augusztus 16-án így jegyezte fel naplójába: „...Mái
nap Méltóságos Főgenerális Űr Bercsényi Miklós, Urunkhoz eő Felségéhez
érkezett, majd éjfélig együtt conferálván, és Moldvábul is Méltóságos Gróff
Mikes Mihály Urtul Kolosváry nevű Cancellista, azonkívül Tekéntetes Rá
day Pál Director Űr."68
— 1709. február 1-én este nyolc órakor Pápai János, a Gazdasági Tanács tagja,
Debrecenből stafétát indít Munkácsra, Kalló, Nyírbátor, Mátészalka, Vásárosnamény, Tarpa, Beregszász útvonalon. Beregsurányt érintve ott a posta
mester feljegyezte a paletára: „Beregszászbul sietve küldje Visky úr fő pos
ta mester". így a stafétát február 3-án este 7 órakor továbbították és ellenkácsra a fejedelemnek. (6. sz.)
— Palocsay György „felséges urunk Erdélyben levő hadai commendans briga
dérosa és egy lovas ezer colonellusa" 1708 október 7-én este 6 órakor a nagykaboli táborból generálisának stafétával küldet levelet Zsibó, Kis-Görghő
(?), Páncélcsehi útvonalon. Csehibe aznap éjjel 12-kor érkezett és Eördögh
Ferenc postamester továbbította. Címe és rendeltetési helye a küldemény
nek ismeretlen. (7. sz.)
A tábori postamesterek közül legtöbb irat Nagy Jánostól maradt ránk. Ber
csényi hadteste a trencsényi csata után Magyarád és Ipolyság közt a füzesgyar
mati táborban rendezte sorait, igen sűrű levelezést folytattak az Egerben tar
tózkodó fejedelemmel. Egyik jellemző paleta 1708. szeptember 27-én keltező
dött a táborból, és Egerbe, a fejedelemhez címezték. (8. sz.)
Elemezve Nagy János tábori postamester futárjának teljesítményét megtud
juk, hogy a futár szeptember 27-én délután 3 órakor indult, Magyarád, Ipoly63
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ság, Kővár útvonalon Szécsénybe érkezett, innen Utastérenyén (Kisiterenye),
Pétervásárán át Egerbe kellett volna mennie. Bizonyára értesült róla, hogy a
fejedelem 25-én Egerből táborostul elvonult, és Keresztesen, Ónodon, Hernádnémetin át 28-án Szerencsre ment. A futár tehát útját megváltoztatta, nem
ment tovább Utasterenye és Pétervására felé, hanem északnak fordült és Lo
sonc, Rimaszombat, Czakó, Putnok, Kaza, Edelény, Szikszó érintésével 29-én
délután 2 órakor Megyaszóra érkezett. Innen egy órai ügetésnyire volt Sze
rencs. A megtett útvonal 15 postamérföld, vagyis 240 km, az úton töltött ideje
48 óra. Leszámítva az éjjeli pihenésre (2X4), étkezésre (3X1), lóváltásra (8Xfélóra) fordított időt, összesen 15 órát kapunk. Végeredményben tehát 33 óra alatt
tette meg az utat, ami óránként 7 kilométer átlagsebességnek felel meg. Szep
tember végén, az akkori útviszonyok mellett, nem lebecsülendő teljesítmény.
A szabadságharc postai irataiból felderített postahálózatán kívül bizonyos
titkos posta is létezett, ennek működésére és helyére csak következtetni tudunk.
A dunántúli vármegyék 1708. január 15—28. közt Sümegen megtartott gyűlé
sén Vas, Veszprém, Somogy, Zala, Győr és Komárom megyék vezetői elhatá
rozták, hogy Kőszegtől fogva Pápán át a Dunához közeli Étéig kilenc, Pápá
tól Sümegig még két postaállomást szerveznek. A gyűlésen említés történt a
titkos postákról is : „ . . . Minemű három titkos posták vannak a Duna mellett :
azoknak kinyilatkozások minthogy nem szükséges; instalnok 69 a nemes várme
gyék alázatosan; azoknak légyen a commissariatustul fizetések."70 E három Duna
melletti postaállomás Komárom, Esztergom és Buda lehetett, és csatlakozhatott
a postahálózat középső fővonalához.
1709 elejétől a katonai kudarcok, a gazdasági nehézségek a szabadságharc
hanyatlását jelezték, amit csak fokozott a minden irányból támadó pestisjár
vány. A katonai fegyelem lazulása kihatott a hadi jellegű posta működésére is.
A futárok járása, az állomások működése az óvóintézkedések (zárlat, megfigye
lés, füstölés) és a járványtól való félelem miatt akadozott. A levelezés gyors le
bonyolítását a katonai parancsnokok továbbra is megkívánták. Általánossá
vált, hogy a leveleket a heti kétszer induló ordinária helyett, ha kellett, ha
nem a soron kívül induló staféta útján kívánták továbbíttatni, ami ellen a pos
ták a nehézségek, valamint a fizetetlenség miatt mind gyakrabban tiltakoz
tak. Maga Bottyán János tett panaszt 1709. június 26-án a fejedelemnek;
. . . a posták fizetés nélkül nem akarnak stafétát indítani, ami veszély esetén
bajt okozhat, nála viszont oly kassza nincs, amiből mindenkor fizethet. 71
Kassa postamestere, Száraz Zsigmond, Bercsényi Miklós főgenerálishoz for
dult állásfoglalásért. Bercsényi Enyickéről 1709. július 7-én adott válaszában
elismeri, hogy „... jóllehet minden közönséges tisztek is hozzászoktak volt min
den levélre indosalni 72 mindazonáltal a commendérozó generálisok leveleit, ame
lyek mellett staféták paletai lesznek, azokat tartozzék minden tartózkodás nél
kül expediálni. Mely állásfoglalást adja tudtára más postamestereknek és veredáriusoknak is .. ."73
Mialatt a szabadságharc a végéhez közeledett, a császári oldalon, a vissza
hódított Dunántúlon és Északnyugat-Magyarországon újra működni kezdtek
a Paar Károly gróf által irányított postavonalak. Az 1709-ben Nürnbergben
megjelent Johan Peter Nell „postarum campestrium magister" által készített
és Paar grófnak ajánlott birodalmi postatérkép hazánk területén három pos69
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tavonalat tüntet fel az állomások német nevével és egymás közötti postatá
volság megjelölésével.74
Az első postavonal Bécsből kiindulva Rudnáig húzódott. Állomásai: Altenburg 1,5 (postamérföld távolság) Pozsony 1, Cseklész 1, Sárfő 1, Nagyszombat
1, Fischa 1,5, Galgóc 1, Rippény 1, Tapolcsány 1, Zsámbokrét 1,5, Besztenicze
1, Bajmóc 1, Rudna 1 voltak. Innen még folytatódott a vonal, de a térképész, a
realitásokat figyelembe véve, az ország keleti részét nem tartotta a német biro
dalomhoz tartozónak.
A másik vonal a Duna vonalát Bécsből követve Altenburgból 1, leágazott dél
keletnek Jarendorf (?) 1, Mosony 1,5, Öttevény 1,5, Győr 1,5, Gönyű 1, innen
ment egy mellékvonal Komáromba 1,5, míg a fővonal Neszménybe 1, ahová a
komáromi mellékvonal is visszatért, majd következett Nyergesújfalu 1, Győr
1,5, Dorog 1, Vörösvár 1,5 és végül Buda 1,5 postatávolságra.
A harmadik vonal Bécsből indulva Höflein és Sopron között lépte át az or
szághatárt, haladt Nagybarom 1, Kőszeg 1, Szombathely, Körmend 1, felé,
innen a vonal kétfelé ágazott; az egyik ág Lövő 1, Bacsa 1, Lend va 1, Csáktor
nya 1, érintésével, Várasd 1, Szentmárton 1, Belovár, Zágráb felé, a másik ága
Egerszeg, Hahót, Kanizsa vonalát követve jutott el Varasdig.
J. P. Nell császári tábori főpostamester, ki később a prágai főposta igazgatója
lett, működtette a labancok tábori postáját, mely a bécsi vezérpostamester,
Paar gróf alá volt rendelve. A császári hadak magyarországi főparancsnoka, a
kegyetlenségéről hírhedt Heister Siegbert gróf tábori postáját 1704-ben és 1708ban egy postatiszt vezetett, aki megfelelő számú küldönccel, lovakkal, kocsik
kal, sőt hintóval is rendelkezett. 1706-bah Starhemberg Guido gróf főparancs
noknak a hadtestében ugyancsak működött tábori postamester, akinek fizetése
havi 60 forint volt, azonkívül 6 küldönc és 2 ló ellátására kapott rendszeres
ellátást.75
Mindhárom fővonal alapja lett a III. Károly által újjászervezett magyaror
szági postahálózatnak.
A Rákóczi-szabadságharc tábori postájára vonatkozó tanulmány szolgálja a
kor jobb megismerését.

74 Közölte: Archiv für deutsche Postgeschichte 1070. 2. sz: mellékletként. Eredeti: Postamuseum, Frankfurt
am Main.
75 Hennye Vilmos: A magyar posta története Budapest, 1926.118. o.
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1.
1703. november

12., Tokaj

II. Rákóczi Ferenc pátense Borsod vármegyéhez a posták ügyében.
(Eredeti: Borsod megyei Levéltár Act. Pol. Mat. II. fs. I. fr. 262. annexum)
Nos Dei Gratia Princeps Franciscus Rákóczi de Felső Vadász Comes S á r o siensis . . .* S a l u t e m et gratiam. 2
Minthogy a leveleknek rendes folytatása a' nemes ország mostani szolgalat
j á n a k n e m kevés előmenetelére és segítségére szolgál, melly* végre mind a m o s 
tani h a d a k o z á s u n k r a k í v á n t a t ó költségnek c o m p e n d i u m á r a 3 m i n d az előszám
lált okra nézve, alkalmatosabbnak ítéltük, hogy m i n d e n nemes vármegyékben,
egyéb királyi 's mezővárosokban bizonyos számú postalovak, azok mellé szói
gákkal együtt állíttatván, a'melly felé a' nemes ország címeres postája t á b o r u n k r u l parancsolatunkbul levelünkkel expediáltatik, 4 egy helybül m á s hely
ben azon postalovakon k í v á n t a t ó szolgálat j át késedelem nélkül folytassa. Melly
postai alkalmatosságnak is directiójára 5 nemzetes vitézlő Szepesi J á n o s főpostamester h í v ü n k e t kegyelmesen resováltuk. 6 így értvén ezért a k á r m e l y v á r o 
sok és falvak fenn megnevezett tisztei és egyéb lakosok ezen intentionkat 7 és
kegyelmes dispositionkat, 8 parancsoljuk serio 9 és igen keményen, hogy m i n d e n
város öt, faluk penig értékekhez képest ki h á r o m , ki két azon szolgálatra alkal
matos jó erős lovakat, mellette k í v á n t a t ó szolgákkal p a r a n c s o l a t u n k vétele u t á n
tizenötöd n a p r a előállítani semmiképpen el ne mulassa. Mellyeket is m i n d e n 
koron olly fogyatkozás nélkül conservállyon, 1 0 hogy a' repartiált 1 1 lovak számá
b a n úgy azoknak n e m léte miatt fogyatkozás ne eshessek. Senki is penig azon
címeres nemes ország postáit élete vesztése alatt u t t y á b a n akadályoztatni, a n y nyival is i n k á b b megverni vagy károsítani és megölni n e merészelje, h a n e m a'
kinek vagy közönségesen vagy személy szerint azon posták iránt károsíttatásak
vagy injuriáltatásak 1 2 miatt méltó panasszok lehetne, említett főpostamester hí
vünkhöz recurrálván, 1 3 parancsolatunkbúi satisfactiója, 14 sőt igassága révén k á 
rai i r á n t refusiója 1 5 lészen. Tartoznak penig m i n d e n helyek említett postahí
veinknek étel, 's ital, a b r a k , széna, szállás adással illendőképpen lenni, a' m i n t
hogy ezt hűségek hozzánk 's a' nemes országhoz való kötelességek szerént
m e n t ü l jobb m ó d d a l s hasznosabban effectuálni 1 6 is igy ekézze.
D a t u m Ex Castris ad Tokaj positis, Die 12 Novembris 1703.

F. Rákóczi mp. 1 7
(Az aláírás alatt papírfelzetes hercegi nagypecsét.)
Az irat címzése külön l a p o n :
Illustrissimis, Reverendissimis a d m o d u m Reverendis, Spectabilibus ac Magnificis, Generosis Dominis, Egregiis item et Nobilibus N. N. S u p r e m o ac ViceComitibus, J u d l i u m ac Jurassoribus, tóti denique Universitati D o m i n o r u m
P r a e l a t o r u m , Baronum, M a g n a t u m et Nobilium Inclyti Comitatus Borsodiensis
Amicis Nobis observandissimis, honorandis et gratis. 1 8
1. Mi felsővadászi Rákóczi Ferenc isten kegyelméből fejedelem Sáros grófja... 2.
Üdvözletemet és kegyelmemet, 3. csökkentésére, 4. továbbíttatik, 5. igazgatására,
6. megbíztuk, 7. utasításunkat, 8. parancsolatunkat, 9. szigoirúan, 10. biztosítson, 11.
ráeső, 12. jogtalanságok, 13. fordulván, 14. elégtétele, 15. kárpótlása, 16. megvalósí— 229 —

tani, 17. Kelt Tokaj alatti táborunkban 1703. november 12-én, 18. Méltóságos, fő
tisztelendő, tisztelendő, tekintetes és nagyságos nemzetes, vitézlő és nemes uraiméknak, N. N. fő- és alispánoknak, szolgabíráknak és esküdteknek, végül nemes
Borsod vármegye főpap, báró, mágnás és nemes urai egész egyetemességének, nagy
rabecsült, tisztelt és kedves barátainknak.
2.
1704. október

22.,

Vihnye.

II. Rákóczi Ferenc fejedelem rendelete a postaszolgálat védelmében teendő katonai
intézkedésekről.
(Közölte Szendrei János, Hadtörténelmi Közlemények, XVIII. [1917] 150—151. o.)
Nos Franciscus Dei Gratia Princeps Rákóczy de Felső-Vadász, Comes de Sá
ros, D u x Munkacsiensis et. Makoviczensis, Dominus p e r p e t u u s de Sárospatak,
Tokaj, Regécz, Ecsed, Somlyó, Lednicz, Szerencs, Ónod (etc.) 1 Universis et sin
gulis etc. 2
A nemes ország szolgalatja minthogy n e m kevéssé promoveáltatik 3 azzal is,
ha a posták a rendes helyeken felállíttatnak, postamester és postahíveink magok
institutiojok 4 szerént az eddig practicált 5 abususok 6 ellen manuteneáltatnak, 7
a szerént is az oly következő excessusok 8 orvosoltatnak; tévén egyébiránt is oly
új rendelést, hogy a kik a Nemes ország szorgos szolgalatjában járnak, a mi
passusunkkal, 9 azokat ingyen, akik penig valamely commendérozó, vagy v á r 
beli tiszt híveink passusok mellett j á r n á k , azokat pénzért, a szokott taksát 1 0
letévén, postamester 's postahíveink promoveálni 1 1 tartozzanak, és valakik a
nélkül j á r n a k , azokat a postamesterek 's posták nemcsak postán ne hordozza
nak, sőt azon helység tiszteinek, az hol a posta vagyon, hírt adván, megfogni
és közelebb levő commendérozó vagy várbeli kapitány híveink kezekbe b ü n t e 
téseknek elvételére bevinni tartozzanak. Serio 1 2 azért fenn megnevezett tiszte
inknek 's híveinknek, signanter 1 3 az hol a postahelyek vadnak, parancsoljuk, ha
midőn valamelyek a nemes ország szolgalatjában passusunk, vagy magános
dolgokban valamely commendérozó, vagy várbeli hiteles főtiszt hívünk passusa
nélkül j á r v á n , a postamesterektül, postáktul postalovakat extorqueálni, 1 4 vagy
a n n a k alkalmatosságával a postákon excedálni, 1 5 egyébiránt is kárt tenni m e 
részelnek, az oly excessivusok 1 6 ellen azon postamester s postahíveinknek, legkiváltképen azon v á r m e g y e 's helységbeli tiszt 's egyéb híveink, úgy k í v á n v á n
az oly excessivusok excessusoknak 1 7 mivolta, azoknak megfogásában 's közelb
leendő commendérozó, vagy várbéli tiszt híveinkhez való vitelekben 's k ü l d é 
sekben assistáljanak, 1 8 a mint az ilyeneknek méltó büntetést commendérozó,
vagy várbeli tiszthíveink infligálni 19 semmiképen el n e mulasszák. Különben
kiváltképen azon helységbeli tiszt 's lakos híveink, hol a posták vadnak, ha a b 
ban parancsolatunk szerént való assistentiajokat 2 0 postamester és postahíveink
től megvonják, azon excessivusokat 's h a m i s u t ó n j á r ó k a t meg nem fogják, és
büntetéseknek elvételére megnevezett tisztjeinkhez n e m viszik, hasonló b ü n t e 
tésben kegyelem és kedvezés nélkül azon megbántódott 's károsodott postames
ter 's postahiveink igazságos panaszokra nézve incurrálnak, 2 1 melyre azon v á r 
megyének, az hol a refractorius 2 2 helyek ellen postamester 's postahíveink p a 
naszt tesznek, légyen szorgalmas gondja, és érdem szerént az oly helységeknek
bíráit 's egyéb tisztjeit m e g is büntesse, hogy hozzánk hasonló panaszra azon
postamester 's postahiveinknek alkalmatosság ne adassék. Praesentibus perlectis exhibenti restitutis. 2 3
D a t u m in possessione Vihnye. (Die) 22. mensis Octobris A n n o 1704.
Franciscus Princeps Rákóczi 24
Locus Sigilli 25
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1. Mi felsővadászi Rákóczi Ferenc isten kegyelméből herceg, Sáros grófja, Munkács
és Makovica hercege, Sárospatak, Tokaj, Regéc, Ecsed, Somlyó, Lednicz, Szerencs,
Önöd stb. örökös ura, 2. Együttesen és egyenként stb., 3. előmozdíttatik, 4. szervez
tük, 5. gyakorolt, 6. visszaélések, 7. támogattatnak, 8. kihágások, 9. útlevelünkkel,
10. viteldíját, 11. szállítani, 12. szigorúan, 13. jelesen, 14. kicsikarni, 15. erőszakos
kodók, 17. kihágásuknak, 18. segítséget nyújtsanak, 19. kiróni, 20. segítségüket, 21.
esnek, 22. ellenszegülő, 23. jelen rendeletünket felolvasván felmutatójának adjátok
vissza, 24. Kelt Vihnye faluban 1704. október 22-én, Rákóczi Ferenc herceg, 25.
pecsét helye.
3.
1707. augusztus

5.,

Munkács.

Utasítás Koso vi cs Márton, a magyarországi posták igazgatója számára a postahálózat
szervezetére és működtetésére.
Javított tisztázat. OL. G. 16. Rszh. It. I. 2. b. Nro. 257.
Instructio
pro fideli nostro Generoso Martino Kosovits N o s t r a r u m et Confoedarati Regni
H u n g á r i á é S t a t u u m U n i v e r s a r u m P o s t a r u m Directore punctis sequentibus. 1
A' levélbéli comunicatiók? úgy egyéb rendbéli correspondentiák 3 folyamat j a
a k a r melly Respublicának 4 jó renddel való igazgattására tartozván, a' nélkül
penig a' szükséges közdolgoknak tudása rendes útjára n e m bocsátathatván, az
egymás közt való értetlenségbül bizonyosan származó zűrzavarok és r e n d e t l e n 
ségek az nemzetségek bóldogulájssára tartozó állapotokat fenekestül szokták fel
forgatni. Mellyhez képest jóllehet miolta nemzetünk közönséges ügyétt k e z ü n k 
r e vettük, a b b a n való i n t e n t u m u n k 5 végbenvitelére, a' m i n d az időnek forgása
engedte, a postákat, több hazánk dolgai között felállítottuk vala, de mivel a b 
ban is n e m kevés fogyatkozással öszvezavartatott confusiókat 6 n a p o n k i n t experiáltunk 7 egy- olly állandó rendelést k í v á n t u n k tenni, a' melly által m i n d e n e m ű
communicatiók n e m z e t ü n k tapasztalható javával jó folyamatra induljanak és
követtessenek. Szükség lévén ezért director 8 h í v ü n k n e k a' posták dolgainak
k o r m á n y z á s á t a' szerint moderálni, 9 im e' következendő punctumok 1 0 a d a t n a k
eleiben.
Primo. 1 1 Az elmúlt esztendőkben az posták kormányozássára a' melly főpostamestert praeficiáltunk 1 2 vala, a n n a k változása esvén, 1 3 a' m i n e m ű postalis
actákat, consignatiokat, 4 1 pecséteket, úgy curieros 1 5 címereket résignait 1 6 a feljeb elmúlt n a p o k b a n parancsolatunkból. Szükséges elsőben is director h í v ü n k 
nek mind azokat kezéhez venni, és az postalis dolgok folyamatját letött hit
beli 1 7 szoros kötelessége szerint folytatván, a' mig újabb postalis lineákrul való
tabellát 1 8 a d a t h a t u n k kezéhez az idők változásához és k ü l ö m b - k ü l ö m b féle occurentiákhoz 1 9 szabott, s cancelláriánkrul authentice 2 0 kiadott postalis tabellát
observálja 2 1 és mivel az egész p o s t á k n a k megkívántatik jobb r e n d b e n hozások
ezen postalis lineákon.
Secundo. 2 2 Ha kik eddig is serény magok viseléssévei szorgalmatossan foly
t a t t á k az ország szolgalatját, helyben hagyván, a' hol penig a' postamesterek
és veredariusok fel n e m állitattanak, hova h a m a r é b igyekezze nagy szorgalma
tossággal m i n d azoknak egész postai készülettel való kiállitattásokat végbe vin
ni, ollyakot rendelvén az haza szolgalatjára," a' kik n e m valami suspectusok, 2 3
h a n e m igaz hazafiaibul állók, és a' postaságban értelmesek s literátusok 2 4 legye
nek, a' m i n t is Íráshoz n e m tudó postamestert absolute 2 5 ne tegyen. Hogy ha
olly veredarius találkozik penig, a' ki á m b á r Íráshoz n e m ért is, mindazonáltal
a postalis szolgálatra egyébiránt alkalmatos, n e m ellenzük a n n a k helyben h a gyattatását, de olly modalitással, 2 6 hogy azzal tartasson jó értelmes deákot. Di
rector h i v ü n k vigyázón pediglen azon p o s t a m e s t e r e k r e és veredariusokra, s egy
szersmind is tartsa őket olly regula? 7 alatt, hogy serénység által p r o m o v e á l — 231 —

tató communicatióknak 28 folytatása közönséges nemzetünk hasznára szolgáljon
mindenekben. A' kik között legfőbbképpen a' postamestereknek hivataljokat
comprehendáló instructiójokat 29 ezen maga instructiójához conformálván30 ide
jekorán adgya ki, kit-kit közülük elsőben is hit szerint való obligatiokban 31
kötelezvén funkciójának 32 hiven és igazán, nagy serénységgel és fogyatkozás
nélkül való folytattására, maga eskettetvén meg a' postamestereket, a' veredariusokat pedig azok által, ha maga nem érkezhetik, mellynek alkalmatosságá
val, hogy az egész postalis lineák állapot j át egésszen tudhassa, maga személlyé
szerint menjen el, és az postamestereknek minden alkalmatosságokat visgálja
meg, azt instructiojokban legkiváltképpen kiadván, hogy a' minemű levelek ke
zekhez adattatnak, investigálják, 33 kitül, hova, s mivégre küldöttének; úgy a
postákon járó személyeket is megtudakozzák, micsoda járatbéliek legyenek, és
mindazokat magok diáriumiban 34 az holnapok 35 és napok száma szerint consignálják,36 és angariánkint 37 director hívünk kezéhez azoknak extractusát 38 meg
küldjék.
Tertio.39 Maga fizetésére esztendőtt által rendeltetvén ezer Rhénes forint. Az
alatta valóknak penig az ordinariáknak promotiojáérť10 angariális / ' 1 fizetések
e' szerint adatik ki, úgy mint: postamesternek a' postamestersségtül fi. Rh42 36,
fél postátul fi. Rh. 12, veredariusnak egy postátul fi. Rh. 24, fél postátul penig
fi. Rh. 12, mellynek az angariak elein anticipatíve 43 leendő exolutiojárul 44 va
gyon generalis 45 parancsolatja az Oeconomicum Consiliumnak.46 A postákra
való pénzbeli erogatiok47 iránt, akkor az midőn ideje lészen, deputálandó 48 főrendű híveink előtt adjon számot. Magának és a' több postáknak penig abrakjok a' téli havakra 49 a' commissáriátus 50 által, az ki adott regulamentális 51
rendelés szerint administraltatik 52 lovok szánkra. Megkívántatik penig hogy:
Quarto. 53 Director hívünk mindenkor maga mellett tartson tizenkét jó erős
postalovakot három postakocsikkal, szükséges szerszámokkal s szóigákkal a' kö
zönséges postalis szolgálatra, hogy abban rémora 54 s fogyatkozás ne essék;
melíyre nézve meg nem engedtetik, hogy a posták vagy helységek, lovokat s
csocsijokat (!)55 tartsa maga mellett. A postamesterekkel tartasson egy simpla
postára nyolc lovat, a' kinek penig másfél postája vagyon, obligáltatik 56 arra,
kivált a' holott a' postalis linea elágazódik, hogy azon szolgálatra tíz jó erős
lova légyen, azokhoz való kocsikkal és szerszámokkal. Az veredariusok által
penig egy simplára hat lovat, sémi duplára 57 pediglen nyolcat.
Quinto. 58 Mivel extraordinariae 59 megesik gyakorlatossággal, hogy leveleink
kel expressus 60 embereinket is kelletik küldönünk, rendeltettnek annakokáért
melléje hat címeres curérok, a' kik annak jeléül mindenkoron címerünket nya
kokban viseljék, kiknek holnaponként lészen nyólc-nyólc forint fizetések, praebendájok 61 penig egy-egy portiójával 62 adattatik ki udvarunkban.
Sexto.63 Postalis napok minden héten szerdán és szombaton observáltatván,6'1
valameddig magunktul vagy cancellariánkrul az expédiait 65 leveleket kezéhez
nem vészi, és az ordinariának elküldése iránt parancsolatja nem lészen, azt
mindaddig el ne küldje, hogy az hamarkodás miatt az újabb ordinariának vi
szont a' más következendő postalis napig való interimális expeditiojával 66 a'
rendes postanapok ne confundáltassanak, 67 a' staffeták penig, mihelyt kezé
hez küldöttettnek, legelsőben is a' melly felé dirigáltatnak, arra felé a' lineakat
megcsinálván az utolsó postáig, egy simpla postára hetvenött pénzt számlálván,
adja be cancellariánkra extractussát, 68 annak promotiojáért mennyire való pénz
kívántatik, és azon pénzt, udvari commisssariusunktul 69 arrul udvari cancellariánk direktora, vagy in absentia 70 secretariusink 71 által ex mandato et dispositione nostra sub suis duntaxat chyrographis 72 kiadandó commissionk73 sze
rint pecsét alat a' staffeta mellé adjungálja,74 megírván paletájában, mellyik
postamesternek vagy veredariusnak abbul mennyi competál,75 és ki-ki azok
közzül, a' mint a' paletában fel lészen téve, maga salariumát 76 kivévén, a' kö
vetkezendő postára minden késedelem nélkül menten küldje el, bepecsételvén
a' pénznek csomóját, és postamesterünk paletájára napját és óráját, a' mellyen
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az ollyatén staff eta hozáérkezett, consignálja, azt szorgalmatosan observáltatván, hogy egy simpla postán a' staffeta másfél óra alatt, az ordinaria penig két
óra alatt a' következendő postára elérkezhessen. Mellyre nézve.
Septimo.77 Tartson mind maga, s mind a postamesterekkel és veredariusokkal tartasson ollyatén diáriumot, a' mellyben mikor, s honnan minemű leve
lek érkeztének, currérok vagy más rendbéli expressusok jőnek s mennek, úgy
hasonlóképpen hová, s kiknek, minemű levelek dirigáltattak, 78 az napok és
órák rendi szerint improthocolláltassanak. 79
Octavo.80 Minthogy az feljebb elmúlt esztendőkben postalis passus 81 mellett
járó sok rendbéli személyek a' postáknak nem kevés enervatiót abususok által
causaltanak, determináltatott 82 általunk, hogy többi ollyatén postalis passussal
járása senkinek szabados ne légyen, s adja is instructiojokban a' postáknak,
hogy az rendelt salárium nélkül senkit ingyen a postákon ne promoveáljanak,
hanem ki-ki azt, a' melly postaháznál felül, tartozzék először megfizetni, és
máskint el se vittessék, hanem ha hadi ember lévén, a' maga tisztitül, a' vár
megyebeliek a vice ispányoktul, 83 városbéliek penig magok bírájoktul mutattnak attestatiot. 84 Meg ne engedje azért azt is.
Nono.85 Hogy valakik magok szabad akaratjok szerint egy s két postán ál
talmenvén, a' jó szabott rendett változtassák, avagy egy rendbéli postán adott
lovakot más postáig fárasszák (kivévén azt, hogy ha magunk avagy commendérozó generalisink 86 hiteles emberei egy postával, az útnak közelítésére néz
ve, az rendelt útbul kitérnek), hanem ha ollykor az közben maradott postaház
nál, az haza szolgalatjához képpest az postalovak elküldöttvén, út j okát annak
rendi szerint nem követhetnének; úgy mindazonáltal, ha a' közben maradott
postamestertül vagy veredariustul arrul recognitiót87 vévén, a' más helyen lévő
postamesternek vagy veredariusnak azon recognitiót praesentálják, 88 és a
lovak fáradságáért a' mi competál, új j óbban megfizessék, s a' melly lovakat
is azonnal azon postamester vagy veredarius tartozzék visszaküldeni.
Decimo.89 Senkinek postatáblát vagy kürtött a' curérok és postákon kívül
szabad nem lévén tartani, arra szorgalmatossan vigyáztasson, és a' kin elérik
az illyetin csalárdságot, azonnal a postamesterek vagy veredariusok az hely
ségbéli lakosok assistentiaja90 által megfogattathassanak, és arrul főpostamesterünket informálván, a' lovakott elvehessek, s magok számára megtartassák.
Köteleztettek penig a postamesterek és veredariusok arra is, hogy semmi privatus 91 ember vagy szolga kezében a' kürtött ne adják, hanem a' postilio tar
tozik nyakában hordozni; ki is a' midőn előtte az útonjárók közzül ollyakot láttand, a' kik, kivált szoros helyeken, szapora menetelit akadályoztattnák, meg
fúván jelt adjon azoknak kitérítetésére, a' hol penig a' szoros utak hosszasok
lévén, ha szintén másokat nem látna is, ottan ottan a' postalis körtött meg
fújják, hogy az úton járók azt meghalván, kivált a' valós92 utakban ne eresz
kedjenek, míg a' posta azon által nem megyén. Observáltassa azt is főpostamesterünk, hogy az hol magunk személy szerint táborban vagy quartélyban 93 lenni
fogunk, a' jövő s mennő postiliók ottan a' kürtött meg ne fújják, hanem csendességgel jojjönek és menjenek, ki vévén, hanemha örvendetes hírekkel jőnek.
Undecimo.94 Mivel a' feljebb való punctumban emlékezett vagyon a' staffetáknak promotiójáért való saláriumrul, valaki levelét staff etaliter akarja invialni,95 addig tűle be ne vétessék, míg az utolsó postáig a' feljebb rendelt sum
ma pénzt le nem teszi, a' melybül ki-ki a' posták közzül maga saláriumát fel ve
hesse, az utolsó postának penig nem lévén az levél megadáson kívül egyéb fá
radsága, ha azon helyben találtatik az, a' kinek a' levél intituláltatott, 96 azért
magának mint staffetáért való saláriumot nem praetendálhat, 97 hanem az aláb
rendelt mód szerint való taxával legyen contentus; 98 de az magunk, vagy commendérozó főtiszteink staffetaitul azon taxát sem kívánhatja, hanem tartozik
azonnal exhibeálni."
Duodecimo.100 Rendeltetik fél árkus papirosbul álló levélért egy poltura taxa,
az postáknak minden lineákon, az hol tudniillik vagy beadattatik, vagy a' kinek
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tituláltatott, annak kezéhez adattatik. Mindazonáltal ez punctumot maga ré
szérül úgy értse főpostamester hívünk, ebben eximáltatnak 101 a' hadi főgeneralis, a' commendérozó generálisok és egyéb fő haditisztek, a' nemes várme
gyéknek vice ispányai, a' commissariátusságbéli tisztek, és az udvari szolgála
tunkban valók, s nem külömben azok, a' kikhez magunk levelei és kivált ordereink102 mennek, a' mellyektül semmi fizetést nem engedünk vétetni.
Decimo tertio. 103 A' postalovak az rendes járás 'által jobban conserváltassanak.104 Kinek-kinek a' postákon való vitettését úgy observáltassa, hogy nem a'
lovaknak vesztegetésével nyargalózván, hanem a szekerezésben rendes ügetés
sel, a' lovaglásban penig habukozással 105 legyen, mellyet instructiójokban is
adjon a' postamestereknek, s azok által penig a' veredariusoknak; és ha kinek
rendeletlen járások esvén, az által történne valamelly postalónak elromlása,
arrul az satisfactiót is in locis debitis urgeálja,10G holott penig illendő contentatiót nem consequalhatna, 107 hozzánk recurráljon 108 azonnal. Az útban való
akadállyok elhárítássára szükségesképpen megkívánjuk.
Decimo quatro: 109 Az utaknak egyengettetését, tisztíttatáslát is, úgy az hidaknak az postalis lineákon való megcsináltatását, mellyek iránt a' nemes vár
megyék s városok és egyéb helységek tiszteit idejekorán requirálja, 110 és azok
nak reparatioját effectuáltassa.111
Articulariter 112 is a nemes vármegyéket illetvén az utaknak reparátiója,
mellyrül lészen is parancsolatja a' nemes vármegyéknek.
Decimo quinto: 113 Senki a' postamesterek és posták közül nagyobb málhát
vagy csomót egy lóhoz képpest ötven fontosnál vinni ne tartozzék, és a' kik a'
postán menők közzül ezt observálni nem akarván, nagyobb terhel fárasztaná
nak a' lovakat, ha az postalóban valamelly kár essik, nemcsak az teher árát
vegyék meg az posták, hanem a megromlott lónak is illendő árát, mellyhogy
magokat moderálhassák, determináltatik universaliter,11'1 hogy két lóra egy
személytül is (a' postilionak adattandó korbácspénzen kívül) egy-egy tallér, úgy
mind másfél Rhénes forint fizettessék egy simpla postán, ide nem értvén az haza
szolgalatjában magunk vagy commendérozó generalisink, avagy főb hadi tiszt
eink által expediálni szokott curérokat vagy expressussokat, az kinek promotiójuk 75 pénzével exolváltassék,115 de az postilionak ezentúl nem jár semmi
fizetések.
Decimo sexto: 116 Fizetések rendeltetvén a' curéroknak, meg ne engedje, hogy
az helységbéli lakosokat étel-ital adására adigálják; 117 máskint a' ki ellen pa
naszt halland, annak fizetésébül tegyen refusiót,118 és azok közül kinek-kinek
serény járássára nagy gondot tartson, máskint a' kik resteknek vagy excessivusoknak 119 találtatnak, amoveálja,120 és a' bűntettesre méltókat juxta démé
rita eorum 121 büntesse. Azt penig nékiek per expressum 122 megparancsolja,
hogy mások kedvéért, úgy fizetésért, és magok saját dolgokban expeditiojok
idején az postalis lineárul sem egy (sem) más felé ne merészeljenek kitérni,
sem penig egyik postán alájok adott lovakot az feljebb írt casuson123 kívül
másik postáig fárasztani.
Decimo septimo: 124 A' postamestereknek alván kötelességekben a' pakétáknak125 felbontása és az postalis lineákra juxta inviationes126 újab pakétákban
való csináltatások az leveleknek, meg ne engedje, hogy azok másut felbontas
sanak, hanem, a' postamestereknél, az kiknek tudniillik residentiájoktul 127
ágazódnak az postalis lineák. Mellyek is a' szokott napokon expediáltassanak ;
mindazonáltal ha a' commendérozó generálisok közzel lenni történnek, azokhoz
az egész pakétákot kézhez vigyék, máskint penig senki kérésére el ne küldöt
tessenek, sem tilalmára az ordinariák ne tartóztattassanak.
Decimo octavo:128 Minden ordinaria és staffeta mellé hogy paleták adjungáltassanak serio129 parancsoljuk. Maga is observálja azért, és a' postákkal is
observáltassa, hogy paleta nélkül el ne indíttassék, mellyben ki-ki melly órán
vette, és mikor expediálta, szorgalmatossan consignálja, hogy ebbül szemláto
mást tudhassa mind serény voltokat s mind restségeket a' postáknak. És a' kik
nél az ollyatén levelek késleltettek, okát investigálván,130 és a' ki vétkesnek
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találtatik, méltó bűntetteseket úgy mind egy angariabéli fizetéseknek elvesz
tését irrogálni 131 el ne múlassa.132
Decimo nono: 133 Tiltatik szorossan és kemény bűntettes alatt, hogy a' posta
mesterek és veredariusok közzül senki az ordinariát, annyival inkább staffetát
más idegen ember által ne promoveáltasson, hanem postiliója által expediálja;
máskint a' ki felől comperiáltatik,134 ámbár a' levelek el ne tévedjenek is, ipso
facto135 az elébbeni bűntettest érdemelvén, minden kedvezés nélkül megbün
tesse főpostamester hívünk.
Vigesimo:136 Noha az postamestereknek alája rendeltettnek az veredariusok,
mindazonáltal senkinek meg ne engedje, hogy változtatást tegyen, hanem ha
melly alkalmatlan veredarius lene, azért főpostamesterünk kitanulván, hellyette
mást tétessen, de ha részegeskedése vagy incuriája137 miatt találtatik alkal
matlanak, nemcsak amoveálja, hanem egyébaránt is megbüntesse.
Vigesimo primo: 138 A' melly levelek jőnek a' postalis lineákon, akar magunk
nak, akár másoknak szóllók legyenek, azokot hozzánk hozza, és a' mellyek má
soknak szóllanak, engedelmünkbül osztassa ki.
Vigesimo secundo: 139 Megtörtént az is ennek előtte való időkben, hogy a'
postamesterek és veredariusok részeg postiliótul küldvén el az leveleket, azok
által feles levelek veszítettenek ; tiltatik azért a' posták fejek elvesztése bűn
tettese alatt, hogy részeg, s megháborodott elméjű postilióktul se ordinariát se
staffetát ne expediáljanak.
Vigesimo tertio: 140 A' melly postamesterek és veredariusok az lineákon helyheztetnek, és az elrendelt helységekben házat
nem találnak subsistentiájokra,
az Oeconomicum Consiliumot requirálván, 141 vagyon parancsolatja, hogy a'
földesurakkal megalkudván, az ollyaténok számára alkalmatos házhelyett exscindáltasson.142
Vigesimo quarto: 143 Mivel a' Generalatus districtusiban a capite commendérozó generalis 144 urak mellé tábori postamesterek rendeltettnek, kiknek kü
lön-külön per fi. 40145 adatik ki azon districtusbéli hadi cassábul146 holnaponkint fizetések, azokat is tudván főpostamestersége alatt valóknak lenni, úgy vi
gyázón reájok, jó eleve tudtokra adván a' dolgokat, hogy a* postalis lineákon
véghez menendő dipositiókban147 vagy egy, vagy más úton confusiót ne tegye
nek; ha ki penig közzülök azon postai szolgálatban vétkesnek találtatik, pro
infligenda digna poena148 azon districtusbéli generalis urat requirálja.
Vegesimo quinto: 149 Gyakorlatossággal megesik végre az is, hogy az postalis
lineákon magokat promoveáltató személyek olykor érkeznek az postamesterek
vagy veredariusok házokhoz, a' midőn az alkalmatossághoz képpest az kezelebb
való posta is vagy kocsival, vagy lovakkal otthon találkozik, a' mely egyéb
iránt is üressen fogna visszamenni. Minthogy azért régi praxisok 150 az posták
nak az egymás közt való edgyesség szerint, hogy az ki egyébiránt üressen sze
kérrel vagy lóval visszamenni igyekező posta által promoveáltatja magát, nem
azon postának tartozik az sallariumot letenni, hanem a' kik házánál felült, de
a korbácspénzt azon postiliónak tartozik fizetni, a' ki által promoveáltatik.
(Ezen szokás practikáltatván 151 akkor is, a' midőn a' két posták az útban összvetalálkoznak, és mindketten egyébaránt azon egy postamesterhez vagy veredariushoz mennek, szabad leszen egymást felváltaniuk.) Melly praxist ha az
postamesterek és veredariusok observálni akarnak, abban hagyja meg director
hívünk őket.
Vigesimo sexto: 152 Holi az postáknak perlustratiójára, 153 holl egyéb oecurens154 alkalmatosságokra nézve .is megesvén director hívünknek udvarunktúl
távozása, hogy az officium155 ollykor az haza vagy magunk szolgalatja folya
mat j a praepedimentumával 156 üressen ne légyen, rendeltünk director hívünk
mellé pro juvamine 157 olly postai officialis158 személyt, az kinek dexteritassára159 az egész postalis dolgok folyamatját bízhatja. Kinek esztendeig való fize
tése lészen 500 Rhénes forint, kötelessége penig abban fog állani ezen postai
officialis hívünknek, hogy director hívünk absentiájában 160 folytassa a postai
szolgálatot, jó correspondentiát tartván az generalatusok mellé rendelt tábori
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postamesterekkel. Mindazonáltal úgy alkalmaztassa director hívünk maga
functióját, hogy g y a k r a b b a n u d v a r u n k n á l személy szerint jelen legyen.
Vigesimus septimus: 1 0 1 Rendeltetnek u d v a r u n k n á l lévő postale of lícium
ban 1 0 2 két p o s t a , d e á k o k is, az kiknek lészen fizetések singillatim 1 6 3 holnapon
ként fi. Rh. No. 17.1G4 Oly d e á k o k a t igyekezék azért director h í v ü n k szerezni,
a' kik mind az diariumok s egyéb protocolatiok 1 6 5 beírásában habilisok, 106
mind pedig jó magokviselők, és titkos dolgoknak megtartói, s n e m penig h í r 
h a r a n g o k legyenek.
Ultimo: 1 6 7 Noha az feljebb való p u n c t u m b a n vagyon emlékezet az paletákról, mindazonáltal mivel szüntelen Erdélyi Országunkban és P a r t i u m b a n innét
magyarországrul küldettetnek ordinariáink és stafétáink (úgy vice versa 1 0 8 on
nét Magyarországban, az m i d ő n isten, az időnek j á r á s a szerint, azon fejedelem
ségben b i r o d a l m u n k b a n engedi létünket), erdélyi főpostamester hívünkkel szép
correspondentiát tartson, úgyhogy az ollyatén ordinaria és staffeta mellé az m a 
gyarországi lineákon túl való lineáknak paletai is adjungáltassanak.
(Betoldás h a r m a d i k kézzel, majd kihúzva)
Meo videre 1 0 9 oda kell ezen utolsó punctumhoz ragasztani, hogy az midőn
erdélyi levelek jőnek, m a g y a r országi director u r a m , ha az erdélyi főpostames
t e r j ó . . . 17 ° leszen, kézben küldje p r o evitandis confusionibus. 1 7 1 (Betoldás
vége.)
Mindezeknek nagy serénységel való effectuatiója 172 s jó r e n d b e n való állíttatása és folyamatja bízattatnak director h í v ü n k dexteritássára és activitássára. 173
D a t u m in castello nostro Munkacsiensi die 5. Augusti 1707.17/'
1. Utasítás nemzetes Kosovics Márton hívünk, a mi és a magyarországi szövetkezett
rendek valamennyi postája igazgatójának az alábbi pontokban. (Postaigazgató
helyett a fogalmazványban eredetileg főpostamester állt.) 2. érintkezések, 3. levele
zése, 4. államnak, 5. törekvésünk, 6. rendetlenségeket, 7. tapasztaltunk, 8. igazgató,
9. szabályozni, 10. pontok, 11. először, 12. hivatalba állítottuk, 13. (innen a pont vé
géig javítva van, más írással, új szöveg), 14. postai iratokat, feljegyzéseket, 15. fu
tár-, 16. visszaadott, 17. esküjében fogadott, 18. postautakról való táblázatot, 19. kö
rülményekhez, 20. hivatalosan, 21. vegye figyelembe, 22. Másodszor (innen újra az
első kéz írása), 23. gyanúsak, 24. írástudók, 25. egyáltalában, 26. módon, 27. fegye
lem, 28. elősegített érintkezéseknek, 29. magukban foglaló utasításukat, 30. igazít
ván, 31. lekötelezésben, 32. állásának, 33. kutassák, 34. naplóiban, 35. hónapok, 36.
jegyezzék fel, 37. negyedévenként, 38. kivonatát, 39. Harmadszor, 40. továbbításáért,
41. negyedévi, 42. rajnai forintot, 43. előlegként, 44. kifizetéséről, 45. általános, 46.
a Gazdasági Tanácsnak, 47. kiadások, 48. küldendő, 49. hónapokra, 50. hadbiztosság,
51. katonai szabályzatban való, 52. adatik ki, 53. Negyedszer, 54. késedelem, 55. (el
írás kocsijokat helyett), 56. köteleztetik, 57. másfélre, 58. ötödször, 59. különösen,
60. megbízott, 61. ellátásuk, 62. élelmiszer-fejadaggal, 63. Hatodszor, 64. tartatván,
65. feladott, 66. közben való elküldésével, 67. zavartassanak össze, 68. elszámolását,
69. biztosunktól, 70. távollétében, 71. titkáraink, 72. parancsunkból és rendeletünk
ből, de, saját kézjegyük alatt, 73. megbízásunk, 74. csatolja, 75. jár, 76. járandósá
gát, 77. Hetedszer, 78. irányíttattak, 79. feljegyeztessenek, 80. Nyolcadszor, 81. pos
tai útlevél, 82. kárt okoztak visszaéléseik által, elhatároztatott, 83. alispánoktól, 84.
bizonyítványt, 85. Kilencedszer, 86. vezénylő tábornokaink, 87. igazolást, 88. bemu
tatják, 89. Tizedszer, 90. segítsége, 91. magán, 92. vályús (azaz mély), 93. szálláson,
94. Tizenegyedszer, 95. gyorsfutár útján akarja feladni, 96. címeztetett, 97. követel
het, 98. megelégedve, 99. kézbesíteni, 100. Tizenkettedszer, 101. kivételt képeznek,
102. parancsainak, 103. Tizenharmadszor, 104. kimehessenek, 105. poroszkálással,
106. a kártérítést is a megfelelő helyen sürgesse, 107. kártalanítást nem nyerhetne,
108. forduljon, 109. Tizennegyedszer, 110. keresse meg, 111. javítását végeztesse el,
112. Törvényes előírás szerint, 113. Tizenötödször, 114. tudják mihez tartani, álta
lánosan elhatároztatok, 115. fizettessék, 116. Tizenhatodszor, 117. kényszerítsék,
118. levonást, 119. kihágóknak, 120. mozdítsa el, 121. érdemük szerint, 122. kifejezetten,
123. eseten, 124. Tizenhetedszer, 125. csomagoknak, 126. az útvonal megjelölésével,
17. állomáshelyüktől, 128. Tizennyolcadszor, 129. szigorúan, 130. kinyomozván, 131.
kiróni, 132. mulassza, 133. Tizenkilencedszer, 134. rábizonyosodik, 135. tettéből ki— 236 —

folyólag, 136. Huszadszor, 137. gondatlansága, 138. Huszonegyedszer, 139. Húszon«
kettedszer, 140. Huszonharmadszor, 141. ott tartózkodásukra, a Gazdasági Tanácsot
megkeresvén, 142. kihasíttasson, 143. Huszonnegyedszer, 144. főkapitánysági kerü
letekben a főparancsnok tábornok, 145. 40 forintjával, 146. kerületi hadipénztárból,
147. rendelkezésekben, 148. méltó büntetés kirovására, 149. Huszonötödször (innen a
második kéz írása), 150. gyakorlatuk, 151. gyakoroltatván, 152. Huszonhatodszor, 153.
megszemlélésre, 154. felmerülő, 155. hivatal, 156. akadályával, 157. segítségül, 158.
hivatalos, 159. derekasságára, 160. távollétében, 161. Huszonhetedik, 162. postahiva
talban, 163. egyenként, 164. 17 db rhénes forint, 165. jegyzékek, 166. járatosak, 167.
végül, 168. megfordítva, 169. véleményem szerint, 170. (egy szó olvashatatlan), 171.
a zűrzavarok elkerülése érdekében, 172. végrehajtása, 173. derekasságára és ügy
buzgalmára, 174. Kelt munkácsi kastélyunkban, 1707. augusztus 5-én.

4.
1706. szeptember

24., Bars melletti

tábor

Grassalkovics János seregbíró és postamester nyugtája.
(Eredeti: Országos Levéltár G. 29. V. 3a/B 408 f.) L. a. 237. oldalon.
Hogy nemzetes és vitézlő Visky J á n o s u d v a r i commissarius u r a m , Szalontay
J á n o s u r a m absentia j á b a n 1 tekintetes nemzetes és vitézlő Ottlik György hoffmester 2 u r a m ő kegyelme verbális 3 commissiójára, 4 birke 5 g y a p j ú k n a k vá
sárlására ötszáz rhenensis forintokat veres pinzül n e k e m effective megfizetet, praesentibus recognoscalván, 6 ő kegyelmét de perceptis quietalom. 7 Da
t u m in castris ad Bars positis.
Die 24. Septembris 1706. 8
Érsekújvári sereg bíró és posta mester,
Grassalkovicz J á n u s
mp. 9
(Viaszba nyomott pecsét)
1. távollétében, 2. udvarmester, 3. szóbeli, 4. megbízására, 5. birka, 6. elfogadását
elismerem, 7. átvételét nyugtázom, 8. Kelt a Bars melletti táborból 1706. szeptem
ber 24-én, 9. sk.
5.
1708. szeptember

22.,

Füzesgyarmat

Bercsényi Miklós főgenerális „Posta pecsé.t"-je.
(Eredeti: Országos Széchenyi Könyvtár kt. Fol. Hung. 1389/8. 202. o.) L. a 239. oldalon
Posta

pecsét

Melynek erejével városokban s falukban lévő postamestereknek és veredáriusoknak parancsoltatik, ezen leibgvardiámbéli 1 karabélyos k a t o n á m alá kése
delem nélkül fris lovú postai alkalmasságot Egerig, s onnan vissza az táborra
rendelni tartozzanak.
Kiben külömben se cselekedjenek.
'
Költ Füzesgyarmatnál, die 22. Septembris 1708. 2
3
G B Miklós mp.
(papírfelzetes n a g y m é r e t ű címeres pecsét lenyomata)
(Az összehajtott irat külzetén más kézzel í r v a : Kis Istók) 4
1. testőrségembeli, 2. 1708. szeptember 22-én, 3. gróf Bercsényi Miklós sk., 4. A le
velet vivő karabélyos katona neve.
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Bercsényi Miklós főgenerális „Posta
1709. február

2.,

pecséť'-je,

Debrecen
6.

Pápai János, a Gazdasági Tanács tagja, stafétát küld a fejedelemnek
(Eredeti: Országos Levéltár G. 28. 2/k..83. f.)
Intimáltatik 1 postamester és veredárius u r a i m é k n a k ezen eő felségének szólló
levelet sietséggel éjjel és nappal m i n d e n r é m o r a 2 nélkül promoveálják 3 Mun
kácsra. Staffoetaliter 4
D a t u m Debreczen, die 1. Febrüarii hora circiter 8 vespertina 5 a n n o 1709.
Pápai János m p .
(Viaszba nyomott pecsét)
citó
citó
citó
citius
citissime
citissime 6
Kalló. Die 2. F e b r u á r u h o r a 12 meridiana percepta et sine m o r a expedita 7
Bátor. Die 2. F e b r u á r u h o r a 9 vespertina percepta et expedita 8
Szálka. Die 3 F e b r u á r u hora 2 nocturna percepta et expedita 9
Namény. Die 3 F e b r u á r u hora m a t u t i n a 6 percepta et expedita 1 0
Tarpa. Die 3 F e b r u á r u hora 12 meridiana percepta et expedita 1 1
6*
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Beregszász. Die 3 F e b r u á r u h o r a 8 vespertina percepta et statim expedita 1 2
Munkács
t
Beregszászbul sietve küldje Viski u r a m főpostamester 1 3
S u r á n y . 3. F e b r u á r u 1709. délutáni 3 óra tájban 1 4
1. Meghagyatik, 2. késedelem, 3. továbbítsák, 4. stafétával, 5. Február 1-én körül
belül este 8 órakor, 6. gyorsan, gyorsabban, leggyorsabban — sürgősségi jelzés is
mételve, 7. Február 2-án délben 12 órakor megkapta és késedelem nélkül továb
bította, 8. Február 2-án este 9 órakor megkapta és továbbította, 9. Február 3-án
éjjel 2 órakor kapta és továbbította, 10. Február 3-án reggel 6 órakor kapta és to
vábbította, 11. Február 3-án déli 12 órakor kapta és továbbította, 12. Február 3-án
este 8 órakor kapta és rögtön továbbította, 13. Ezt a magyar nyelvű bejegyzést Beregsurányban írhatták a paletára. Surány Tarpától kapta a paletát, továbbította
Beregszászra, ahonnan Visky János udvari komisszárius gondoskodott a továbbkül
désről Munkácsra. 14. Visky János 1711—12-ben a lengyelországi Skoljéban a ku
ruc posta intézője volt. Az irat tanúsága szerint már 1709-ben is foglalkozott posta
ügyekkel.

7.
2708. október

7.,

Nagykabol

Palocsay György ezredes stafétája a nagykaboli táborból
(Eredeti : Országos Levéltár G. 28. V. 2/k. 7. f.)
Méltóságos Generális U r a m Excellentiájának szóló leveleimet postamester u r a i mék és veredáriusok életek és fejek elvesztése a l a t t staffetaliter éjjel n a p 
pal promoveálják, napját, óráját érkezésének expeditióját szorgalmatossan
commoveálják. 1
Nagykaboli táborbul, 7. Oktobris 6 órakor estve 1708.
Palocsay György m p .
Felséges U r u n k Erdélyben
levő hadai commendérozó brigadérosa
és egy lovas ezer colonellusa.
Sibó 7. Octobris h o r a 9 vespertina percepta et expedita 2
Kis Görghő (?) 7. Octobris hora 10 n o c t u r n a percepta et expedita 3
Csehi 7. Octobris h o r a 12 nocturna percepta et expedita per Franciscum Eördögh p o s t a r u m m a g i s t r u m mp/ 1
1. továbbítását szorgalmasan segítsék elő, 2. Zsibó október 7-én este 9 órakor meg
kapta és továbbította, 3. Október 7. éjjel 10 órakor megkapta és továbbította, 4.
Október 7-én éjjel 12 órakor megkapta és továbbította Eördögh Ferenc posta
mester.

8.
1708. szeptember

27., Füzesgyarmati

tábor

«

Nagy János tábori postamester Bercsényi főgenerális levelét a fejedelemhez küldeti
Egerbe.
(Eredeti : Országos Levéltár G. 28. V. 2/k. 66—67. f.)
Ezen includált 1 k e t t ő Méltóságos főgenerális és Locumtenens 2 Kegyelmes u r a m
leveleit úgy az ő excellentiája kegyelmes parancsolat j ábul éjjel nappal posta
mester és veredárius u r a i m é k kegyelmetek m i n d e n tartózkodás nélkül küldje
Egerben a n n o t á l v á n 3 ki ki kegyelmetek közül napját, óráját hova és mely
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órakor deveniáltatott 4 és ki által és kiknek, mikor expediáltatik, v á r v a ér
demlet szolgalatjuknak j u t a l m á t .
Füzesgyarmati mezőben, die 27. Septembris 1708. hora tertia post m e r i 
diana 5
Nagy J á n o s m p .
Említett főgenerális és
Locumtenens kegyelmes u r u n k
tábori postamestere
Magyarád, i d e m die 27. Septembris h o r a 4 vespertina defacto expedita Ságh 6
Ságh, 27 S e p t e m b r i s érkezett h o r a 8 p r o m e r i d i a ea h o r a missi ad K ő v á r 7
Kővár, 28 Septembris percipiáltam reggel 8 órakor, expediáltam Sécinben 8
Sziczin, 28 Septembris hora 12 meridiana percepta et expedita ad Lossoncz 9
Utasterenyi
Pétervássára
Eger
Losoncz, die 28. Septembris délután 5 órakor percepta és m i n d j á r t Rimaszom
b a t b a n expediáltam
Die 28 éfélkor éccaka 12 órakor Losoncrul azonnal elvitték Czakóba
Czakó, die 29 Septembris h o r a 2 n o c t u r n a percipi et expedivi 1 0
Putnok, die 29 Septembris hora 4 m a t u t i n a percepi et expedivi 1 1
Kaza, 29 Septembris hora 6 m a t u t i n a percepi et expedivi 1 2
Edelëny, die 29. Septembris hora 8 m a t u t i n a percepi et expedivi Szikszoviam
def actó 1 3
Szikszó, die 29 septembris hora 12 meridiana percepta, ad (?) eadem expedita
(Megyaszó) 14
Megyaszó, die 29 Septembris h o r a 2 post meridia percepta et expedita 1 5
No 213 16
Staffoeta urgentissima
cito
citius
citissime
citissime
Agria vei proprio loco 17
1. csatolt, 2. helytartó, 3. megjelölve, 4. vétetett, 5. 1708. szeptember 27-én délután
3 órakor, 6. Ugyancsak szeptember 27-én este 4 órakor tényleg továbbítva Sághra.
7. Szeptember 27-én érkezett délután 8 órakor, ugyanazon órában Kővárra elküldve.
8. Szeptember 28-án kaptam reggel 8 órakor, továbbítottam Szécsénybe. 9. Szécsény
szeptember 28-án déli 12 órakor kapta és továbbította Losoncra. 10. Szeptember
29-én éjjel 2 órakor kaptam és továbbítottam. 11. Szeptember 29-én reggel 4 óra
kor kaptam és továbbítottam. 12. Szeptember 29-én reggel 6 órakor kaptam és to
vábbítottam, 13. Szeptember 29-én reggel 8 órakor kaptam és tényleg továbbítottam
Szikszóra. 14. Szeptember 29-én déli 12 órakor kaptam, ugyanakkor továbbítottam
Megyaszóra. 15. Szeptember 29-én délután kaptam és továbbítottam. 16. A főpostamesteri hivatal naplójának a folyószáma, az elszámolással kapcsolatos előjegyzés,
17. Sürgős staféta gyorsan, gyorsabban, leggyorsabban Egerbe, vagy egyéb helyre.
(Ahol a fejedelem fartózkodik, tehát vigyék utána.)
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SÁRHIDAI GYULA
AZ 1941. ÁPRILIS 12-1 EJTŐERNYŐS DESZANTHADMÜVELET

1942. április' 12-én indult első harci bevetésére Veszprémből a magyar ki
rályi honvéd ejtőernyős zászlóalj 1. százada a Jugoszláv Királyság elleni had
műveletek keretében. Ennek a 40 éve történt eseménynek szinte csak szépiro
dalma van, a pontos tények rögzítése végeredményben eddig még nem történt
meg.
1941. március 25-én Cvetkovič jugoszláv miniszterelnök aláírta a háromha
talmi egyezményhez történő csatlakozási okmányt. A Balkánon zajló események
ezzel drámaian felgyorsultak. Már március 27-re virradó éjjel Dusán Szimovics
tábornok katonai államcsínyt hajtott végre Belgrádban, letartóztatták a mi
niszterelnököt és kormányát, a trónörököst II. Péter néven királlyá nyilvánítot
ták. A Jugoszláv Királyság politikája élesen németellenes fordulatot vett,
amely nyilvánvalóan nem maradhatott válasz nélkül Németország részéről, s
részben lerombolta a magyar kormányzat korábbi reményeit.
Már 1941. március 27-én Hitler Sztójay magyar követ útján üzenetet inté
zett Horthy kormányzóhoz, melyben kérte, hogy a Jugoszlávia elleni akcióban
magyar csapatok is vegyenek részt, s hogy Magyarország tegye lehetővé a né
met csapatok felvonulását. Ennek fejében elismerte Magyarország területi igé
nyét Jugoszláviával szemben, beleértve a Bánátot is. A kormányzó március
28-án közölte Hitlerrel, hogy Magyarország kész teljesíteni a kívánságot, s
a Legfelső Honvédelmi Tanács április 1-i ülésén Teleki Pál gróf miniszterelnök
módosító javaslatait elfogadva rögzítették a részvétel kérdését és a vezérkarnak
kiadták a megfelelő utasításokat.
A német—magyar katonai megbeszéléseken körvonalazták magyar részről
öt hadtest, a légierők és a folyamőrség bevetését a tervezett hadműveletbe.
A Wehrmacht főparancsnoksága (OKW) közben kibővítette a Marita-tervet
és kiterjesztette Jugoszláviára is. Felvonult a német 2. és 12. hadsereg, a Pan
zergruppe—1 és a 4. légiflotta, készenlétbe helyezték az Isztriai félszigeten az
olasz haderőket is.
1941. április 1-én és 2-án a befutó jelentések már kétségtelenné tették, hogy
Teleki gróf külpolitikai kísérletei angol—amerikai vonalon nem találnak meg
értésre, számolni kell a hadiállapot bekövetkezésével a nyugati szövetségesek
ellen. Teleki eddigi koncepciója a fegyveres semlegesség további fenntartásá
ról nem lesz elérhető. A revíziós törekvések, s a mögöttük álló erők hatása sok
kal erőteljesebb volt, semhogy követelni lehetett volna a háborúból való ki
maradás igényét. Az együttműködés Németországgal újabb területek azonnali
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visszacsatolását ígérte, s az ezzel szembeforduló politika a mértékadó körök
részéről számottevő támogatásra nem számíthatott.
Teleki miniszterelnök ezt az ellentmondást az adott időben feloldani nem
tudta, a lemondást nem tartotta megfelelőnek, így április 3-ára virradóra főbe
lőtte magát.
Halála a katonai és politikai helyzetet természetesen nem változtatta meg,
a Wehrmacht csapatai április 2-án megkezdték a felvonulást Magyarországon
is, majd április 6-án megkezdték a hadműveleteket Jugoszlávia ellen, több
fronton. A döntés órája közeledett. Április 7-én a Magyarországon állomáso
zó német erők is bekapcsolódtak a hadműveletekbe. Április 10-én Zágrábban
proklamálták a Horvát Köztársaságot, a korábban meghatározott magyar fel
tételek ezzel megvalósultak a magyar haderő részvételét illetően. Ez volt Te
leki gróf utolsó intézkedéseinek kései hatása. A parancsokat éjjel kiadták, áp
rilis 11-én reggel a magyar szárazföldi és légierők átlépték a déli határt.
Ebbe a politikai-katonai keretbe ágyazódott a magyar haderő részvétele a
Jugoszlávia elleni háborúban. Ennek igen szerény részét képezte a légierők
rnűködése, s ezen belül egyetlen bevetést tett ki az ejtőernyős alakulat ledo
bása. Meg kell jegyezni, hogy erről az egy akcióról többet írtak napjainkig
a magyar publicisztikában, mint az egész jugoszláv hadműveletről.
A Magyar Királyi Honvédség keretében 1938-ban kezdődött meg lényegében
az akkor újnak számító ejtőernyős egység megalakítása, amelyet az első világ
háborús rohamzászlóalj-parancsnok, vitéz Bertalan Árpád százados kezdemé
nyezett. Első lépésként hetedmagával megalakította a kiképző magot, majd
más alakulatoktól önkéntes jelentkezés alapján 35, majd további 28 fő került
Szombathelyre. Ez tekinthető az ejtőernyős század alapjának 1939-ben.1 A had
ügyminisztérium mérsékelten támogatta az erőfeszítéseket, elsősorban abból a
meggondolásból, hogy a hadsereg modernizálása megköveteli a gyorscsapa
tok növelését, másrészt törekedni kell a környező hadseregek egységeit minő
ségileg felülmúló ütőképes alakulat kialakítására, amelynek költségei viszony
lag nem nagyok. Ezért 1940-től lehetővé tette egy zászlóalj kialakítását, amely
két századból és kiegészítő részekből állt.2 A legszűkebb keresztmetszet a szál
lítórepülőgép-park volt, mert csak az olasz hitelből jobb híján átvett 5 db
Savoia SM—75 gép állt rendelkezésre. 3 Az ezekkel folytatott gyakorlatok köz
ben állt elő a háborús állapot a déli határokon, és valószínűleg április 2. után
tett javaslatot Bertalan őrnagy, hogy a legjobban kiképzett 1. századdal a had
műveletekben részt kellene venni, harcszerű körülmények között történő be
vetésen.
A kormányzó katonai irodája és a légierők parancsnoksága ismerte az egy
ség helyzetét, hisz állandóan napirenden szereplő kérdés volt a felszerelés kül
földről történő beszerzése. Politikai meggondolásokból — és katonapolitikai
érvek hatására — végül hozzájárultak a bevetéshez egy eleve korlátozott, könynyű igénybevételnek ígérkező hadjáratban. 4 Általában túlértékelik Bertalan
őrnagy szerepét és Horthy Miklós kormányzóhoz fűződő kapcsolatának súlyát.
Tény, hogy javaslata egybeesett az egyéb meggondolásokkal támogatott irány
zattal, ezért kapott zöld utat. Mint a Mária Terézia-rend lovagjának, jogai közé
1 Lásd erre vonatkozóan a HL Vkf. 1939/2000/eln. 8—1939 (H. L. T.) irat adatait, valamint Hajdú János szkv,
az 1. e je szd. írnoka, ill. Dr. Kulcsár János szkv. a 2. eje. szd. írnoka közlései nyomán.
2 Az 1939-es felállításra a HL Vkf. 218. dob. 71022/eln. le. I. 1939 irat, az 1940-es évi hadrend és Pataky Géza
szds. ,Ég és föld között" e. könyve, Budapest, 1943.
3 Az SM—75 gépek fokozatos átadásáról MALEE,T-től a LüH-nek, OL MALERT E t . iratai, ill. HL. Vkf. 218
dob. több irata a gépek átadásáról a légierőnek.
4 Szokolay Tamás fhdgy, segédtiszt és Sági László fhdgy rept. gond. parancsnoka közlése a szerzőnek a bevetést
megelőző időszak eseményeiről.
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tartozott soron kívüli kormányzói kihallgatást kérnie, ezt meg is kapta több
ízben. Viszont semmi sem támasztja alá azt, hogy a l k o r m á n y z ó döntéseit
bármiben is befolyásolhatta volna. H o r t h y Miklós meghallgatott más m a g a s a n
dekorált tiszteket is, de r i t k á n fogadta el tanácsaikat változtatás nélkül. 5
A gépek

problémái

Az olasz Savoia-Marchetti g y á r SM—75 típusú utasgépe (L. a képet!) 1937ben épült az AIR LITTÖRIA légiforgalmi vállalat rendelésére, 4 fő hajózó sze
mélyzet és 24 utas részére. A gyár 14 800 kg s t a r t t ö m e g esetén 5000 kg t e r h e 
lést engedélyezett, amelyben utas + t e h e r + benzin értendő. így a hatótávol
ság 2280 km, a repülési ídő 5,5 óra lehetett. 0 Az olasz hitel k e r e t é b e n k a p t u k az
öt gépet, d e m á r m a g y a r g y á r t á s ú WM K—14 m o t o r o k k a l felszerelve; így ke
rültek a MALERT légiforgalmi vállalat tulajdonába. Rövid polgári használat
u t á n 1939-től á t a d t á k őket a légierőnek. A légiforgalom n e m tartotta elég biz
tonságosnak a nehéz típust, amely kényes és igényes volt. A m a g y a r m o t o r o k 
kal gyújtási és olajozási hibák voltak, az olajhidraulikus trimmelő rendszer ké
nyes volt, a műszerfal éjszakai repülésre n e m volt alkalmas, a vászon borítás a
k o r m á n y o k o n és ívelőlapokon sérülékeny volt. 7

A gépek történetével foglalkozott Kováts Lajos is a Repülés 1970/11. sz.
9 oldalán, de itt több kiegészítést kell tenni. A gépek számozása :
polgári lajstromjel
HA—SMA
HA—SMB
HA—SMC
HA—SMD
HA—SME

gyártási szám
SM—32012
SM—32015
SM—32020
SM—32025
SM—32030

katonai lajstromjel

E—101
E—102
E—103
E—104
E—105

5 Gelencsér Ferenc szds, Sági László fhdgy, Szokolay Tamás fhdgy közlései, Stifter Miklós fhdgy levele Bertalan
Árpád őrnagy szervezési kérdéseiről, utazásairól Budapestre, ill. kihallgatásáról a kormányzónál, amelyről a tisztek
nek többször említést tett. Stifter fhdgy. bizonyos abban is, hogy a bevetési parancs Hughes távírón jött a Vkf-től,
alárendelési viszonnyal a Gyorshadtest pságnak. Bertalan őrgy. ott aludt az ügyeletes ágyán a távíró mellett, to
vábbi parancsok a 3. hads. pságtól érkeztek be.
0 Az SM—75 leírása Handbuch der Lultfahrt. Jg. 1939. J. F. Lehmans Verl., München. 302—303. o.
7 Az SM—75 gép műszaki kérdéseiről Bánhidi Antal tart. fhdgy gépészmérnök pilóta, Gelencsér Ferenc szds.
pilóta és Szálkai Sándor hiv. törm. pilóta egyöntetűen nyilatkoztak a szerzőnek 1970—80-ban, valamennyien repül
ték a típust.

— 244 —

Ez azt mutatja, hogy 1938-ban az olasz sorozatgyártás során az elsőtől el
tekintve, mindig az 5. gépet vették ki magyar szállításra. Tehát nem egy rö
vid olasz széria gépeit adták át, amit a légitársaság leadott, hanem egy kb.
60 db-os szériából kaptuk, amely 5 olasz vállalat részére épült, de 1940. júniusa
után a légierők kezelésébe ment át, mint az összes olasz utasszállító gép.
A későbbi E—101 gépbe a WM Jupiter osztálya a 2363', 2364, 2365 számú,
WM—K—14 Kirsch motort szállította ki beépítésre, s tudomásunk szerint le
zuhanásig nem is cserélték őket. A gépeket 1938 június—júliusban berepülték,
majd 1938 végén légi úton hozták Magyarországra. A MALERT vállalat lénye
gében 1939 február—augusztus között repülte a típust, s 1939 szeptemberében
az első gép már Szombathelyen állt az ejtőernyős egység rendelkezésére. 1940
januárjában 4, 1940 júniusában már mind az 5 gép a légierők tulajdonában és
kezelésében volt.
A légierő jobb híján átvette a típust, mivel anyagi okok és a német elzárkó
zás miatt nem számíthatott a Ju—-52 gépanyagra, a vásárlási hitelt pedig más
gépre felhasználni nem tudták. 1940 tavaszán a csepeli WM Művek Repülőgép
Építő Üzemében megrendelték a gépek átépítését. Ennek során mindegyik ka
pott egy felső nyitott és egy alsó félig zárt géppuskaállást, megfigyelő kupolát,
új rádiót és a bal oldalon is egy ajtót. Kivették az üléseket, kétoldalt vászon
padot és karabinertartó sínt építettek be, valamint dudát a kiugrás jelzésére.
Alul a csomagtérből csapóajtón át lehetőség volt 4 kaniszter (tartály) ejtőer
nyős ledobására, kézi művelet nélkül. A gyár nem vállalta az ajtók megnö
velését, mert az törzsbeli módosítást is igényelt volna. 8
Ezután kerültek a gépek Pápára, ahol terepszínű festést és E—101-től 105-ig
terjedő számot kaptak jelzésül. A változtatások 40—50 km/h-val csökkentették
a sebességet. 1940 telén a hólé és víz befolyt a szárnyszerkezetbe, a vászon alat
ti szárnymechanizmus megrozsdásodott, mivel a gépek a szabadban álltak, le
takarva, mert nem volt kellő hangár a befogadásukra. Ezt a károsodást a Sós
tói Rep. Jav. Műhely javította ki, fokozatosan 1941. január 14-től kezdve. Az
1941. áprilisi felriasztásnál a gépeket hirtelen elővették, de a 105. sz. gép ja
vítás alatt volt, nem vehetett részt a bevetésen.9 (1941. április 1-i állapot.)
A bevetés
Pápán április 11-én a négy gép rendben volt, kipróbálás után kevés ben
zinnel 12-én reggel 10 perc alatt repültek át üresen Veszprémbe. A talajvíz
miatt Pápa reptere fel volt ázva, a gépek besüllyedtek volna.10 A kijelölt harc
legénységet, az 1. század tagjait és a földi részt, teherautókon vitték át. A
repülési terv szerint a 4 gép kötelék rombuszt repül, és két ajtóján át egyszerre
dob, így a deszant nem szóródik szét. A 4X22 fő 60 másodperc alatt elhagyja
a gépet, mint a gyakorlatokon.
A cél: az Űjverbász közelében levő kettős híd a Ferenc-csatorna felett, ezt
sötétedéskor el kell foglalni, robbantását meggátolni és tartani a saját gyors
hadtest beérkezéséig. A második hullám éjszaka felkészül és a hajnali világos
ság mellett már 13-án ugrik le, ugyanis nincs elegendő gép 200 fő szállítására.
Április 12-én délben Budaőrsről futárgép vitte a távolfelderítő osztály He—
8 Gépek átépítés utáni állapota jól látható Pataki Géza idézett művében, valamint több fotón Kelemen Károly
szds. fényképalbumában, amelynek rendelkezésre bocsátásáért ezúton is köszönetemet fejezem ki Makray Ferencnének. További iratok és számlák az OL WM Repülőgépgyár Rt. 1904—41-es iratanyagban.
9 Az előbb említett pilóták és Sági László fhdgy., ekkor a pápai reptér gondnokság pk-ja, egybehangzó közlése
10 Sági fhdgy reggel utolsónak búcsúzott el Kelemen Károly szds-tól, az E—101 előtt. A 4 gépet reggel felülvizs
gálta a földi rész, nem volt műszaki hiba, átrepültek Veszprémbe.
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. 70K gépei által reggel felvett légifotókat, navigációs térképet Veszprémbe, ahol
eligazításon ismertették a pilótákkal a szakaszparancsnokokkal a bevetés tervét.
Még egy felderítés is volt április 12-én reggel. A pécsi régi repülőtérről egy
FW—58C Weihe géppel Rekettyés László pilóta szállt fel a szenttamási hídfő
fotózására. A gép személyzete: Rövid Gyula II. pilóta, Főző Kálmán rádiós,
Migen Dezső navigátor volt, utas egy vezérkari százados — neve nem ismert
— aki nyomban magával vitte a felderítés eredményeit.
Kelemen Károly százados a szállító század parancsnoka az eligazításon úgy
rendelkezett, hogy a legnagyobb tapasztalatú törzsőrmester pilótákat osztotta
be, ahol lehetett. Az E—101 gépet maga vezette, az E—103-ra Gelecsér Ferenc
főhadnagy, az E—102-re Szálkai Sándor törzsőrmester, az E—104-re Kurtz
Róbert főhadnagy került. A másodpilóták a vezérgép1 kivételével hiv. őrmeste
rek voltak, Kelemen százados vezérnavigátornak Bene László főhadnagyot je
lölte ki, aki bár pilóta volt, de repülőkiképzését erre a típusra még nem fe
jezte be. 11
A bevetési parancs 15.45-kor géptávírón érkezett délután 17.00 órára, a
3. hadsereg parancsnokságától. így 16.45-kor a deszant beszállt, majd a pilóták
és a motorok bemelegítése után megindultak. A 4 gép eredetileg a két kis han
gár előtti betonon állt, most egymás után fordultak jobbra, elgurultak a repülő
tér város felőli végébe, ott bal fordulattal szembefordultak a széllel és a ba-konyi Papod-tetővel, majd az E—101 nekifutott.
Motorhiba nem volt, a gép a hangárok vonalában felemelkedett. Az E—103
éppen indult a nekifutásnak, az E—102 gurulásban volt, az E—104 meg
indult, amikor a vezérgép hirtelen meredeken kezdett emelkedni felfelé, el
vesztette sebességét, 50—60 (más adat szerint 100 m felett) magasságban át
billent, majd kissé lógó jobb szárnnyal csúszott lefelé. Lapos szögben de mű
ködő motorokkal siklott és nem befúródva, hanem érintve a talajt, csúszott.
A gép légcsavarjai leszakadtak, a jobb motor levált és benyomódott a kabin
oldalába, az alsó burkolat feltépődött, az alsó géppuskaállás leszakadt, majd a
kiömlő benzin a forró alkatrészektől lángra lobbant. 12
17.01 volt, az egész alig 2 perc alatt zajlott le, s a gép vastag füsttel égett.
A startoló második gép levette a gázt és visszagurult az állóhelyre. A földi sze
mélyzet és a tartalék ejtőernyős legénység futott a mentéshez, de a robbanó
lőszerek és nagy lángok miatt a roncsot elérni nem tudta. Felszedték a gépből
élve kiugrált 9 főt és elszállították à mentés közben megsebesült 7 katonát majd
visszahúzódtak.13 A sebesültek viszonylag hamar a Veszprémi kórházba kerül
tek. A repülőtéri zavart a nagy tűzoltókocsi és a haboltó hiánya okozta; tény
hogy a repülőtér hasonló balesetre nem volt berendezve, speciális tűzoltó osz
taga sem volt.
Ditrói Orosz Béla repülő alezredes, aki a bombázó osztály és ekkor a veszpré
mi repülőtér parancsnoka is volt, rendet teremtett, közben jelentették az ese
ményt a 3. hadsereg hadműveleti osztályának és a Légierők Parancsnokságának
11 Szálkai Sándor hiv. törm., az 15—-102 pilótája szerint a délben lezajlott eligazítás és parancsismertetés nyo
mán. Teljesség kedvéért megemlítem, hogy további tanúk szerint Bene László fhdgy. a megelőző héten lovas bal
esetet szenvedett és karsérülése volt, nem kellett volna repülnie, ő azonban minden áron menni kívánt. A vezérgép
II. pilótája Szombathelyi Sándor hiv. őrm. lett volna, aki át is repült a géppel reggel Veszprémbe. Start előtt Kele
men szds. nyilván úgy döntött, hogy navigációban tapasztaltabb tisztet visz a II. pil.* helyén mert ez fontosabb.
Szombathelyi örm. így lemaradt a gépről, s ennek köszönhette életben maradását.
12 A start leírása Gelencsér szds. és Szálkai törm. pilótáktól származóan lényegében egybehangzó, ezt csak meg
erősíti Huszár János „Légikatasztrófa Veszprémben" c. cikke a Veszprémi Napló 1981. ápr. 18-i számában. Ebben
csak az kifogásolható, hogy a vasútról nem lehetett belátni a reptérre, így az első bekezdés problematikus.
13 Szálkai törni; teljesen biztos volt abban, hogy az E—102-ből csak a pilóták és az eje. tiszt szállt ki a leállás
után kb. fél óráig, a legénység csak később. Valószínű így volt a két másik gépnél is. így a beszállt résznek a men
tésben való részvétele nem valószínű. Teljesen egyezik ezzel Stifter Miklós fhdgy. (az eje. zlj. gazd. hivatalának pa
rancsnoka) aki a hangárok előtt állva nézte az indulást.
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Az átépített gép a légierő tulajdonában. 1940. augusztus
is. Itt már eltérő létszámadatok kerültek a leadott géptáviratokba, a földi rész
nem ismerte pontosan a bevetett személyzetet.14 Vadászkíséret nem volt a leve
gőben, a bevetett egységet a Pécs közelében települt CR—32 gépekből álló szá
zadnak kellett volna fedezni, de ezek még nem is szálltak fel. A 3. hadsereg
parancsnoksága egyelőre letiltotta a bevetést és nyilván a Vkf. I. A osztályhoz
fordult, hogy mi legyen a további teendő.
Mivel Majthényi százados rangidős tiszt életben maradt, 15 de könnyen sebe
sült volt é& nem jöhetett szóba második bevetésre, az egység parancsnokságát
a rangban következő Kiss Zoltán főhadnagy vette át.16 Ö mint logikus, kö
vetkező lépést javasolta a bevetés folytatását kisebb erőkkel, egyrészt, hogy
az egység önbizalma és presztízse ne szenvedjen csorbát, másrészt mert nem
ismerték a hadseregparancsnokság terveit. Kiss főhadnagy folytatta az elő
készületeket, két-három fővel csökkentette a létszámot és egy-egy kanisztert
raktak ki (a kézi dobású készletből). Ez főleg a pszichológiai megnyugtatást
szolgálta, azokat vette le a gépekről, akiket láthatóan felzaklatott a kataszt
rófa. A lezuhant gép közben kiégett.17
A sok pro és kontra érv mérlegelése után a hadműveleteket vezénylő 3.
hadseregparancsnokság döntött, és elrendelte a bevetés azonnali végrehajtá
sát a megmaradt erőkkel. 19 óra előtt pár perccel érkezett a parancs, oly hir
telen, hogy a pilóták nem is tudtak beöltözni repülőruhába, nyári zubbonyban
szálltak be.18 Többen a vezérkari főnöknek, Werth Henrik gyalogsági tábor
noknak (1941. júniusától vezérezredes) tulajdonítják a döntést, de ez semmi
vel sem igazolható. Bajosan hihető, hogy a hadjárat kezdő napján lett volna
ideje 3 gép ügyével foglalkozni. A három gép új felállásban nekifutott a start
nak. Most az E—104 lett a vezérgép Kurtz Róbert pilótával, jobbkísérő az E—
14
15
16
17
18

Lásd a 21. sz. jegyzetet. A két jelentés is eltérő, a túlélők adatai egyikkel sem egyeznek.
Szálkai tőrm., Hajdú János őrm., Dr. Kulcsár János szkv. írnokok egybehangzó elmondása szerint.
Gelencsér szds. és Szálkai tőrm. pilóta közlései szerint
Uo.
Uo.
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103, balkísérő az E—102. Simán felszálltak és a sötétedő estében jobbra fordul
va megindultak délnek. Start után 5 perccel az E—102 bal motorja akadozott
(gyújtási hibák), emiatt kissé lemaradt, nehezítette a helyzetet, hogy a pilóták
nak csak 250 000-es térképe volt, a részletes preparált térkép a célfotókkal
együtt a vezérgépen elégett. A startkönyv szerint a gépek reggel 8.20—8.30
között repültek át Pápáról Veszprémbe,* ma j d 19.00-től 20.50-ig a Veszprém—
Szabadka—Ujverbász—Veszprém vonalon PU—EKE bevetést repültek éjjeli le
szállással, lh 50 p. repülési idővel, 200* m bevetési magasságban.J!)
A két első gép kb. 3 perccel előbb dobta le a deszantot (300 km/h sebességnél
1 perc = 5 km) mint kellett volna. A késve beérkező 3. gép, már földön látva
a fehérlő ernyőket, felette dobta ki a csoportját, majd visszafordult. Már sötét
ben repültek hazafelé, sokszor gyufa világánál a benzingőzzel teli kabinban
(valószínűleg zárlat és szivárgás keletkezett). Ennek a típusnak kérdésesek az
önvilágító műszer típusai, így éjjeli bevetésre korlátozottan volt alkalmas. A
Balaton térségében a légvédelem fényszórói elkapták a 103-as gépet, zavarva a
pilótát, amelyektől a jelzőfények felgyújtásával szabadult meg. Közben Orosz
Béla alezredes iderendelte a fényszórós autót az éjjeli leszálláshoz. Ez a vad
rohanásban az árokban kötött ki, s nem érkezett meg idejében. A repülőtéren
levő gépkocsik sorakoztak fel világítani, de pont a leszállással szemben és za
varták a pilótákat.
Emiatt a 103. gép a még parázsló roncs mellé szállt le, a 102. átstartolt, új
kört írt le és jobbra szállt le a sötét részen, alig pár m-re a kavicsos gödörtől.
A 3. hadsereg parancsnoksága elrendelte az azonnali előkészületeket a 2. hullám
hajnali ledobására, s a gépek felkészítésére. Késő éjjel viszont lefújta az egészet
és így a holtra fáradt repülőszemélyzet aludni térhetett. Kora reggel megérke
zett Budapestről Dóczy Lóránt hmtk. (hadmérnök törzskari) alezredes, az RKI
parancsnoka vezette műszaki bizottság és Pápáról Tassonyi Edömér szds, az eje.
zlj. helyettes parancsnoka, s megkezdődött a roncs vizsgálata és a halottak agnoszkálása.20
Legendák és kérdőjelek
Máig is vitatott az ok, a létszám, a veszteség és a túlterhelés kérdése. Jelenleg
két irat ismeretes az eseményről,21 amelyeket aznap adtak le. Az összes forrás
megegyezik abban, hogy 8 fő élte túl a lezuhanást: ezek Benkő őrm, fedélzeti
lövész, a jobb oldalon ülők közül Majtényi szds, Szokolay fhdgy, Szacellári
tart. zls, Bakó István tiz, Urbán László honv; Sóki János orv; Székely Sándor
honv. Egy eje. altiszt sértetlenül kijött, de visszaugrott, hogy Bertalant kihozza
és elégedett vele együtt, eddig még nem sikerült azonosítani. Másnap a roncs
20 m-es körzetében még 4 holttestet találtak, ezek áttörték a lemezfalat, égve
jöttek ki, de ott összeesve helyben maradtak. 22
A veszprémi temető névsora szerint ott 17 fő volt, akit a katonai dísztemetés
alkalmával örök nyugalomra helyeztek, ezek ma is ott porlanak. A gép személy•

v

19 Gelencsér szds. rep. leírásának adatai szerint.
20 Gelencsér szds,. Stifter fhdgy., Szálkai tőrm. közlései szerint
21 A HL. Vkf. 1941. anyagban 2 távmondat is van 4.929/eln. 1. vkf. 1941. számon, egyiket Veszprém, másikat
Szombathely adta le. Egymással nem egyeznek.
22 Szokolay Tamás fhdgy. segédtiszt, akinek főleg fényképezni kellett volna, a hátsó gp. lövésztorony alatt állt,
mellette a bal ajtónál Bertalan őrgy., a jobb ajtónál Majtényi szds. A túlélőkről ő és a másnap odaérkező Sági fhdgy.
egybehangzóan mondja : A sorrend : Benkő ... őrm. fedélzeti lövész (bőrruhában kívülről csúszott le a gép oldalán)
Majtényi Imre szds., Szokolay Tamás fhdgy., Szacellári György t.zls., Bakó István tiz., Kovács ... őrm. és egy eje.
honv. (neve nem ismert), Élve jött ki még Kerekes Imre szkv., de visszaugrott, hogy Bertalan őrgy.-ot kihozza és
elégett vele együtt. Ez a név bizonytalan. Később a túlélő Bakó István tiz. közölte, hogy a további nevek: Urban
László honv., Sóki János őrv. és Székely Sándor honv.
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Április 13.: a kiégett gép
zetéből Petri őrm. rádiós és Döbör szkv. szerelő, valamint 15 eje. katona. Buda
pesten április 16-án Farkasréten 3 tisztet temettek — vitéz Bertalan Árpád őr
nagyot, nemes Nagy-Ernyei Kelemen Károly századost és Bene László főhadna
gyot — a halottak száma 20 fő, 4 repülő és 16 ejtőernyős.23 Pápán nem volt te
metés, csak gyászmise és nincs nyoma, hogy később további halottak lettek vol
na kórházban. Ismeretlen személyek itt nem lehetségesek, így a vezérgépen
legalább 31 főnek kellett lennie, 5 repülőnek és 26 eje. katonának. 24 A túlter
helés kérdése misztifikált. Egy nehéz gép, ha a felszálló tömege meghaladja a
normál értéket, legfeljebb hosszabb úton éri el a felszálló sebességet és lassab
ban emelkedik felfelé, pár száz kg nem sokat befolyásol. Ez esetben egy ugró
katona 110 kg volt, tehát 26X110 + 5X75 kg = 3235 kg.25 Ehhez jön 2—3 db
100 kg-os kaniszter. A vezérgépen nem volt orvos, sem csomagja. A földi sze
mélyzet a bevetési távra + 30—40 perc tartalékra tankolta a gépeket, ami kb.
2600 1, tehát 1960 kg. Ez 26 fő eje. (egyéb adat) esetén is csak 5195 kg (nincs
különösebb jelentősége), azaz 5—6% növekedést jelerit.26
A hiba a levegőbe emelkedés után lépett fel, ezt a tömeg nem befolyásolta. A
bizottság a gép magassági kormány trimm (kiegyenlítő) rendszerének meghibá23 Ezt ki kell egészíteni azzal, hogy tény szerint nem 8 hanem 14 fő jött ki valahogy a gépből, de csak 8 élte
túl. Ugyanis 2 súlyos égési sérült másnap a veszprémi kórházban halt meg, 4 összeégett halottat a másnap reggeli
agnoszkálásnál a roncs közelében kb. 20 m-es körön belül találtak meg, ezek közül egy az, akit több elbeszélés is
említ, a derekán felrobbanó kézigránátokkal.
Az agnoszkálást egyébként Tassonyi Edöméreje. szds. (később örgy.) vezette, az eje. zlj. pk. helyettese, aki a bal
eset hírére repült át Pápáról.
24 A Veszprém alsóvárosi temető névsora 17 hősi halottat sorol fel, ezek ma is ott nyugszanak de csak egy sír
gondozott, a többit benőtte a növényzet. Ezek: Horváth Gyula szkv.; Kerekes Imre szkv.; Koscsó Lajos tiz.; Szabó
György őrv., Auth Károly őrv., Molnár András őrv.; Pados Géza honv.; Pomázi Imre honv.; Fejes József honv.;
Radványi Mihály honv. ; Varga Gyula honv. ; Czakó Mihály honv. és Horváth Mihály őrv. Ezek mind áprjlis 12-én
vannak elhunytként bejegyezve. Április 13-án kórházban halt meg Németh János Őrv. és Sárkány Sándor honv.
Utóbbi név elírás, mivel Sándor Sándor honv. sírja és fejfája van a temetőben. A gép személyzetéből itt nyugszik
Petri János őrm. rádiós és Döbör János szkv. szerelő.
A pápai újság a gyászmise alkalmával közölte a névsort, az 1942-évi Kitüntetési Jegyzékből is ellenőrizhető a
Nagyezüst Vitézségi Éremmel kitüntetett katonák között. A budapesti temetés leírása és névsora minden akkori
lapban megjelent az 1941. április 17-i számokban. Mivel 20 halott + 8 túlélő neve ismert, a harmincegyből hiányzik
még 3 fő, ezeket azonban jelenleg, iratok hiányában, nem lehet azonosítani.
Saját kutatásaim szerint a Székely Sándor (?) nevű, súlyosan rokkant eje. honvéd sokáig járt kezelésre a volt
Horthy Miklós kórházba, ill. Kovács (?) őrm. 1956-ig újságárus volt a Keleti pu. közelében, azóta egyiknek sincs
nyoma. Kovács a merítésre rohanók között sérült meg.
25 Terhelésre 1. Pataki G.: valamint Jánosy István: A repülés ABC-je (Enciklopédia) Budapest, 1944. adatait.
Az idézett résztvevők véleménye ebben megegyezik.
26 Tóth György re. műsz. őrm. és a földi résztől dr. Kulcsár János szkv. véleménye egyezik abban.hogy a gépek
bevetési távra, plusz tartalékra lettek feltöltve. Csak a későbbi 41. VII—41. Xl-i Budapest-Kolomea, Budapest—
Stanislau galíciai szállítórepüléseknél tankoltak 4000 1 benzint és 400 1 olajat, így a lezuhant E—105 sebesültszállító
esetében is.
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sodását fogadta el a lezuhanás okának. A vezérlő szelep, vagy csőrendszer hi
bája miatt hirtelen faroknehéz helyzetbe jutott a gép, csak a motorok teljesít
ménye emelte felfelé, de a meredek állásszög miatt sebessége elégtelenné vált.
Az átesés, vagy lecsúszás miatt siklott, s ha magasabban van, a pilóta fel tudta
volna venni és kényszerleszáll. A szabotázs lehetőségét is vizsgálták, de kizár
ták, mert semmi sem támasztotta alá. Pilótahibát nem feltételeztek, a típus
szinte legképzettebb pilótája vezette a gépet, nyilván nem tudott mást tenni. 27
Az orvoscserének és az ezzel kapcsolatos meditációknak semmiféle dokumen
tumalapja nincs. Legenda még a rakomány hátracsúszása és a nyitott ajtóval
történő indulás. Nem áll fenn ez sem, de nyitott ajtó esetén sokkal kisebb lett
volna a veszteség. Bertalan a bal, Majtényi a jobb ajtó mellett állt (vagy ült),
közöttük, a géppuskatorony alatt, Szokolay fhdgy. A zuhanás alatt Majtényi
kinyitotta az ajtót, s talajtéréskor elhangzott a parancs: kifelé! Bertalan ajtaja
beszorult, nem lehetett kinyitni s alig 4—5 s múlva az első benzinrobbanás láng
ja végigcsapott a kabinban. 28
Legenda még Bertalan őrnagy navigálása és kitüntetése. Az eje. parancsnok
mindig elsőnek ugrik, ezért a bal ajtó melletti első ülésen ül. Pont Bertalan,
akinek az elve mindig az „Utánam" volt, soha nem tért el ettől. Ugyanez áll a
folytatásra is, Kis fhdgy. szintén az ajtó mellett ült és a másodpilóták navigál
tak. Bertalannal elégett a Katonai Mária Terézia Rend lovagkeresztje és vitézi
jelvénye eredetiben, a többinek pedig a szalagsávja. A veszprémi temetésre a
fotókon látható sorozatot Budapestről vitték le, valószínű a kormányzó Katonai
Irodája szerezte be őket. Ezeket még aznap visszahozták, mert Farkasréten is
ezek szrepeltek.
A baleset egy repüléstechnikai problémából keletkezett, amely bármikor elő
állhat. Reggel ugyanez a gép még jól működött. így a magyar kiképzési és fel
szerelési kérdéseknek ehhez semmi köze, ez harcászati és anyagi problémákat
érint. A helyzetet a korabeli szinthez kell viszonyítani. Ekkor csak német eje.
csapatoknak volt kiemelkedő felszerelésük, a szovjet egységekről csak 1941. vé
gén szereztek tudomást a zsákmányanyagok révén. A későbbi angol, amerikai
eje. hadosztályok 1941. nyarán még csak papíron léteztek.
Az 1. század kiképzése, gyakorlatilag teljes volt, a 2. és 3-é közepesen állt. A
felszerelés, ha szűkösen is, de egy századnak teljes volt, s normál gyalogos egy
ségek színvonalát meghaladta. A szűk kapacitás a szállítógépekben volt, de ez
a légierők egészét érintő kérdés abban az időben. Nem végeztek elég gyakorla
tot öt géppel, teljes terhelés bevetésével, ehhez még fél év kellett volna.
Mivel a hadműveletek kérdésében a politikai meggondolások voltak elsődle
gesek, a katonai vezetés nem kívánt semmi változtatásba belemenni. A ledobott
egység nem a célnál, hanem 15 km-el odébb tűzharcba került egy tanyán, 2 ka
tona meghalt, 3 megsebesült. A halottakat akkor ott temették el, az egység pe
dig csatlakozott a beérő gyorshadtesthez. A 2. századot kevesebb zavarral, gép
kocsiszállítással, Szegeden át egyenesen a frontra vitték és a gyalogsággal együtt
be is vetették. 29 Frappánsan egy hadmérnök jóval később így jellemezte a kér27 A vizsgáló bizottság jelentése írásban a mai napig sem került elő, tagjai közül csak Dóczy Lóránt hmtk. rep.
őrgy -ot (később alezredes) ismerték fel, többi tagját nem. Az eredmény csak szóban terjedt a repülő körökben, így
pl. Szabó Márton rep. műsz. szds. Kolozsváron, Vitán Béla rep. alez. Debrecenben hallott róla utólag. Egy börgöndi
katona, aki nem tudott az események részleteiről, 1941. áprlilis 15—20-a között látott egy SM—75 gépet nagyobb
magasságban furcsa repülő figurákat végezni. Kérdésére azt a választ kapta, hogy Dóczy őrgy. berepül egy gépet.
Valószínű, hogy a vizsgálat során Dóczy nagyobb magasságban próbálta az átesési helyzetet létrehozni, hogy zuhanás
esetén legyen ideje kiugrani.
28 A Veszprémi Napló 1981. április 18-i sz.-ban közölt cikk is ezt támasztja alá.
29 HL. Vkf. 1941. hírjelentések és 1941. év hadijelentések. Egy sorozat fotó fennmaradt, Dr. Kulcsár János szkv.
hagyatékából, pl. a Szenttamás előtt elesett Csepzám Lajos eje. honv. ottani sírja és a deszantegység egy része.
Több képet utólag a sajtó közölt, valószínű a földi rész haditudósítóinak anyagából. Megjegyzem még, hogy a Re
pülés /Ejtőernyőzés 1981/4. sz. 14. o.-n közölt Ságodi Jáíios-cikket (Egy doboz cigaretta) idealizáltnak kell tekinteni,
semmiféle dokumentum nem támasztja alá.
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dést: „Nem volt kellő tapasztalat és rutin a teljes terhelésű gépek kötelékbeve.tését illetően, váratlan műszaki hiba lépett fel, s ráadásul eltértek a német
rendszerű — a parancsnok később induljon de elsőnek ugorjon elvtől — amely
megbosszulta magát."
'. Gépek további sorsa
.A vizsgálat befejezése után a 4 megmaradt példányt a katonai szállító század
a pillanatnyi feladat szerint üzemeltette. 1941. június 26-a után a fő feladat
utánpótlás szállítása és futár-tábori posta szállítás volt a gyorshadtest egységei
után a frontra a Budapest—Kolomea vonalon.
Ennek során 1941. július végén egyik gép ukrajnai területen egy 39 M. irány
mérő állomás és posta szállítása közben motorhiba miatt kényszerleszállt, de a
hírekkel ellentétben nem semmisült meg. Kijavították, és tovább üzemelt. 1941.
augusztusában az E—105 gép elkészült sebesültszállító kivitelben, s így üzemelt
Szálkai Sándor törm. pilóta vezetésével.30 Ez a gép 8—10 utat tett meg a nyári
időszakban.
A sebesültszállítás és a futárfeladatok végzése közben történt a második le
zuhanás. 1941. november 5-én egy erősen ködös napon Budaörsről két gép ké
szült startra. Egy Ju—52 futárútra Bánhidi Antal tart. fhdgy parancsnoksága
alatt Nagyvárad felé, és az E—105 jelű SM—75 gép, Rába Imre parancsnoksága
alatt, Kijev felé. Mindkét gép vakstarttal indult a jelzővonalról, "szabály szerint.
A Ju—52 9.00 után simán felszállt, a másodiknak induló E—105 9 óra 20 perc
kor lezuhant és 10 főnyi személyzetével elégett.31
A katasztrófa valószínű oka a startnál fellépett iránytű eltérés kompenzáció
hiánya. Vagyis a pörgettyűs fedélzeti iránytű nem volt kellő fordulatszámon,
vagy nem volt kellően kompenzálva. A gép így a pilóta kormánymozdulatára
fokozatosan jobbra tért el az iránytól és nekirepült a Budaörsi reptér feletti
fennsík szikláinak és felrobbant. A szállítmány és a tábori posta szétszóródott.'
A vizsgálat alapvetően konstrukciós hibát nem tudott megállapítani, műszer
hiba esetén egy gyakorlottabb pilóta elkerülhette volna a katasztrófát. (Például
a ködben a kétféle fedélzeti iránytű eltérésének figyelembe vételével.)3A megmaradt 3 gép, az E—102,—103,—104 tovább üzemelt mint szállítógép.
1942-ben főleg csak szállító feladatok voltak, a kialakult rossz hangulat miatt
már nem kívánták őket ejtőernyős ugratásra igénybevenni, ezeket a feladatokat
átépített Ju—86K és Ca—101, esetenként Ju—52/3m gépekkel végezték el. Pót
lásukra 1942-ben az olasz Fiat gyártól 16 db G—12 Gabrielli szállítógépet ren
deltek. Az 1943-ban beérkezett első 5 db (S—151, —152, —153, —154, —155)
átépítés után még résztvett ejtőernyős ugratásokban, de zömmel más feladatuk
volt.33
1944 tavaszától mind a 3 db SM—75 gép az 1. sz. katonai szállító század állo
mányában volt, de alkatrészhiány és üzemeltetési nehézségek miatt keveset re
pültek. A feladatokra a korszerűbb, sokkal jobb repülőtulajdonságú PÍRT épí
tésű Ju—52/3m (S—202-től 222 sz.-ig) és G—12 gépeket vették igénybe. A du
nántúli harcok során 1944. december 13-án az egyik SM—75 (száma nem azo
nosítható) lőszert szállított Pápáról az Inota feletti Csóri repülőtérre. A leszál30
31
32
33

Szálkai Sándor tőrm. pil. személyes közlése, 1978.
Bánhidi Antal tart. fhdgy. pilóta személyes közlése, 1970, 1978.
Uo.
Szennik Dezső pil. személyes közlése, 1979. Ő az S—153 pilótája is volt.
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lásnál megsérült, besüllyedt, a futómű és a szárny megrongálódott, startra nem
volt alkalmas. Javítása nem volt lehetséges, ottmaradt, legénysége átszállt egy
segítségül küldött Ju—52 gépbe. Ez a gép visszaúton Vaszarra, Kövesdi had
nagy pilóta vezetése mellett a Bakonyban Zörögtetőnél, sűrű ködben hegycsúcs
nak repült és elpusztult, 9—10 főnyi személyzetével együtt. Itt a két gép sze
mélyzete együtt halt meg, a vaszari temetőben nyugszanak jelenleg is. A meg
maradt 2 db SM—75 gép már nem üzemelt, 1945. március 26-án (vagy 28-án)
átrepülték őket a kiürítéskor Nagycenkre, s ott benzinhiány miatt kézigráná
tokkal (más adat szerint páncélöklökkel) mindkettőt felgyújtották. 31

34 Vidonyi-Gissy László szds. az 1. majd 102/1. sz. Kat. Száll. Század parancsnoka személyes közlései, 1980—81;
A vaszari temető és plébánia adatai.
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GAZSI JÓZSEF
AZ ANTIFASISZTA ELLENÁLLÁS IRODALMA 1979—1981

1946-ban jelent meg Kovács István és Flórián J á n o s „Magyar szabadsághar
cosok a fasizmus ellen" c. kis kötete, ezzel az alcímmel: „Adatok a m a g y a r p a r 
tizánmozgalom történetéhez." 1 Ez volt az első kísérlet a t é m a rendszeres és m ó d 
szeres összefoglalására. A szerzőpáros m ű v e m a m á r könyvészeti ritkaság. Mi
kor 1966-ban Harsányi Jánossal ugyanezt a címet választottuk 900 oldalas do
k u m e n t u m k ö t e t ü n k megnevezéséül, a h a g y o m á n y őrzését és egyben a t o v á b b 
lépést a k a r t u k kifejezni. 2 Bár a Kovács-féle kötethez valójában a felszabadulás
35. évfordulójára kiadott, D o m b r á d y Lóránd—Nagy Gábor szerkesztette „Fegy
verrel a h a z á é r t " áll közel. 3 Gondolatban ez az a két végpont, amely között, s
amely körül a m a g y a r antifasiszta ellenállási" mozgalmat tárgyaló, vagy azt
érintő többszáz könyv elhelyezkedik.
Eddig m á r két alkalommal, 1972-ben és 1978-ban t e t t ü k vizsgálat t á r g y á v á a
k u t a t á s területeit és módszereit, a még megoldatlan problémákat, szorosabban
véve az ellenállási mozgalom historiográfiáját. 4 Mivel a m u n k á n k e r e d m é n y e
cikkekben, t a n u l m á n y o k b a n , könyvekben, monográfiákban testesül meg, így
óhatatlanul m i n d e n alkalommal mérlegre t e t t ü k az eltelt évek termését is.
Illés Béla Gorkijt idézte a Kovács—Flórián könyv előszavában: „csak az tör
tént meg, aminek történetét megírták." Ezt úgy értelmezhetjük, hogy csak az a
„tett" h a t az utókorra, csak az n e m volt hiábavaló, csakis abból t a n u l h a t n a k
egyének és nemzedékek, amit p a p í r r a vetettek, a m i t m e g m e n t e t t e k a feledés
től.
A mi t é m á n k n e m bővelkedik forrásokban. A munkásmozgalom, az ellenállá
si mozgalom kutatói bizonyíthatják, hogy gyakorta milyen szomorú eseteivel
találkozunk a feledésnek, milyen nagyszerű hősöket, áldozatos jellemeket, m e g 
győződésükért életüket adó személyeket t a k a r t be a mostoha idő.
Nagy felelősség h á r u l reánk történészekre. A múltról való beszámolás öröme
és kötelessége, a történelmi eseményekről való ítélétmondás v á r reánk. Hiszen,
a historikus a k a r a t l a n u l is ítélőbírója lesz a korszaknak, cselekvéseknek, t e t t e k 
nek és embereknek. Egy személyben vádlója és védője olyanoknak, akik m á r
m a g u k é r t n e m szólhatnak. S mikor nagy bölcsen leírjuk, hogy „így kellett vol
na", vajon m e g tudjuk-e é r t e n i választási lehetőségeiket, e m b e r i gyengéiket?
Az antifasiszta mozgalom egy olyan területe a históriának, amely telítve van
érzelmi, emocionális tényezőkkel. Akik a fasizmus elleni h a r c zászlaja alá sereg1
2
3
4

Athenaeum kiadás, Budapest (a továbbiakban — Bp.), 1940.
Szerk. Harsányi János. Zrínyi Katonai Kiadó, Bp., 1960.
Kossuth Könyvkiadó—Zrínyi Katonai Kiadó, Bp., 1980.
Hadtörténelmi Közlemények. 1972. 4. sz. 702—775. o., 1979. 2. sz. 293—307. o.
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lettek, azok nagy és nemes eszmék — mint a szabadság és függetlenség, a d e 
mokrácia, az emberi méltóság — rendíthetetlen hívei voltak.
A magyar történészek, az ellenállási mozgalom kutatói, a velük szemben tá
masztott társadalmi-politikai elvárásoknak igyekeznek eleget tenni. Az MSZMP
tudománypolitikai irányelveinek szellemében, marxista elkötelezettséggel, an
tifasiszta érzülettel, a haladó hagyományok tiszteletben tartásával vallatják a
múltat. A megjelent munkák ezt bizonyítják.
Jelen írásomnak ezt a címet adtam: Az antifasiszta ellenállás irodalma —
1979—1981. Ez alá legszívesebben egy alcímet tennék: historiográfiai áttekin
tés. Bár amivel itt próbálkozom, az egy kicsit kevesebb is, több is.
A továbbiakban 1978-tól, a salgótarjáni konferencia 5 évétől eltelt 3 esztendő
termését vizsgálom. A korábbi éveket ott már áttekintettük.
A szakirodalom számbavételekor én itt most kizárólag könyvekre gondolok.
Cikkeket, tanulmányokat nem veszek tekintetbe. Vályi Gábor, az Országgyűlési
Könyvtár igazgatója, már évek óta sürgeti az integrált társadalomtudományi
tájékoztató rendszer létrehozását. Ez mindmáig nem valósult meg. Sokszor évek
telnek el, míg a kutatások eredményei a bibliográfiákban megjelennek. A köny
vekről, a világ elé tárt eredményekről még többé-kevésbé bibliográfia nélkül
is tudomást szerzünk. Jelen esetben is magam kényszerültem arra, hogy össze
szedjem az utóbbi évek könyvtermését, vállalva, hogy 1—2 mű ki is eshet látó
szögünkből.
s Indokolt-e az utóbbi 3—4 év termésének áttekintése? Igen, hiszen ez idő alatt
53 olyan könyvet adtak ki nálunk, amelyek — részben vagy egészben — a hazai
és az európai ellenállás eseményeivel, az antifasizmus, az üldöztetés témaköré
vel foglalkoznak. Ez évi 17 könyvet jelent, ami párját ritkító gazdagság. És itt
nem vettem számba sem a fasizmus kérdéseivel, sem a közelmúlt munkásmoz
galmával, sem a felszabadulással foglalkozó írásokat.
Jelenleg 4 sorozat is fut, amelyben számunkra fontos írások jelennek meg.
(Magvető Könyvkiadó: „Tények és tanúk", Európa Könyvkiadó: „Emlékek",
Zrínyi Katonai Könyv- és Lapkiadó: csapattörténetek; Móra Könyvkiadó: —
Kozmosz könyvek.)
Ezek mindegyike szívesen közöl ellenállási témájú írásokat is.
Különböző szempontú csoportosítások szerint megjelent: 5 életrajzi kötet, 30
önéletírás, 10 forrásanyagot tartalmazó kötet, 16 történeti, életrajzi monográfia,
12 külföldi témájú; koncentrációs táborokkal foglalkozik 7 mű.
Műfajilag is gazdag, változatos a kép. A kutatók a történetírás minden ágát,
minden területét művelik.
Megjelent 5 életrajz, (Simonffy-Tóth Ernő, 6 a Rózsa fivérek,7 Kiss János, 8
Ságvári Endre, 9 Killián György10), közülük néhány gazdag dokumentumanyag
kíséretében.
Méltatlanul keveset szólunk azokról a fontos életrajzgyűjteményekről, ame
lyet a megyei munkásmozgalmi intézmények adnak ki az adott terület forra
dalmi mozgalmának nagyjairól. Rangos, tudományos értéket képviselő kötetek
láttak napvilágot pl. legutóbb Vas,11 Zala 12 és más megyékben. Budapest több
3 A magyar antifasiszta ellenállás és partizánmozgalom a második világháborúban c. tudományos konferencia:
1978. december 1—2.
0 Simonffy András: A kompország katonái. Magvető Könyvkiadó, Bp., 1981.
7 Simor András: A Rózsa fivérek. Kozmosz Könyvek, Bp., 1979.
8 Kiss Sándor: Emlékeim Kiss János altábornagyról. Zrínyi Katonai Kiadó, Bp., 1979.
9 Ságvári Ágnes: Ságvári Endre. Ifjúsági Lapkiadó Vállalat, Bp., 1979.
10 Pintér István: Killián György. Ifjúsági Lapkiadó Vállalat, Bp., 1980.
11 Rácz János: Ki a jövőnek vet magot.. .MSZMP Vas megyei bizottsága.
12 Élni emberül... A munkásmozgalom Zala megyei harcosai. Zalaegerszeg, 1980.
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kerületében a „Szocialista Hazáért" kitüntetés birtokosait örökítik meg emlék
albumok.
A mezőnyt a visszaemlékezések, memoárok, önéletrajzi ihletésű könyvek ural
ják. 30 ilyen munka jelent meg, magyar és külföldi szerzőktől. Közülük a leg
jelentősebbek Fehér Lajos,13 Vas Zoltán,14 Kállai Gyula,15 Balogh Edgár,16 és má
sok írásai. De jócskán vannak 2., 3. vonalbeli szereplők életleírásai is. És ezt
nem értékítéletként mondom. A históriának egyaránt szüksége van a táborno
kok és hadnagyok élmény any agára, látásszintjére is. Hiszen kétségtelen, hogy
máshogy ír a krasznogorszki iskolán előadást tartó Vas Zoltán, vagy az ott ha
difogolyként jelen volt Herencsár Lajos honvéd.17
Az írások között vannak teljes egészében az ellenállással foglalkozó kötetek,
s vannak olyanok is, amelyek sokszor csak egy fejezetben tárgyalják azt.
Forrásanyagokat őrző, feltáró, vagy a forrásokból felépülő kötet 10 darab
jelent meg. Sajnos, egyetlen olyan nincs köztük, amely kizárólagosan az
ellenállási mozgalom dokumentumainak feltárására vállalkozna.18 Pedig a téma
kutatásának ez a kulcskérdése. Mindaddig nehéz megküzdeni a magyar ellen
állási mozgalmat lekicsinylő —, s ma is fellelhető — nézetekkel, amíg szembe
nem állítjuk ezzel a saját és ellenséges források vitathatatlan, tényszerű meg
állapításait.
Megjelent több monográfia is, amelyek közül néhány teljes egészében, né
hány viszont csak érintőlegesen foglalkozik a magyar ellenállással. Közülük
legjelentősebb Kállai Gyula 19 : A magyar függetlenségi mozgalom 1936—1945.
c, immár 6. kiadásban, bővített és átdolgozott formában kiadott műve. A könyv
új eleme a függelékében található interjú és a szerző korabeli újságcikkei. Ezen
a könyvön nemzedékek nevelődtek — első kiadása 1947-ben volt — s Kállai
Gyula így egy kicsit az ellenállási mozgalom minden kutatójának tanítómestere
is lett.
A Kállai-könyv is foglalkozik a Debrecenben zászlót bontó Márciusi Fronttal,
amelyről Salamon Konrád írt színvonalas disszertációt. Megjelent az „Értekezé
sek a történeti tudományok köréből" 92. köteteként. 20 Az „így történt"-ben Fe
hér Lajos is közreadta ide vágó nézeteit.
Bár a Márciusi Front időben távol esik tőlünk, mégis, mint a magyar népfront
törekvések kezdeti, kiindulási szakasza, számot tarthat kutatóink érdeklődésére.
A párt helyes szövetségi politikája nyomán a népi-nemzeti egység hazánkban
megszilárdult és virágzik. A Hazafias Népfront alkotmányos közéletünk fontos
elemévé vált. Érthető, hogy növekszik az érdeklődés az előzmények iránt. Pintér
István és Szabó Bálint monográfiája — A népfrontmozgalom Magyarországon
— az 1935 és 1976 közötti időszakot tekinti át.21 Szó van a Márciusi Frontról,
az 1941-től kibontakozó függetlenségi mozgalom egységtörekvéseiről, az adott
viszonyok között létrejövő szervezetekről mint pl. a Történelmi Emlékbizottság,
a szárszói konferencia, vagy a Felszabadító Bizottság. Valamennyire az a jellem
ző, hogy soraiban a legkülönbözőbb erők fogtak össze, keresték a kiutat a fő
ellenség, a háború, a náci veszély, a belső fasizálódás ellen.
13 Fehér Lajos: így történt. Magvető Könyvkiadó, Bp., 1979.
14 Vas Zoltán: Viszontagságos életem. Magvető Könyvkiadó, Bp., 1980.15 Kállai Gyula: Életem törvénye. Kossuth Könyvkiadó, Bp., 198016 Balogh Edgár: Szolgálatban. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1978., majd Hét próba. Szolgálatban. Magvető
Könyvkiadó, Bp., 1981.1., I I . k.
17 Herencsár Lajos: Két front között. Kossuth Könyvkiadó—Zrínyi Katonai Kiadó, Bp. 1980.
18 Tanulmányom elkészülte után jelent meg: Válogatott dokumentumok a baranyai háromszög politikai törté
netéhez (1941—1944. Horvátországi Magyarok Szövetsége. Eszék, 1980.)
19 Magvető Könyvkiadó, Bp. 1980.
20 Akadémiai Kiadó, Bp., 1980.
21 Kossuth Könyvkiadó—Hazafias Népfront, Bp., 1978.
7*
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Az 1944 tavaszán létrejött Magyar Fronttól már töretlen a fejlődés az 1945-ös
Függetlenségi Fronton át a mai Hazafias Népfrontig.
Az 1944 decemberében újjászülető Magyarország előtt négy fontos feladat
állt: létre kellett hozni az új magyar államiságot, megvalósítani a földosztást,
felépíteni az országot, s bekapcsolódni a fasizmus elleni felszabadító háborúba.
Ez utóbbit megvalósítani nagy nemzeti tett, embert próbáló bátor vállalkozás
volt. Messze vezetne az okok feltárása, de tény, hogy történettudományunk a
nagy nemzeti feladatok egyikét, a néphadsereg létrehozását mindmáig szűk
keblűén, hamisan és — a tisztelendő kivételektől eltekintve — torzán ábrázol
ja. E téren sok még a teendő.
A Zrínyi Kiadó kismonográfiák formájában már évek óta folytatja a fegyver
nem- és csapattesttörténetek kiadását. 22 Kis András ezredes az utóbbi időben
két munkát is írt. A Jászberényben megalakult 1. hadosztályról és a debreceni
16. gyalogezredről.23 1945 tavaszán mindkét alakulat hadműveleti területen,
Ausztriában volt. Tóth Sándor pedig könyvében a Budai önkéntes Ezrednek
állít emléket,24
Godó Ágnes kismonográfia j a ezt a címet kapta: Magyarok az európai népek
antifasiszta harcában. 25 11 ország és terület, valamint a semleges országokban
működő magyar antifasiszták, partizánok, ellenállók életét, tevékenységét, és
harcait mutatja be tömören, a tények és adatok sokaságával.
>
Pintér István könyve az MSZDP történetéről 26 azokat a párton és társadal
mon belüli mozgásokat vizsgálja, amelyeket a fasizmus megjelenése állított a
magyar munkásosztály legális pártja, s annak vezetői elé. Elemzi a kommunis
tákhoz való viszonyt, a munkásegység kérdéseit, a népfronttal kapcsolatos néze
teket. A második világháború idején tevékenységét már az eljövendő időszakra
való felkészülés, a legitim rendszerrel való modus vivendi megteremtése, sőt
bizonyos felülről jövő közeledések parírozása jellemzi. A párt ugyanakkor legá
lis terepet, némi mozgásteret biztosított a függetlenségi mozgalom számára,
sőt később, a Magyar Front alapító tagjaként, részese lett a megszállók elleni
küzdelemnek. Számunkra a könyv legutolsó fejezete az érdekes, mely az
SZDP-nek az ellenállásban játszott szerepét tárgyalja.
Korom Mihály könyve 27 a pusztulásról és az újjászületésről, két korszak hatá
ráról szól felénk. A széles forrásbázison nyugvó könyv részletesen feltárja a
tönk szélére jutott Horthy-rendszer önmagát mentő kísérleteit. Gazdag anyag
van itt a Fauszt- majd a Faragho-f éle delegációk tevékenységére, a fegyverszü
neti tárgyalásokra. Tanúi vagyunk a Magyar Front és az uralkodó körök kap
csolatteremtésének, az október 15-i kiugrási kísérletnek.
A „nagy diplomácia" mozgása, eseményei mellett a könyvben tucatjával tűn
nek fel az események, 2., 3. vonalbeli szereplői. Grigorjev-Geiger Béla, Gyulai
Mihály, Hadácsy Rezső, Kéri Kálmán, Nemes József és mások.
Mindkét könyv maximálisan kielégíti a tudományos pontosságot, jól kezel
hető, vonzó stílusban megírt, hosszú időre szóló alkotás. A sokszerzős „Fegy
verrel a hazáért" 28 c. kötet rögzíti és összegezi mindazt az ismeret- és tudás22 Például — Sárközi Sándor: Tüzércsapatok. 1945—1948. Zrínyi Katonai Kiadó, Bp., 1980.
23 Kis András: Az 1. hadosztály. Zrínyi Katonai Kiadó, Bp., 1979.; A 16. gyalogezred. Uo. 1980.; E témakörben
összefoglaló munkája: Az antifasiszta magyar katonai hagyományokról. Akadémiai Kiadó, Bp., 1978.
24 Tóth Sándor: A Budai önkéntes Ezred. Zrínyi Katonai Kiadó, Bp., 1980. A Néphadsereg történetéhez vág
még Vértessy Sándor: Megkésett érettségi. Kossuth Könyvkiadó, Bp., 1980.
25 Zrínyi Katonai Kiadó—MN". Politikai nevelőmunka anyagi és módszertani központja Bp., 1980.
26 Pintér István: A Szociáldemokrata Párt története —1933—1944. Kossuth Könyvkiadó, Bp., 1980.
27 Korom Mihály: Magyarország Ideiglenes Nemzeti Kormánva és a fegyverszünet (1944—1945) Akadémiai
Kiadó, Bp., 1981.
28 Kossuth Könyvkiadó—Zrínyi Katonai Kiadó, Bp., 1980.
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anyagot, amit a témáról ma tudunk. Teszi ezt népszerűsítő és vonzó formában,
azzal a szándékkal, hogy a tudat formálásának hatékony eszköze legyen. Mivel
ez a mű ma is alapvető kézikönyvnek számít, úgy érzem, hogy az olvasók szá
mára nem szükséges bemutatni.
A megjelent irodalom tanúsága szerint gazdag, sokszínű, és változatos a té
maválaszték. Nincsenek tabuk, tiltott területek. A kutató szabad választását
csak a források hozzáférhetősége korlátozza.
Reméljük, hogy egyszer az intézményi rendszer is követni fogja a társadalmi,
politikai elvárásokat, s nem a kutatók elrettentésében, hanem magához vonzá
sában fogja látni legfőbb feladatát.
A könyvekben megjelennek a Horthy-kor erőszakszervei, a fasizmus kegyet
len és brutális valósága is.
Idevágó könyvek: Domokos József: Két per egy kötetben 29 — szól a Számon
kérő Szervezetről, dr. Lukács Tibor: Népbíróságok30 — itt a korábbi tettekről
van szó, a felelősségrevonás alkalmával, Máté György—Vida Ferenc: Hűség és
hűtlenség 31 -ében az Andrássy laktanyai, a Margit körúti szörnyűségek elevened
nek meg. Fehér Lajos: „így történt" c. műve pedig gyakran idéz egykori csend
őrnyomozók vallomásaiból, tárgyalja Iliásék lebukását. Sipos Gyula a csillag
hegyi nyomozókról, ottani élményeiről szól az „Akkor voltunk fiatalok.. ."ban 32 Dmitro Popovics33 pedig a horthysták 14 börtönében szerezte élményeit.
A megjelent könyvekben gazdag anyag van a munkásszolgálatról, a zsidók
és keresztények elleni irtóhadjáratról. Erről tanúskodnak Felkai Dénes, Sallai
Elemér, Fazekas György, Bakács Tibor és Gallai Ervin művei.34
A túlélők sorsa innen tovább ível a hadifogolytáborokig, antifasiszta és parti
zániskolákig, a Vörös Hadseregben teljesített legkülönbözőbb szolgálatig. Aki
ezeket a folyamatokat nemcsak történetileg, de lélektanilag is meg akarja ér
teni, az Örkény István „Lágerek népe" 35 c. könyvét vegye kézbe.
A fegyveres partizánharc közvetlen résztvevői,36 vezetői közül viszont keve
sen jelentkeztek írással. Olyasféle könyvekre gondolok, mint Csillik Gábor Bu
dapesten harcoltunk, 37 vagy Nógrádi Sándor könyve, a Történelmi lecke38 volt.
Kiadóink merészségét, helyes piackutatását igazolja, hogy az-elmúlt években
sorra jelentek meg olyan munkák, amelyek színtere Európának valamelyik fa
siszták által megszállott országa. Izgalmas írás Jorgosz Pszikhundakisz „A kré
ta futár"-a, 39 Franciaországba visz Simon és Auguste Gillot — Házaspár az
ellenállásban c. műve. 40 Grenoble-ba a magyar Boóc Imre „Az utolsó és első
hetek" 41 című könyve. Gilloték könyve egyébként a legjobb mű, amely a sok
ágú, sok eredőjű francia ellenállásról eddig a kezünkbe került.
Olaszországot a Mussolini kivégzését leíró Walter Audisio könyve („Az olasz
nép nevében".42) és az ellenállás neves vezetője Luigi Longo: „A nemzeti fel29 Magvető Könyvkiadó, Bp., 1980.
30 A magyar népbírósági jog és a népbíróságok (1945—1950) Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó—Zrínyi Kiadó,
Bp., 1979.
/
31 Kossuth Könyvkiadó, Bp., 1979.
32 Uo. 1981.
33 Küzdve küzdöttünk. Kossuth Kiadó, Bp.—Kárpáti Könyvkiadó. Uzsgorod, 1980.
34 Félkai Dénes: Mozgalmas élet. Zrínyi Katonai Kiadó, Bp., 1979.; Sallai Elemér: Mozgó vesztőhely. Magvető
Könyvkiadó, Bp., 1979.; Fazekas György: Miskolc—Nyizsnij Tagil—Miskolc. Magvető Könyvkiadó, Bp., 1978.;
Bakács Tibor: Egy életrajz ürügyén. Kossuth Könyvkiadó—Zrínyi Katonai Kiadó, Bp., 1978.; Gallai Ervin: A sza
badság holnap kezdődik. Kossuth Könyvkiadó, Bp., 1980.
35 Szépirodalmi Könyvkiadó. Bp.
30 Ide sorolnám: Sárközi Sándor: Küzdelmes katonaévek Zrínyi Katonai Kiadó, Bp., 1979.
37 Magvető Kiadó, Bp., 1904.
38 Kossuth Könyvkiadó, Bp., 1970.
39 Kossuth Könyvkiadó, Bp., 1981.
40 Kossuth Könyvkiadó, Bp., 1979.
41 Gondolat Bp., 1980.
42 Kossuth Könyvkiadó, Bp., 1979.
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kelés útján"'*3 c. műve képviseli. Ez utóbbi az ellenállás ideje alatt született írá
sok, dokumentumok gyűjteménye is. Ezzel a könyvvel az olasz ellenállás leg
fontosabb dokumentumait magyar nyelven vehetjük kézbe. Mivel az antifa
siszta mozgalom ott is sokáig a fasiszta rendszer keretei között folyt, az olaszok
tapasztalatai segítségünkre lehetnek a magyar viszonyok és lehetőségek meg
ítélésében is. Hogy a külhoni antifasiszta irodalom megjelentetése is hasznos,
hogy annak sokszor magyar vonatkozásai is vannak, azt Kazimierz MoczarszkiBeszélgetések a hóhérral4'1 c. könyve is tanúsítja.
A változatos és sokrétű témacsoportok közül egynek nagyobb figyelmet kell
szentelni. A koncentrációs táborokról van szó, amely a magyar ellenállási moz
galom kutatásának talán leginkább elhanyagolt területe.
„Vajon ki mer egyszer vállalkozni rá, hogy mindazt megírja, amit itt átél
tünk" — mondja egy katolikus pap Kroó László könyvében. Bár egyre gyé
rül, még mindig nem apadt el a koncentrációs táborok egykori foglyainak vá
doló szava. Hol vagyunk már időben az első tudósításoktól — ilyen volt Rátkai
Károly „A két torony"-ja, 45 Miliők Sándortól „A kínok útja"46, de a seb ma is
eleven, a szenvedés nem csitul. De csillapodhat-e egyáltalán, hiszen a buchenwaldi esküben örök mementóra kötelezték magukat.
A koncentrációs táborokról hét könyv is megjelent. (Kroó László: Bölcsőm
koporsóm Buchenwald 47 ; Berey Géza: Hitler-Allee 48 [Flossenburg—Hersbruck—
Dachau] ; Wieslav Kielar : A 290 számú auswitzi fogoly ;49 Fred Wander : A hete
dik kútfő 50 [Buchenwald] ; Gallo Olga : Tíz hónap Babilon 51 [Auswitz-Breslau] ;
Vagyim Bojko: Kivégzés után 52 [Auschwitz]).
Mi az a. kép, ami ezekből a könyvekből azonosan tárul elénk? A fasizmus ar
ca! Az az élet, amely teljesen azonos -volt Bajorországtól az Északi-tengerig
Himmler birodalmában. A memoárokból hideg tárgyilagossággal bontakozik ki
a táborok iszonytatóan azonos szervezete. Az a gépezet, amely hivatva volt fel
morzsolni a Harmadik Birodalom minden ellenségét.
Megrendítően ábrázolják à lágerek, a KZ-ek, mindennapi életét. Ilyen szava
kat ismerünk meg: Appel, Revier, Kapó, Lagerälteste, Rapportführer, Block
stb. Itt nem a nagy háború történelmi eseményei adják a témát, hanem a napi
élet apró gondjai, a múlt és jövő képei, az étel, az alvás, a test, a lét fizikai szük
ségletei, az SS, a túlélés lehetőségei.
Miben nyilvánulhatott meg itt a foglyok ellenállása? Mindenekelőtt a szoli
daritásban. Ahogy menteni igyekeztek elvtársaikat, honfitársaikat, vagy egy
szerűen csak embertársaikat. A könnyebb munka, az időben adott széntabletta,
a" kanál zsír, egy melegebb ruha, vagy sokszor már a vigasztaló szó is életet
menthetett. A vörös háromszöges foglyok megpróbálták kézbe venni a táborok
vezetését, kiszorítani onnan a bűnöző elemeket. Mentették az embereket úgy is,
hogy hónuk alá nyúltak, hogy a súlyos vétkekkel terhelteket — papíron — el
hunytnak jelentették, mások nevét és számát adva neki. Kroó könyve leírja,
hogy a magyarok hogy segítették a tábor gyermekeit, hogy hoztak ki embereket
a gázba menő transzportból.
A foglyok a legnagyobb titokban kiépítették titkos szervezetüket, s eljutottak
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a szervezett ellenállásig is. Buchenwaldban pl. létrejött a L. K. — Lágerkommité. amely megszervezte a tábor foglyainak felkelését.
Olyan életről, olyan világról tudósítanak ezek a kötetek, amelyékről nálunk
semmiféle írott anyag nem maradhatott fenn. Pedig közel félmillió honfitár
sunk került erre a sorsra, köztük kb. 30 000 politikai fogoly. Nyomukat felkutat
ni, sorsukról hírt adni nemzeti kötelességünk lenne. Sajnos a témával továbbra
sem foglalkozik senki sem.
A táborban a foglyoknak nem volt nevük, nemzetiségük, csak egy szám je
lezte testüket. Akikről a memoárokban név szerint is szó esik, azok már oda
haza is neves emberek voltak.
Berey könyvéből lép elénk Sombor-Schweinitzer József, a politikai rendőrség
főnöke, aki a tábor raktárosa, az írnokká lett Keresztes-Fischer Ferenc, vagy
Pallavicini György, aki a Magyar Front körül tevékenykedett. Dachauban volt
még Békeffy László, aki a feledés ellen minden nap felmondta otthoni kínzói
nevét.
Említettem már, hogy nem jelent meg olyan dokumentumkötet, forrásgyűjte
mény, amelynek tárgya az antifasiszta ellenállás lenne. Kiadtak viszont több
olyan köteteket, amelyekben — más témák mellett — számunkra is fontos anya
gok rejtőznek.
A Fényes szelek nemzedéke 53 c. munka válogatás abból a 100 000 oldalnyi NÉKOSZ anyagból, amelyet a Párttörténeti Intézet Archívumában őriznek. Ezen
belül külön egységet képez az „Antifasiszta illegális tevékenység" c. gyűjtőkör.
Aki az ellenállás ifjúsági vonulatával, a függetlenségi és népfrontmozgalom tör
ténetével, a Győrffy-kollégium, a „Nemzeti Ellenállás Diákmozgalom", a diá
kok, majd az ifjúság szabadságfrontja tevékenységével foglalkozik, az itt gazdag
forrásanyagot talál. A györffystáknak az ellenállásban játszott szerepét mu
tatja, hogy közülük 22 fő kapott „Szabadság rend" kitüntetést.
Ugyanezen világot láttatja Sipos Gyula „Akkor voltunk fiatalok .. ." c. posz
tumusz kötete is. Az előző könyv dokumentumaiból száraz tárgyilagossággal
megismert események színessé válnak, megelevenednek az író művészete nyo
mán. A tanú erejével szól az 1942-es márciusi tüntetésről, elvisz a csendőrnyo
mozók csillaghegyi telepére és átéljük a szökés izgalmát is.
A német külügyi iratok után most már kézbe vehetjük az angol diplomácia
Magyarországgal kapcsolatos iratait is. Juhász Gyula: A magyar—brit titkos
tárgyalások 1943-ban5/l c. könyve végigköveti a Kállay-kormány béketapogatódzásait, beszámol a semlegeseknél folyó tárgyalásokról, a Szent-Györgyi miszióról. A könyvben számos okmány van az OSS és a SOE titkosszolgálatok tevé
kenységére.
A kötetben sok utalás történik a magyarországi ellenállásra, annak polgári
szárnyára, s főként a kormányhoz kapcsolódó, úgymond „hivatalos ellenállás"
vonalára.
A dokumentumokból a magyar ellenállás rendkívül ellentmondásos képe raj
zolódik ki. Az angolok egyrészt aktív németellenes fellépést (szabotázsok, német
szállítások akadályozása, hírszerzés elősegítése stb.) követelnek, másrészt ugyan
akkor elismerik, hogy ez valószínűleg német ellenlépést, akciót váltana ki.
amelyben számukra több a hátrányos, mint az előnyös tényező. A Zsidó Világ
szövetség vezetői pl. kifejezetten abban reménykedtek, hogy „a magyarok nem

53 Szerk. Kardos László. Akadémiai Kiadő, Bp.. 1980.
54 Kossuth Könyvkiadó, Bp., 1978.
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tesznek semmit", amíg arra a németek reagálni képesek. így remélték megmen
teni az Európában „utolsóként fennmaradt jelentős zsidó közösséget".55
Tanulmányozást érdemel, hogy az antifasiszta küzdelem egyetemes érdekei
szempontjából mi volt a „jó" abban, hogy Magyarország a független államiság
fenntartására törekedett, igyekezett nem totális fasiszta állammá válni, s kor
látozta háborús részvételét.
Értékes forrásgyűjtemény Andorka Rudolf naplója,56 amely Lőrincz Zsuzsa
szerkesztésében jelent meg, A tábornok-diplomata ellenezte a német szövet
séget, s felismerte, hogy az ország Hitler oldalán a katasztrófa felé rohan. Ha
zafias érzések vezették, amikor úgy látta, hogy az országnak az az érdeke, hogy
szembeforduljon a nácikkal. „Ha Németország győz, mi protektorátus leszünk"
— írta naplójában. 1942—43-ban már túltekintett osztályának érdekein, s el
jutott annak felismeréséig, hogy az ország megmentése érdekében össze kell
fogni a munkásosztállyal. Tisztelendő a kiállása Schönherz megmentése érde
kében is.
Aki a magyar uralkodó osztályok németellenességét, angolszász-barátságát
kívánja tanulmányozni, aki a vezető réteg liberális részének gondolkodását, tet
teik indokait akarja megérteni, szándékaikat átlátni, az sokat tanulhat Andorka
könyvéből.
Legitimista politikusok, a Nemzeti Összetartozás Társaskör Hitlert csepülő
arisztokratái, az SZDP és a kisgazdapárt politikusai, liberális polgári értelmi
ségiek lépnek elénk a könyv lapjairól.
Andorka naplóját őszintének, gondolatai hű tükrének tartom. A könyv appa
rátusát ért bírálat ellenére57 a mű kitűnő történeti forrás.
A függetlenségi mozgalom 194l-es, 42-es kulturális rendezvényeivel kapcsola
tosan fontos anyagokat közöl a „Munkásmozgalom és kultúra" c. Kossuth ki
advány. 58 Ez a megmozdulássorozat jó példája volt a nemzeti egységtörekvé
seknek, a politikai célok legális eszközökkel történő megvalósításának.
Meg kell említenünk még két olyan sajátos műfajú kötetet is, amelyre az a
jellemző, hogy önmagát dokumentumokból építi fel. Vagy közvetlen átvétellel,
vagy interpretálással, a források feltárásával.
Domokos József: Két per egy kötetben c. munkája jórészben a Felszabadító
Bizottság előtörténetével, tevékenységével és lebukásával foglalkozik. Domokos
ehhez eredeti okmányokat használ. Jellemző közállapotainkra, hogy fontos,
nemzeti kincset jelentő iratok, a kutatók elől elzárva. 33 éven át magángyűjte
ményben heverhettek. Lehet, hogy azóta már levéltárba kerültek, én minden
esetre nem tudok róla. A történész így ki van téve annak, hogy egyedül Domo
kos ítéletét fogadja el, ez pedig a szervezkedés résztvevőivel szemben elfogult
és torz.
Felmerül a források hitelességének kérdése is. Mennyiben fogadhatjuk el ki
zárólagosnak olyan emberek fasiszta bíróság előtt tett vallomását, akiknek a
kötél már a nyakában van?
Számos példát idézhetnénk a forráskritika alapvető hiányára. Az egész könyv
alaphangját egy bizonyos igazságosztó póz, a mindent leegyszerűsítő szemlélet
határozza meg. Lekicsinyli azt, amit Bajcsy-Zsilinszkyék tettek. Domokos sza
vai — magyarázkodása ellenére is — szinte kegyeletsértőek. „Csak a gittet
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rágták. Mert a gittnek nem volt szabad kiszáradnia." 50 Mondja ezt egy olya a
perről, hol 7 halálos ítélet született.
Simonffy András Kompországa, a „Kompország katonái", méltán lett az
1981. év nagy könyvsikerévé. Apja élete, sorsa az a forrás, amelyre felfűzi
a második világháború, az abból szabadulni akaró, az új születése körül
bábáskodó személyek megannyi történetét. Fájdalmas önvizsgálat is ez, hogy
a történelem e választóvonalán ki, mit és hogyan tett, tehetett volna. Több
ez a könyv, mint apja, Simonffy András vezérkari százados életregénye.
A hős lehetne bárki, valami hasonló sorsú személy, a história ugyanezeket
a helyzeteket, döntéseket és választási lehetőségeket állította volna elé..
Az már sorson, neveltetésen, szellemi tisztánlátáson és a döntések vállalásán
múlott, hogy ennek ki, hogyan felelt meg.
Mondják, — s ezt Tolsztoj 1812 kapcsán oly szépen megírta —, hogy a törté
nelmi események részese sokszor nincs is tudatában a körülötte zajló dolgok
valódi súlyának. Leírja ezt olyan személy is, aki belekerült a sztálingrádi csata
szelének sodrába. Simonffy szds. megérzett valamit a történelmi változtatások
ból, a történelmi szükségszerűségből, s teljes szívvel fordult az új felé, ha ez az
új nem is ölelte jószívvel magához.
A könyvben több tucatnyi szereplő bukkan fel, akiknek neve ott van a ma
gyar antifasiszta mozgalom történetében. Az író Simonffy feltárja tetteiket,
kapcsolataik rendszerét, a részjelenségeket integrálja a nagy egészbe. Fontos
dokumentumokat közöl — pl. Almássy Pál, Nemes József naplóját —, nagy
mennyiségű új anyagot tár fel.
A megjelent könyvek zömét az emlékiratok teszik ki. Bár a műfajmeghatá
rozás sokszor nehézkes — hová sorolom pl. Máté—Vida: Hűség-hűtlenségét —
magyar és külföldi szerzőktől mintegy 30 életleírás jelent meg.
Próbáljuk megragadni ezekben az általános vonásokat, a fő tendenciákat.
Az, hogy az emberek memoárt írnak, az jó dolog. A politika stabilitását, a
rendszer iránti bizalmat tükrözi. Azt is mutatja, hogy az írónak lehet a tudo
mány elfogadott álláspontjától eltérő véleménye, vagy közölhet olyan igazsá
gokat, amelyeket a tudomány vagy a politika még nem tisztázott. Elég ha csak
Vas Zoltán Viszontagságos életem c. művére, vagy Kállai Gyula Életem tör
vénye c. munkájára, netán. Kádár Gyula a Ludovikától Sopronkőhidáig 60 c.
élénken vitatott könyvére gondolunk.
Az író, így a memoáríró munkája ott kezdődik, ahol a dokumentumok véget
érnek — így hangzik egy találó mondás. A memoárok valóban olyan területre
visznek el, ahol kevés, vagy éppenséggel nincs is más írott forrásanyag. így
értesülünk pl. Kállai Gyula könyvéből a Magyar Front létrejöttének körülmé
nyeiről.
Hogy milyen volt az élet a hadifogolytáborokban, hogy dolgozott az antifa
siszta bizottság, mi volt Krasznogorszkban, milyen ádáz küzdelem folyt a légió
szervezéséért, — ezt aligha értenénk meg Felkai Dénes, Fazekas György és
Herencsár Lajos könyvei nélkül.
Ne becsüljük tehát le a memoárt mint történelmi forrást. 61 A maga helyén, a
maga műfajában kell nézni. Nem kizárólagos forrás, de egyes területeken sok
szor csak a vallomást tevők tanúskodhatnak. Hány olyan témája van pl. a
Kádár Gyula-könyvnek — éppen a dolgok jellegéből fakadóan —, amelyre
59 Domokos: idézett műve, 343. o.
60 Magvető Könyvkiadó, Budapest.
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semmi más forrás nem található. Elég, ha csak a Hatz-féle misszióra, a Canarissal folytatott beszélgetésre utalok.
Igaz, az önéletírás szubjektív műfaj. Az „Én" képe minden másnál határo
zottabban lép elénk. Ahogy a szerzők kortársaikról, az egyes korszakok vezető
személyiségeiről nyilatkoznak (pl. Farkas Mihályról Vas, Fazekas és Herencsár
írásai), ahogy bemutatják apró cselekvéseiket és jellembeli megnyilvánulásai
kat, azok ugyancsak jellemzőek a korra, és egyénre, és semmi más „hivatalos"
forrásban nem lelhetők fel. Tapasztalataim szerint az itt említett memoárírók
hitelesen és pontosan ábrázolják kortársaikat. Kállai Gyula jellemzései olyan
pontosak Peyerről, Kabókról, Bánról, vagy másokról, mint az éles rézmetszet
rajzai. Kádár Gyula Szombathelyiről alkotott képe szükségszerűen más mint a
Margit körúton Szombathelyi ítéletére váró Vida Ferencé. Fehér Lajos nem
egyszer oldalvágást tesz, de ahová üt, az mindig találó.
Miben van az életleírások erőssége? Miben rejlik népszerűségük titka? Abban,
hogy legtöbbjük élvezetes olvasmány — talán az orvos Bakács Tibor könyvét
kivéve, amit száraznak találok —, ahol a szereplők a maguk hús-vér voltában, a
történelem tanulságai pedig nem elvont igazságok formájában, hanem létre
jöttük izgalmas, tanulságos folyamatában jelennek meg. Látjuk — velük éljük
át — vívódásaikat, elhatározásaikat, a döntések folyamatát. Ahol meg tollfor
gató ember a memoár írója, mint pl. Balogh Edgár, vagy Kállai Gyula eseté
ben, ott az olvasó kifejezetten irodalmi élménnyel találkozik.
Emberek általában szívesebben olvasnak érdekes, izgalmas, színes, az élet
közelségét sugalló leírásokat, mint száraz, elvont tanulmányokat. Az életleírá
sok történelemszemléletet formáló hatása tehát rendkívül nagy. Nagy a szerzők
felelőssége is! Az idősebbek nemegyszer csak ilyen formában találkoznak a tör
ténelemmel, mint társadalomtudománnyal, a fiatalokat pedig a bennük élő igaz
ság és valóságigény vonzza ezen műfaj felé.
A Partizán Szövetség történeti bizottságának mindenképpen támogatnia kell,
s ösztönöznie érdemes az ilyen anyagok, egyéni és társas kötetek megjelenését.
Ez utóbbi olyasmi lehetne, mint pl. Bajomi Lázár Endre „Ego sum gallicus
captivus"62-a, ahol 7 egykorú francia internált hadifogoly vall magyarországi él
ményeiről.
Az idő viszont sürget, az ellenállásban résztvevők átlagéletkora felül van a
hatvanon, ösztönözni és a jövő érdekében módszeresen is gyűjteni kell a ma
még fellelhető emlékanyagot. Ha nem sietünk, olyan elvtársak, kortársak men
nek el közülünk, akik a XX. század 3—4 háborújának, országot-világot fordító
társadalmi változásoknak voltak tanúi.
összegezés
A fasizmus ellen a 30-as évektől folyó eszmei politikai harc, majd a második
világháború alatti ellenállás és fegyveres küzdelem nagy jelentőségű, a magyar
nép történetén is nyomot hagyó esemény volt. Ez az a hagyomány, amely öszszekapcsol bennünket népünk szabadságharcos múltjával, a fasizmus elleni
győztes harcot megvívó nemzetekkel. Reális, minden torzítástól mentes ábrá
zolása fontos nemzeti érdekünk. Máig nyúló hagyomány ez, melyre pártunk
népi-nemzeti egységet ápoló politikája is biztosan támaszkodhat.
Napjainkra az a jellemző, hogy szabad a tudományos élet, kibontakozhat az
alkotó légkör. Az ellenállás fogalmának új és megváltozott — tágabb — értel
mezése van születőben.
62 Európa Könyvkiadó, Bp., 1980.
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Fehér Lajos a „Fegyverrel a hazáért" c. kötetben a kutatás jövő feladatait
ebben látta. „A tudományos kutatás eredményeire támaszkodva rendkívül fon
tos az egykori harcok és harcosok valósághű ábrázolása. Nincs szükség sem felrnagyításra, sem elhallgatásra, sem fekete sem rózsaszínű szemüvegre." 63
Apróbb hibák és hiányosságok ellenére — úgy érzem — a magyar ellen
állási mozgalom kutatása, s az eredmények publikálása, az eltelt négy évben is
alapvetően jó irányba haladt. A megjelent műveket nemes emberiesség —
antifasizmus, a humánum, a haladás és a demokrácia tisztelete — jellemzi, s a
számszerű termés is kielégítő. Űj vonás, hogy fokozottan jelentkezik az igény
az európai és országos összefüggések feltárása iránt. A művek az antifasiszta
küzdelmet történelmi folyamatnak tekintik, s a megtett utat sikerek és kudar
cok egyaránt szegélyezik.
A neofasiszta jelenségek láttán új feladatként merül fel, hogy tovább folyta
tódjék a fasizmus leleplezése, embertelen, agresszív voltának feltárása. Tisztázni
kellene elméleti problémákat is — terrorizmus, népi felszabadító harc, gerilla
törekvések — s ezek viszonyát a múltbeli történelmi jelenségekhez.64

03 Uo. 15. o.
64 Az anyag előadásos formában elhangzott: „A magyar ellenállás és partizánharc országos kutatásának mód
szerei ás feladatai" c. konferencián. Szentendre—Annavölgy. 1981. november 20.
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OKMÁNYTÁR

BÖHM JAKAB

LÉGIONISTÁK LEVELEI ITALIÁBÓL
(1861—1863)

Az utóbbi évtizedekben — részbén a szabadságharc bukása után emigrációba
kényszerült magyarok emlékének felidézése és annak bemutatása céljából, hogy
hónuktól távol hogyan fonódott össze a hazájuk felszabadítására irányuló tevé
kenységük más népek szabadságmozgalmaival, részben pedig a Risorgimento
100. évfordulójának ösztönző hatására — számottevő monografikus feldolgozá
sok jelentek meg a Kossuth-emigráció történetéről 1 és e témán belül — főként
Lukács Lajos révén — az olasz szabadság ügyéért és a nemzeti egység kivívá
sáért harcoló magyar garibaldisták hősi harcáról 2 , valamint az olaszországi ma
gyar légió szerepéről.3
Szinte bármely korszakra vagy témára történő kutatás esetében érvényes,
hogy az elsőrendű források mellett találhatók olyan, a témára vonatkozóan ér
tékes vagy kevésbé értékes adatokat tartalmazó másodrendű források is, ame
lyek átnézésére — különböző okok miatt — nincs lehetősége a kutatónak, fel
tárásuk viszont kívánatos.
Az alábbiakban közölt, olaszországi magyar légionistáktól származó levelek
egy peranyag mellékletei, terhelő bizonyítékai.
A magyar garibaldisták harcairól, az olaszországi magyar légióban kialakult
állapotokról az eddig feltárt adatok alapján szerzett ismereteket ugyan alap
vetően nem befolyásolják ezek a levelek, hanem csupán kiegészítik és megerő
sítik azokat, két szempont azonban indokolja közlésüket és a figyelem felhívá
sát. Az egyik ok az, hogy a Garibaldi szicíliai és Nápoly elleni harcaiban részt
vevő magyarok tevékenységét főként valamilyen vezető tisztséget betöltő sze
replő leírásából ismerjük, és kevésbé alacsonyabb beosztásban levő személyek
saját élményei alapján. A másik ok pedig az a tudatosság, ahogy az 1—8. leve
lek írói vállalják a részvételüket más népek függetlenségi mozgalmaiban abból
a meggondolásból is, hogy az így szerzett katonai ismereteket a saját népük
várt és remélt újbóli szabadságharcának szolgálatába állítsák.
Az 1—8. számú leveleket a Jámbor—Somogyi-féle szervezkedésben részvé1 Közöttük: Ács Tivadar: A genovai lázadás. Budapest (a továbbiakban — Bp.) 1958. 656 01 Kovács Endre:
A Kossuth-emigráció és az európai szabadságmozgalmak. Bp., 1967. 502. o. ; Koltay-Kastner Jenő: A Kossuthemigráció Olaszországban. Bp., 1960. 265 o.
2 Lukács Lajos: Garibaldival a szabadságért. Dunyov István élete és működése 1816—1889. Bp;, 1968. 330 o.;
A magyar garibaldisták útja Marsalától a Porta Piáig 1860—1870. Bp., 1971. 231. o.; Paál Ferenc: Egy nemzet
születése. A Risorgimento eszméi és alakjai. Bp., A Magyar Történelmi Társulat és a Hazafias Népfront kiadása,
1961.155 0.
3 Lukács Lajos: Az olaszországi magyar légió története 1860—1867 című tervezett nagyobb munkájából az Egy
év az olaszországi magyar légió történetéből címet viselő tanulmány a Hadtörténelmi Közlemények 1977/2. számá
ban jelent meg. (179—205. o.)
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téllel vádolt dr. Rajner Gyula ügyvédnél foganatosított házkutatás során foglal
ták le, és a szintén részvétellel gyanúsított több személy irományaival együtt
mellékletként csatolták a peranyaghoz/ 1 írójuk Gőcze István garibaldista fő
hadnagy, illetőleg Kápolnai István százados, akik a kiegyezés után megalakult
honvédség tisztjei lettek. A 9. levél címzettje, Somogyi József, minden bizony
nyal azonos Somogyi József volt honvédőrnaggyal, a Jámbor—Scrhogyi-féle
szervezkedés egyik fő vádlott j ával, 5 küldője pedig Horváth Károly légionista,
volt honvédszázados.
Gőcze István és Kápolnai István leveleinek címzettje, dr. Rajner Gyula, 1835ben született a Zemplén megyei Öliszkán. Apja, Sámuel, ügyvéd, 1848-ban,
anyja 1853-ban halt meg. Iskoláit a Szepes megyei Szombathelyen 6 , Eperjesen
és Pesten végezte. 1854-től 1858-ig a pesti egyetemen jogot hallgatott és 1859ben a jogtudományok doktorává avatták. Még avatása előtt, 1859 áprilisában
vagy májusában Walter Gyula ügyvédnél kapott fogalmazói állást, ahol 1860
február végéig maradt. Szoros kapcsolatban állhatott a szintén Zemplén me
gyei Gőcze Istvánnal és annak testvérével, Gőcze Bertalannal. Walter ügyvéd
nél az állást a szintén jogot végzett Gőcze István ajánlatára kapta meg, Gőcze
Bertalan bodrogközi főszolgabírónak pedig iskolatársa, gyermekkori jóbarátja,
egyik gyermekének keresztapja volt.
1860 áprilisában — részben kedvtelésből, részben pedig kiképzésének Párizs
ban és Londonban történő további tökéletesítése céljából — Gőcze István és
Óváry Lipót társaságában, érvényes útlevéllel ellátva, elhagyta az országot.
Bécsen, Csehországon, Drezdán, Genfen keresztül Turinba mentek, ahol Gőcze
és Óváry szardíniái szolgálatba álltak, Rajner pedig folytatta az útját Párizsba
és Londonba. Mindhárom fővárosban kapcsolatot teremtett a szabadságharc
emigránsaival, közöttük Teleki Lászlóval és Szemere Bertalannal, akivel közeli
rokonságban állt. E tényből kiindulva az osztrák nyomozó hatóságok későbbi
letartóztatása során nem tartották kizártnak, hogy útjának politikai célja volt
és a forradalmi párt megbízottjaként utazott, ami azonban nem nyert bizonyí
tást.
1860. augusztus 14-én — visszatértekor — Salzburgban letartóztatták, mivel
útitársának poggyászában az ő tulajdonát képező „rendkívüli mértékben izgató"
tartalmú brosúrákat, költeményeket és újságcikkeket találtak. Valószínűleg
téves információn alapul Klapka 1860. október 16-án Londonból Teleki László
hoz intézett levelének az a közlése, hogy Rajnernél Türr Istvántól származó le
veleket találtak, ami számos letartóztatást eredményezett. 7 Az 1860. október
20-i, különleges vizsgálati eljárást javasló végzésben nem fordul elő Türr neve.
A bécsi Landes-Gericht 4 havi vizsgálati fogság után, elegendő bizonyíték hiá
nyában, beszüntette ellene az eljárást. 1862-ben a Földhitelintézethez folyamo
dott állásért, amit vagy nem nyert el, vagy egyéb okok miatt nem töltött be, és
ügyvédi gyakorlatot folytatott. Feltehetően ezekben az években tűzhette ki azt
az ugyan csekély összegű, de kétségtelenül hazafias érzelmektől indíttatott évi
4 A címzett megszólítása minden levélben Gyula, vezetéknév feltüntetése nélkül. A 7. és a 8. levél külső borító
oldalán címzés is található. A címzett: Szécsy Gyula, doktori cím feltüntetése nélkül. Feltehető, hogy Rajner név
magyarosítás gondolatával foglalkozott, vagy felvette a magyarosított Szécsy nevet. Az 5. levél ( „ 0 " jelzet) 6. olda
lának a szélén található megjegyzésből erre a következtetésre lehet jutni.
5 A június 18-án keltezett és feladott, alessandriai és milánói postai bélyegzőkkel ellátott és június 21-én Pestre
érkező levél már letartóztatásban találta Somogyit, aki ugyan tagadta, hogy a levél neki szól, a nyomozást vezető
hatóság azonban bizonyítottnak tekintve a személyazonosságot, június 23-án terhelő bizonyítékként csatolta azt
Somogyi peranyagához.
6 Az 1863. szeptember 18-i kihallgatási jegyzőkönyvben Georgenberg szerepel. Georgenberg = „Spiska-Sobota,
Sombathely, eine XVI Stadt in Zips." (Johann Matthias KorabinsJcy: Geographisch-Historisches und Produkten
Lexikon von Ungarn, Pressburg, 1786.)
7 Klapka levelét közli Ács Tivadar: i. m. 403. o:
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5,— forintos jutalomdíjat az eperjesi iskolában megjelenő legjobb versért, vagy
írásműért.
1863-ban kipattant az abszolutizmuskori politikai mozgalmak egyike, a Jám
bor—Somogyi-féle szervezkedés, amely a többihez hasonlóan az ország függet
lenségét akarta kivívni. Vezetője Jámbor András pesti szabómester, igazi szer
vezője azonban Somogyi József egykori honvédőrnagy volt. Somogyi igyekezett
volt honvédtiszteket is megnyerni a szervezkedés számára, akiknek segítségével
megkezdte fegyveres alakulatok szervezési tervének és hadműveleti tervnek a
kidolgozását. Tevékenységük — főként Asbóth Lajos feljelentése révén — csak
hamar ismertté vált a rendőrség előtt, és rövidesen megkezdődtek a letartózta
tások. A szervezkedés részvevői kézművesek, a társadalom perifériájára szorult,
megélhetési nehézségekkel küszködő értelmiségiek és honvédtisztek voltak,
akiknek a szabadságharc bukása következtében szinte reménytelenné vált eg
zisztenciális helyzete is hozzájárult ahhoz, hogy szembe kerüljenek a fennálló
kormányzati rendszerrel. Huszonkét személy ellen indítottak bűnvádi eljárást
és kívülük még 44-et vontak be a vizsgálatba és hallgattak ki.
Szeptemberben, a felségárulási per felgöngyölítése során, házkutatást tartot
tak Rajner Gyulánál is és letartóztatták azzal vádolva, hogy részt vett a füg
getlenségi szervezkedésben, letette a hűségesküt Somogyinak és vállalta proklamációk elvitelét a Szepességbe. A vizsgálatot vezető pesti Militär-Bezirks-Ge
richt által az ultramagyar párt tagjának tartott Rajner tagadta ugyan az ellene
felhozott vádakat s nem ismerte el a felségárulás tényét sem, és a házkutatás
során lefoglalt irományok között talált, Gőczétől származó, szélsőséges politi
kai nézetűnek minősített levelekkel kapcsolatban is az volt a logikus válasza,
hogy tartalmukról nem tehet, Gőcze különben is csak arról számolhatott be,
ami vele és a környezetében történt, a bíróság a rá valló tanúk alapján azonban
bizonyítottnak vette a bűnösségét.
A Militär-Bezirks-Gericht az 1863. december 21-i ítéletében a doktorátusától
való megfosztás és az ügyvédi gyakorlattól való eltiltás mellett 11 évi nehéz
börtönbüntetést javasolt. A k. k. Militär Obergericht Wien a doktorátusától
való megfosztásának és az ügyvédi gyakorlattól való eltiltásának mint mellék
büntetésnek a megerősítése mellett 12 évi nehéz börtönre ítélte. Az ítéletet
1864. július 1-én azzal a záradékkal erősítették meg, hogy a büntetése július
1-ével veszi kezdetét.
Dr. Rajner Gyulát 1864. augusztus 5-én a szervezkedésben ugyancsak részvé
tellel vádolt és szintén 12 évre elítélt Emerich Gottfried orvossal együtt a bün
tetésük letöltésére kijelölt Olmützbe szállították, míg a többi elítéltet — az el
mebetegnek minősített Jámbor András szabómester kivételével — Josefstadtba. 8
A Rajner Gyulának író Gőcze István leveleiből — azok tanúsága szerint —
egy kaland- és dicsvágytól ugyan nem mentes, de a hazáját őszintén szerető,
szabadságát óhajtó, azért lelkesedni tudó és áldozatot vállalni akaró, ugyanak
kor az egyetemes haladás ügyét is a szívén viselő fiatal ember képe rajzoló
dik ki.
Haladó, forradalmi gondolkodásra vall, ahogy levelében értékeli Garibaldi
szerepét és tevékenységét, és rámutat a piemonti politika hátráltató magatar
tására, a forradalmi mozgalmat leszerelni igyekvő törekvésére. Nem híve a
magyarországi alkudozásnak, kiegyezésnek sem, miként ezt az 1. levél vége felé
levő, három felkiáltójellel nyomatékosított, idézőjel közé tett néhány szavas
8 Dr. Rajner Gyulára lásd: Hadtörténelmi Levéltár (a továbbiakban — HL), abszolútizmuskori iratok (a to
vábbiakban — absz. kori iratok), Militär—Bezirks-, Stadt- und Festungs-Commando für Pest-Ofen)a továbbiak
ban — MBSuFC für Pest-Ofen), Prozess Josef Somogyi (a továbbiakban — Somogyi), 531., 504a,, 590., 595-, 054.,
654a., 087a., 815., 835., 840., 851. sz. A további sorsára vonatkozóan nem sikerült adatokat találni.
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mondata bizonyítja. Ideálja a majd minden levelében szinte rajongással emlí
tett tiszttársa, Kápolnai István, akit azért tart társának és példaképének, mert
közös a szerelmük: a haza, az emberiség és a dicsőség. Életét gyermekkori ál
mainak, a „szent ügy" fegyveres szolgálatának kívánja szentelni. A katonai is
meretek szerzését nem öncélnak tekinti. Amerikába sem kalandvágyból akar
menni, ha elmarad az 1863-as magyarországi expedíció, hanem azért, hogy a
felhalmozódott tapasztalatokat és a szerzett ismereteket felhasználhassa „ . . . a
végső harcban, mely késhet, de el nem maradhat". (3. levél.)
Szendrői Gőcze István 1836. július 25-án született a Zemplén megyei Bács
kán 9 . Atyja, János, táblabíró, ügyvéd, kaponyai birtokos, anyja Szerdahelyi An
tónia. A gimnáziumi tanulmányait Sátoraljaújhelyen, Ungváron és Kassán vé
gezte, a jogi tanulmányait pedig 1853—1857 között a pesti egyetemen.
1860 áprilisában Rajner Gyulával és Ó váry Lipóttal Bécsen keresztül Cseh
országba utaztak. Rövid ideig a szász határtól csekély távolságra levő Aussigban tartózkodtak, ahol Gőcze és Óváry határátlépési engedélyt kértek Drezdába,
ezt azonban meg se várva oda mentek, és onnan azonnal továbbutazva Genfen
keresztül Itáliába, ahol mindketten szardíniái szolgálatba léptek. Génuában
Gőcze hajóra szállva Szicíliába utazott, csatlakozott Garibaldi hadjáratához és
részt vett Szicília és a nápolyi királyság felszabadításáért vívott harcban. Szi
cíliába érkezésének pontos ideje nem állapítható meg a levelekből, mivel egy
évvel később, visszamenőlegesen számolt be már az Acqui-i tiszti telepen Gari
baldi nápolyi hadjáratáról. Annyi bizonyos, hogy nem volt tagja a marsalai
ezernek és a május 30-án érkezett kisebb expedíciós csoportnak sem, csak eset
leg a Medici tábprnok vezette expedíciónak, amelyhez nagyobb számú magyar
csoport is csatlakozott.10
Kezdetben Garibaldi tiszti testőrségében volt hadnagy, majd Medici tábor
nok angol—olasz—francia zuáv zászlóaljában századparancsnokként tevékeny
kedett, főhadnagyi rendfokozatban. 1861. április 18-án — garibaldista főhad
nagyként — áthelyezték a magyar légió vadászaihoz.
A magyar segélysereg tisztikarának 1861. május 9-i névjegyzékében I. osztá
lyú, aggregált főhadnagyként találjuk, őrmesteri napi fizetéssel.
1861 nyarán — sok más magyar tiszthez hasonlóan — ő is az Acqui-i tiszti
telepre került, ahol azokat a tiszteket gyűjtötték egybe, akiknek az újonnan
szervezett légiónál már nem tudtak, vagy éppen nem is akartak beosztást adni,
s itt várták sorsuk és az ügy jobbra fordulását. 1862 nyarán a légió vezetői el
fogadták benyújtott lemondását, elhagyta Olaszországot és Kápolnai Istvánnal
együtt Genfbe ment, ahol egy katonai heti szaklap kiadását tervezték.
Minden bizonnyal számításai és reményei meg nem valósulása miatt elhagyta
Európát és 1864—1866-ban beutazta Brazíliát. Üti élményeiről az 1869-ben
megjelent Utazás Brazíliába és vissza című könyvében számolt be.
A nemzet és az uralkodó közötti kiegyezés Gőczét-is visszahozta az országba.
1867 júliusától 1870. szeptember 10-éig fogalmazó volt a m. kir. miniszterelnök
ségnél, érdeklődése azonban inkább a katonai pálya felé irányult, és csakhamar
a kiegyezés után felállított m. kir. honvédségnél találjuk. 1870. március 5-én
főhadnaggyá nevezték ki a szabadságolt állományban. 1870. szeptember 10-én
tényleges állományba vették, és a VIII. dandár segédtisztje lett, majd 1879. má9 Hondvédtiszti minősítési lapján és az életrajzát ismertető lexikonokban a neve Geőczeként szerepel, ő maga
Gőczeként írta alá a leveleit és Nagy Iván is így tünteti fel a Magyarország családai címerekkel és nemzedékrendi
táblázatokkal című munkájában az 1582-ben nemességet nyert család nevét. (4—5. k., 431—432. o.)
10 Az elsőként érkező magyarok nevét Cesare Abba: Garibaldi seregében ; G. Oddo: I Mille és levéltári források
alapján közli Lukács Lajos: Garibaldi magyar önkéntesei és Kossuth 1860—61-ben című könyve 61. oldalán.
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jus 1-én I. osztályú százados. 1872. szeptember 20-án a Ludovika Akadémiához
vezényelték tanárnak, ahol megszakításokkal 1879-ig volt. Tanári feladatainak
ellátása mellett 1873-tól 1879-ig szerkesztette a Ludovika Akadémia Közlönyét
is. Elöljárói, mivel több nyelven beszélt és írt, a magyar irodalomban és több
katonai tantárgyban való jártassága, folyékony és szép stílusa miatt, valamint
gyors tájékozódásánál és felfogásánál fogva kiválóan alkalmasnak találták az
akadémiai közlöny szerkesztésére. 1880-ban tartósan a HM I. ügyosztályához
vezényelték szolgálattételre, majd 1882-től az I. kerületi parancsnoksághoz az
irodavezető mellé.
A kezdetben igen szorgalmasnak, majdnem túlbuzgónak, szép szellemi tehet
séggel bírónak, a katonai szaktárgyakban ismeretekkel rendelkezőnek, önma
gát képzőnek és ennélfogva „előnyzésre érdemes"-nek minősített tiszt minősí
tése 1882-re megváltozott. Kétségtelenül zilált anyagi helyzete mellett az „elő
szeretet" nélkül végzett irattári munka is hozzájárulhatott a változáshoz, de az
is valószínűnek látszik, hogy a garibaldista múlt sem jelenthetett jó ajánló
levelet. Graef Ede tábornok, a honvéd főparancsnok adlátusa (helyettese) 1882ben már akként záradékolta a minősítését, hogy „szolgálati állásában való
megmaradása nem kívánatos".
Szinnyei József szerint „Gőcze a magyar katonai irodalom alapvetőinek egyi
ke." A Pallas Nagy Lexikona címszóírója — Kápolnai Pauer István — 200-nál
több katonai, földrajzi és hadtörténelmi értekezést, ismertetést tulajdonít neki,
amelyek különböző napilapokban, irodalmi és katonai folyóiratokban jelentek
meg. Tevékenységének jelentős részét különböző szabályzatok fordítása tette
ki, német és olasz nyelvből.
1884. május 30-án nyugdíjának megtartása mellett leköszönt.11
A levelek közül igen figyelemre méltó a Gőcze Î862 februári leveléhez mellé
kelt levélbetét, amelyet Kápolnai István írt ismeretlenül Rajner Gyulának. (5.
sz.) Levelében azt a Magyarországon elterjedt nézetet igyekezett megcáfolni,
amely szerint a légió fiatal tisztjei kalandvágyból kívánnak Amerikába menni,
holott céljuk az, hogy az elméleti ismeretek mellett a csatatéren sajátítsák el a
várt és remélt döntő harc megvívásához szükséges gyakorlati katonai ismerete
ket.
Kápolnai István — teljes nevén Kápolnai Pauer István — honvédtiszti minő
sítési lapja szerint 1834. augusztus 19-én született Pesten, az életrajzát ismer
tető lexikonok és munkák ezzel szemben 1833-at tüntetnek fel születési évként.12
Gimnáziumi tanulmányait Pesten végezte 1842-től 1848-ig. Még ebben az év
ben beállt a honvédsereg egyik tüzérezredébe és végigharcolta a szabadsághar
cot, annak egyik legfiatalabb katonájaként. A Pallas Nagy Lexikona címszóíró
ja, Bárczay Oszkár szerint 17 csatában és ütközetben vett részt és kétszer meg
sebesült. A szabadságharc leverését követően fogságba jutott, besorozták a cs.
kir. hadseregbe, ahonnan azonban részben fiatal kora, részben kiújuló sebei
miatt ideiglenesen szabadságolták. 1850-től 1854-ig a József-ipariskola mérnök
hallgatója volt. 1854-ben újból behívták a hadseregbe, ahol közemberként szol
gált annak 37. sorgyalogezredében. 1859-ben hadnagyként részt vett a turbigói,
11 Gőcze Istvánhoz adalékul szolgált: HL Magyar királyi honvédtisztek minősítési lapjai (a továbbiakban — mi
nősítési lapok), 6199. sz. ; HL absz. kori iratok, Az olaszországi magyar légió iratai (a továbbiakban — OMLI), B,
Türr-hagyaték, 22., 24. sz. ; HL absz. kori iratok, MBSuFC für Pest-Ofen, Somogyi, 531., 564. sz. ; Ács Tivadar:
Magyarok és a Risorgimento. Bp., 1961. A magyar légionisták életrajzgyűjteménye, 47., 49. o.; A Pallas Nagy Lexi
kona; Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. Bp., 1897. III. k. 1132—1135. o.; Nagy Iván: Magyarország
családai címerekkel és nemzedékrendi táblázatokkal. Bp., 1858. 4—5. k. 431—432. o.
12 A minősítési lapon a Kápolnai előnevet áthúzták. Egy 1885. évi bejegyzés szerint ,,A Kápolnai előnév az 1886;
január 12-i 124. ein. sz. Honv. Min. rendelet alapján töröltetett."
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a magentai és a solferinói csatákban. 1860-ban kilépett a es. kir. hadseregből és
Garibaldi önkénteseihez csatlakozva részt vett Szicília és Nápoly felszabadítá
sában. Kezdetben Garibaldi testőrségének volt a tagja hadnagyként, majd fő
hadnagyként. Nápoly elfoglalása után századossá előléptetve az I. olasz zuávzászlóalj parancsnoka lett. Garibaldi seregének feloszlatása után számfeletti
tisztként az Acqui-i tiszti telepre került. Miként Rajner Gyulához intézett leve
léből (5. sz.) kitűnik, az Amerikába menetel gondolatával foglalkozott. 1862ben leszerelt és júliusban — Gőczével együtt — Genfbe ment, ahol egy katonai
szaklapot akartak kiadni. Egyik terve sem valósult meg. 1863-ban újból a légió
állományába tartozott. A magyar segélysereg tisztikaráról Földváry Károly pa
rancsnoksága alatt 1863. február 24-án Alessandriában készült olasz nyelvű név
jegyzékben századosként szerepel. Ugyanebben az évben a magyar segély sereg
tisztjei rarigelsőségét megállapító bizottmány tagja. A légió történetét megíró
Dabis Antal szerint Sréter, Figyelmessy, Palóčzi, Váradi és Nyári mellett Ká
polnai volt az, aki hozzájárult a légió főfelügyelőjének, Vetter Antalnak a meg
buktatásához, azt állítva róla, hogy el akarja adni a légiót az olasz kormánynak.
Mozgékony, élénk szellemű, érdeklődő, jó felkészültségű tiszt volt. Az Acqui-i
tiszti telepen hadtudományi előadásokat tartott a tiszteknek, Türr Istvánhoz
pedig azzal a javaslattal fordult, hogy a nápolyi tartományban a reakció elnyo
mására bevetett tüzérség ne hegyi, hanem előnyösebben felhasználható ra
kétaütegeket alkalmazzon. Javaslata elfogadása esetén vállalkozott is egy ra
kétaüteg szervezésére.
Minden bizonnyal a Habsburgok iránt érzett gyűlölete fordította a magát az
Árpád-ház leszármazottjának valló, néhány évig Felső-Olaszországban tartózko
dott, zsinóros magyar ruhát viselő és a magyarokkal sűrűn érintkező 13 CrouyChanel Ágoston herceg trónkövetelő irányába. 14 Trónkövetelését Kápolnai iro
dalmi tevékenységgel is támogatta a Torinóban 1862-ben kiadott Az Árpádcsalád még nem halt ki című írásával és a német nyelven is megjelent Das
legitime Recht der Árpádén című röpiratával. 15
Az olaszországi magyar légió 1867. évi feloszlatásakor lemondott tiszti rangjá
ról, majd a kiegyezést követően hazatért Magyarországra. Kezdetben a Honvéd
című katonai* szaklap főmunkatársa és segédszerkesztője volt, majd 1870-ig vasútvállalatoknál hivatalnokoskodott, utoljára főtitkárként a keleti vasútépítő
vállalatnál 1870 augusztusában a m . kir. honvédség szabadságolt állományába
vették II. osztályú századosként. 1872-ben tényleges állományba került és még
ebben az évben a Ludovika Akadémia tanára lett. 1873 és 1875 között igen jó
eredménnyel elvégezte Bécsben a cs. kir. hadi iskolát. 1875—76-ban a 63., ille
tőleg az 1. honvédzászlóaljhoz osztották be, majd 1877-ben őrnagyi rendfoko
zattal a 45. honvédzászlóalj parancsnoka lett. 1879—82 között újból tanár a Lu
dovika Akadémia állományában és előléptették alezredessé. 1883-ban felmen
tették a tanári állásától és áthelyezték a 63. honvédzászlóalj „számfeletti" állo
mányába, majd a 48. honvédzászlóaljhoz parancsnokként. 1885-ben legfelsőbb
elhatározással a törzstiszti tanfolyam tanárává nevezték ki. A rá következő
évben ezredessé lépett elő s még ugyanezen évben felmentették a törzstiszti
13 Kunfy Adolf: Itáliában a magyar légiónál. Bp., 1910. 69—70. o.
14 A Crouy-Chanel-család I I I . Andrástól és ennek első feleségétől, Cumana Sibillától származtatta az eredetét
(Nagy Iván: I. m. 1—3. k. 51—60. o.) Trónkövetelőként kizárólag a részben Ausztriában, részben Franciaországban
élő ág feje, az 1793-ban született Franz Claudius August lépett fel, aki 1861. november 10-én Párizsban Ferenc Jó
zsefhez intézett memorandumot hozott nyilvánosságra. A kiáltványt közli: Les Nationalités 1862. március 19-i 67)
száma. (HL absz. kori iratok, MBSuFC für Pest-Ofen, Somogyi, 57 sz.) A trónkövetelővel Klapka is szoros kapcsolat
ban állott, báró Nyári Albert pedig a titkára volt. (Vö. : LuMcs Lajos: A magyar garibaldisták útja, 149. o.)
15 A. Kienast: Die Legion Klapka. Eine Episode aus dem Jahre 1866 und Vorgeschichte. Wien, 1900. 68. o
1. sz. jegyzet.
Kápolnáin kívül még mások is fejtettek ki Crouy-Chanel Ágoston herceg érdekében irodalmi tevékenységet.. így
Sarrut Germain: Le fils ď Árpád és Nyári Albert: Le droit des Árpáds című munkáikkal.
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tanfolyam tanári alkalmazása alól, és a nagyszebeni 23. honvéd gyalog féldan
dár, majd 1877-ben a pécsi 82. honvéd gyalogdandár ideiglenes parancsnokává
nevezték ki.
Az alapos katonai elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkező, a magyar
és a német irodalomban, a történet- és a műszaki tudományokban jártas, sok
oldalúan képzett, több nyelvet ismerő tiszt tevékenységéért elismerésekben ré
szesült; szolgálati buzgalmát, ismereteit és használhatóságát a minősítésében
méltányolták. Az 1887. évi minősítésében azonban váratlanul a következő be
jegyzés található: „Előléptetésre nem alkalmas; rangfenntartás nélkül mellő
zendő; állásában meg nem hagyandó." Nyilván ezzel hozható összefüggésbe az.
hogy 1888. június 1-én leköszönt a tiszti rangjáról és címéről.
A honvédségnél eltöltött majdnem két évtized alatt igen széleskörű tevé
kenységet fejtett ki. A Ludovika Akadémián harcászatot és tereptant tanított,
a törzstiszti tanfolyamon, amelynek parancsnokhelyettese is volt, a harcászatot
és a seregszervezést adta elő, a tiszti tanfolyamon pedig a hadtörténelmet. Tagja
volt a Történelmi Társulat választmányának és a Mérnök Egyletnek. Jelentős
szerepe volt a magyar nyelvű katonai irodalom alapjainak a megteremtésében.
Különböző politikai napilapokban és katonai folyóiratokban 300-nál több had
tudományi, hadtörténelmi cikke, könyvismertetése és bírálata jelent meg. 1869.
augusztus 15-től 1872. március 25-ig szerkesztője volt a Katonai Közlönynek.
Főbb önálló munkái: Az Árpád-család még nem halt ki (Torino, 1862.), Ma
gyarország hadászati védelme (Pest, 1867.), Honvéd kézikönyv16 (Pest, 1867—
68.), Harcászat (Bp., 1873.), A kartácslövegek harcászati alkalmazásáról. 17 (Bp.,
1873.)
A katonai szakirodalom kimagasló művelése elismeréséül a Magyar Tudomá
nyos Akadémia 1881. május 20-án levelező tagjává választotta. Székfoglaló ér
tekezése témájául a hadtudománynak a többi tudományhoz való viszonyát vá
lasztotta.
1896. február 18-án halt meg Pesten.18
A 9. levél, melynek írója Horváth Károly honvédszázados, az előzőeknél egy
évvel később keletkezett, és jellegét tekintve is eltér azoktól. Szerzőjéről semmi
érdemleges nem volt megállapítható. Levelének tanúsága szerint az idősebb
korosztályt képviselte, hiszen a fia is tagja volt a légiónak és családostul ment
Itáliába. A Gőcze: és Kápolnai írásaiban megnyilvánuló tudatosságot nála nem
találjuk meg; a hazáját ugyan szerető, de keserű, csalódott ember benyomását
kelti, akit a légióban uralkodó állapotok elriasztottak, és minden vágya, hogy
visszatérhessen a hazájába.
A többször feloszlatott és újjászervezett magyar légió erkölcsi-fegyelmi hely
zete valóban gyakran kívánnivalót hagyott maga után, 19 és a kedvezőtlen lég
kört kialakító különböző okok hatásaként szinte állandóan a robbanás veszélye
állt fenn.
16 A katonai nyelv és irodalom fejlesztése terén kifejtettkimagasló érdemeit ismerteti és az 5 részből álló kézi*
könyvet részletesebben méltatja Markó Árpád: Adalékok a magyar katonai nyelv fejlődéstörténetéhez című tanul
mánya VII. közlemény, VI. fejezet, Az 1808-ban felállított honvédség nyelve alcímű 2. pontjában. (HK 1961/2. sz.
746—749. o.)
17 Ez utóbbi Bécsben is megjelent 1874-ben német nyelven Über die Verwendung der Kartätschen-Geschütze
címmel.
18 Kápolnai Pauer Istvánhoz adalékul szolgált: HL minősítési lapok, 32 118. sz.; HL OMLI, B, Türr-hagyaték,
32., 08., 80. sz. ; HL OMLI, D, Doris Antal: A magyar ügyek, főképpen a Magyar Légió rövid vázlata Olaszország
ban 1859-től 1862-ig. Kézirat, 21 o., 21—32. fólió; Ács Tivadar:-A magyar légionisták életrajzgyűjteménye, 64. o.;
A Pallas Nagy Lexikona; Szinnyei József: I. m. V. k. 966—970. o.
19 Ha nem fogadható is el fenntartás nélkül és kritikával kell is kezelni, alapjában véve azonban a légió 1859—
1802 közötti helyzetéről kialakult eddigi ismereteket támasztja alá a Hadtörténelmi Levéltárba 1979-ben került
A magyar ügyek, főképpen a Magyar Légió rövid vázlata Olaszországban 1859-től 1802-ig című kézirat, melynek
szerzője Dabis Antal egykori légionista.
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Horváth Károly a légió feletti parancsnokságot az 1862. év végén átvevő
Földváry Károly ezredes parancsnoki tevékenykedésének első időszakáról és a
légióban uralkodó akkori állapotokról ad számot. A levél szerzője, ha nem is
mentes esetleges túlzásoktól, különösen a légió és az emigráció vezetői tevé
kenységének a megítélésében, helyzetábrázolása azonban alapjában összhangban
van a különböző forrásokat felhasználó Lukács Lajos értékelésével.20
Mivel a levél nemcsak Horváth Károly, hanem minden bizonnyal a légió egy
jelentős része hangulatának és sérelmeinek is kifejezője, s mivel tükrözi az
emigráció és a légió megosztottságát és ez utóbbinál ténylegesen meglevő bo
nyodalmakat, indokoltnak tartottam e levél közlését is.
Valamennyi közölt levél a Jámbor—Somogyi-féle peranyag melléklete.
A könnyebb érthetőség kedvéért jegyzeteket fűztem a szövegben előforduló
eseményekhez és személyekhez; ez alól kivételt képez Garibaldi, Kossuth, Teleki
László, Klapka és Türr, továbbá néhány csupán megnevezett egyén.21
Az 1—8. levelek levéltári jelzete: Hadtörténelmi Levéltár, abszolutizmuskori
iratok, Militär—Bezirks-, Stadt- und Festungs—Commando für Pest-Ofen, Prozess Josef Somogyi, Confiscirte Correspondenzen, Papiere des Dr. Rajner, K—
O; Q—S betűk. A 9. levél jelzete: uo., Prozess Josef Somogyi, 100. sz.
Az összes levél magyar nyelvű, eredeti tisztázat. Közlésük teljes terjedelem
ben történik, a lapszéli megjegyzéseket és az utóiratokat is beleértve. A ritkán
előforduló címzést jegyzetben adom meg.
A levelek szövegében előforduló dőlt betűkkel szedett szavakat a levél írója
húzta alá, a vastag betűkkel szedetteket pedig a nyomozást végző hatóság
(Militär-Bezirks-Gericht) jelölte meg aláhúzás formájában piros ceruzával.
A levelek közlése szöveghűen történik. Ettől csak nevek, helységnevek nyil
vánvalóan téves írásánál, felesleges vagy hiányzó írásjelek és ékezetek esetén
tértem el. Módosítottam továbbá a c és a cs betűk régies ez és ts jelölését, a
Dabis munkáját nyilván a kiadás igényével írta. A keltezés szerint Turinban fejezte be a légió történetének ismer
tetését 1862. október 24-én, majd — miután 1862 december elején elhagyta Olaszországot — Nagvkőrösön egv utó
irattal fejezte be 1863. február 7-én. (21 o., 21—32. fólió.)
Kéziratában főként a légióbeli zavarokat és rendetlenségeket ábrázolja. Általában sötét képet rajzol a légióról,
vezetői között kevés becsületes, tisztességes, a hazáját őszintén szerető egyént talál.
Vetter Antal — a jellemzése szerint — becsületes, de öreg, önmagát túlélt ember, aki már nem alkalmas a főparancsnoki tisztség betöltésére. A törzskar tagjai tehetségtelenek, ostobák, tolvajok, rablók, osztrák spiclik, de a
légió többi vezetője sem különb. Az emigráció vezetőit sem ítéli meg előnyösebben. Rendkívül'negatívan ítéli meg
Kossuth szerepét is. A légionisták által elfogadott Klapka sem törődött a légióval, Türr befolyása alatt állt, Türrnek
pedig aljas múltja volt. Egyedül Teleki László személyét és szerepét ítéli meg pozitívan és kívüle még Krivácsy Jó
zsef volt komáromi tüzérségi parancsnokot és a piemonti hadsereg ezredesét, aki a légióbeli visszásságokat igyekezett
leleplezni.
f
A légió főnökei és tisztjei a szolgálattal nem törődtek — arról fogalmuk sem volt '•—, nem gondoskodtak a legény
ség elhelyezéséről, élelmezéséről, felszereléséről, kiképzéséről; önkényeskedtek és visszaéltek a hatalmukkal.
A légió története mellett másolatban megtalálható Krivácsy József ezredes több tiszt elleni vádjaira ezek véde
kezése és Krivácsy cáfolatai, Krivácsy ezredes által felhozott vádak ellen írásban védik magukat az illető bevádolt
tisztek címmel (37 o., 1—20. fólió), mellékletként közlésre kiválasztott levelek magyar fordításai (16 o., 33—40. fólió.,
valamint Krivácsy, Kupa és Zsurmay ezredesek Klapkával folytatott levelezésének másolatai és fordításai. (61 o,
41—72. fólió.)
20 Lukács Lajos: A magyar garibaldisták útja. A légió feloszlatása és újjászervezése Földváry Károly alatt (184—
191.0.).
21 A közölt leveleken kívül még 5 Olaszországból érkező levelet csatoltak közvetlenül Somogyi perirataihoz.
A kassai csapatparancsnokság a felségárulási perben ugyancsak gyanúsított Windt Lajos mérnöktől, volt légionistától
szüleinek, név szerint Windt Lajos iglói bányaigazgatónak küldött leveleit lefoglalta és 1863. október 19-én megküldte
azokat a MBSuFC für Pest-Ofen-nek (uo., Somogyi, 678. sz.). Zömében magánjellegű tartalmuk miatt ezeket nem
közlöm.
A közölt dokumentumokhoz fűzött jegyzetek alapjául szolgáltak : HL — absz. kori iratok : K. k. ausserordentliches
Kriegsgericht Arad, 2/375.; OMLI, 23. sz.; OMLI, B, Türr-hagyaték, 14., 69., 74., 75. sz.; OMLI, D, Dabis Antal:
A magyar ügyek, főképpen a Magyar Légió rövid vázlata Olaszországban 1859-től 1862-ig (21 o., 21—32. fólió); uo.:
Krivácsy ezredes által felhozott vádak ellen írásban védik magukat az illető bevádolt tisztek (1—20. fólió, 7 , 9.
pag.); MBSuFC für Pest-Ofen, Somogyi, 278., 531., 564., 595.sz.; Landes General Commando, 1865—2. Abt. 39—-1
(Viola Károly peranyaga ) ; General Commando zu Ofen .1872—MA. 132—3.
Árs Tivadar: Magyarok és a BJsorgimento. A magyar légionsták életrajzgyűjteménye; A Pallas Nagy Lexikona;
Kunfy Adolf: Itáliában a magyar légiónál; Lukács Lajos: A magyar garibaldisták útja Marsalától a Porta Piáig
1860—1870.; Garibaldival a szabadságért. Dunyov István élete és működése 1816—1889.; Magyar függetlenségi és
alkotmányos mozgalmak 1849—1867.; Nagy Dezső: Kossuth Lajos levelei Földváry Károlyhoz 1802—1803. (HK
1970/3. sz. 490—520. o.); Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái.

8*

— 271 —

mássalhangzók indokolatlan kettőzését, melléknevek és közös főnevek követke
zetlen, esetenként nagybetűkkel történő írását. Ugyancsak indokoltnak látszott
a néha vég nélküli mondatokból több mondatot formálni. A rövidítések felol
dása — ahol ez szükségesnek mutatkozott —, valamint a hiányzó szavak pót
lása [—] -ben történik.
1.
BESZÁMOLÓ
A GARIBALDI VEZETTE, NÁPOLY ELLENI HADJÁRATRÓL
Acqui, 1861. július 4.
Kedves barátom, Gyula !
Éve lesz már, hogy a sors baráti körödből kiszakított. E távollét mind köz,
mind magán tekintetekből életünk egyik fontosabb korszaka. Olvastam az új
ságban jogtalan 4 havi fogságodat, és ismét szerencsés magad kitisztázását.
Elválásunk ótai utamat, s illetőleg a hadjáratokat, melyben végig részt vevék, szüleimnek írt leveleimből talán ismered —, ide csak egy legrövidebb váz
latot írok.
Genuából mint önkéntes elindultam [a] Washington amerikai gőzösön, s mi
után a 4 napi utat, küzd vén egy erős viharral Sardegna és Corsica közt (éjjel)
és kikerülvén szerencsésen a nápolyi hajók üldözését, 38 óra alatt tettük meg,
úgy, hogy a biztosító szelep több ízben szólott, megérkeztünk az afrikai hőségű Palermóba, innen 3 nap múlva mentünk Messinába, innen Faróba, a Carybdis partjára, hol nemsokára részt vevék a véres és huzamos ideig tartó calábriai átbárkázásban. 22 Itt-ott csatázva nyomában valánk mindig a kir. seregnek
e helyeken keresztül, miket megláthatsz a térképen: Scylla, Bagnara 23 (itt esett
el Saller nevű ifjú magyar főhadnagy az olasz vadászoktól24), innen csolnakon menénk a tengeren Palmi kis városba, Rosarno, Mileto, kis város, Pizzo,
kis város (itt lőtték meg Muratot) csatározva, Marsinüari, e pontról látni mind
az Adriát, mind a Földközi-tengert, Treola, ős sziklavár. Soveria falu, itt stra
tégiailag fontos eset történt. Garibaldi és Sirtori 25 tábornokokkal csak néhányan
mentünk be a faluba, hol 8000 nápolyi kevés ellentállás után tévé le a fegy
vert. Rogliano, Cuti, Cosenza főváros-sziklavár, innen 48 óráig folyvást mar
soltunk 38 migliát. Víz hiányában és a hőségtől 18 fiatal fiú a velünk jött
Sacchi26 dandárjából kidőlt és meghalt. Borzasztó éhesen és szomjasan, mintegy
elbutulva értünk éjfélkor Sperzano Albanese-be (Scander bég idejében ide ván
dorolt szép albán nép). Castrovilla11 már a Basilicata tartományban van. fíitondo, Castélme, Lauria, Lagonegro (éjjel a hegyeken háltunk, mert a borzasztó
viharban nem használhattuk a gyalogsövényeket), Rinello, Sapri. Itt hajóra
ültünk, s kevéssel Gar[i]b[aldi] után Nápolyba értünk, 28 a világ legszebb vidé
kére, s legérdekesebb városába. Itt találkoztam Óváryval, nem sokat voltam
azonban vele, nem rokonszenvezvén jellemével, ö most itt senki által nem sze
retett egyén, én ellensége nem vagyok, de távol tartom magam tőle, és eszembe
jut az én jó Marim, ki ezt nekem előre megmondá Pesten. Sok furcsát beszél
nek 4tt Lipótról, tudd meg, hogy áll ő a Sárosy Gyula barátunk dolgában?,
22 Augusztus 9-én volt az első sikertelen kísérlet az átkelésre Calabriába, majd augusztus 20-án került sor Gari
baldi seregeinek első eredményes átkelésére, és 24-én a megalakult magyar légió tagjai is átjutottak a messinai ten
gerszoroson.
23 Bagnara Calabra
24 Saller Gusztáv tagja volt az 1839. évi olaszországi magyar légiónak is hadnagyi rendfokozattal. Az olasz had
ügyminisztérium felmentette a szolgálat alól.
25 Giuseppe Sirtori tábornok Garibaldi seregének vezérkari főnöke volt.
26 Gaetano Sacchi tábornok. Expedíciót vezetett Palermóba. A Cosenz parancsnoksága alatt álló hadosztály
dandárparancsnoka volt.
27 Castrovillari
28 Szeptember 7-én vonult be Garibaldi Nápolyba.
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kit nagyon tisztelek.29 Mondják, hogy Lipót zsidó lenne, de hisz ez democraticus
ember előtt mindegy, de mért titkolá előttünk?
Nápolyban megkaptam tiszti kinevezésem, beosztatva később a Medici30 divisiójába angol—olasz—francia vegyes zuávok közé, kikkel mint századparancs
nok (főhadnagyi ranggal) vettem részt Caserta, Sta. Maria, St. Angelo, Capua,
Sta. Lucia, Moluno di Belloni,31 Volturno folyó és Capua alatt és vidékén lefolyt
táborozás [okban] és csatákban. Nov[em]b[er] 6-án vett tőlünk búcsút könynyek között Garibaldi. Innen Casoriába, St. Pietróba marsolánk, a fegyvert le
raktuk, és a gesztenyét kikaparva átadtuk a piemontiaknak. Garibaldi, mint
tudod, a táblabírák hálátlansága miatt egy burgonyás zsákkal vonult Caprerába, feledve a parlamenttől, de nem a néptől, mely minden tetteit versekbe foglalá. Most, hogy veszély mutatkozik, ismét csak Garibaldi a táblabírák szájá
ban és senki más! De midőn ő egy adósságnélküli, 10 millió gazdag országot
hozott Piemontnak, akkor, midőn eleinte Cavour az expeditiót gátolta, akkor,
midőn Piemontnak száz évek alatt egy politicus se használt ennyit, akkor a fél
tékenység hálátlanná tévé őket. De nézzük meg Periklészt, Belizárt sat., nem
így volt é mindig az önzetlen, nagy hazafiakkal? Őneki köszönhetjük, hogy a
légió létezik, mit Piémont nem akart; őneki Olaszhon egységét, nem pedig az
üres és nagy parlamenti szavaknak. Ö volt az, aki már martiusban erővel akará a magyar expeditiót. Tőle csak nagy és nemes várható, századunkban ő a
legnagyobb ember, mert erős profetája egy közelgő szabadság korszakának.
Mint volt garibaldinus főhadnagyot a magyar vadászokhoz átvett Türr és
Kossuth, s most sokadmagammal itt vagyok Acquiban, Felső-Olaszhon híres
fürdőjében, a depotnál várva további parancsot32!!! Itt van Óváry is.
„Remény van, gyáván, de sehogy ne alkudjatok!!!"
Nápolyban 5 hónapig voltam a máltai lovagok intézetében, hol régi beteg
ségemből tökéletesen kigyógyítottak. Erős, egészséges vagyok. Kápolnay száza
dost (volt osztrák tiszt), zuáv zászlóaljunk parancsnokát, e kitűnőleg képzett
katonát, előre is ajánlom nemes barátságodba. 33 Katonai pályán óhajtok ma
radni. Mikor látlak? Levelem ne mutasd senkinek. írjál egyenesen ide, szaba
don jön. Isten veled.
Hű barátod
Gőcze István
A lapok szélén az alábbi megjegyzések találhatók:
Bulyi L. hogy van? Tisztelem dr. Kajdacsy urat, Csery G-ot, a Vásárhelyi
fiúkat. R. Vilmost, — Gergelyt. Várom leveledet azonnal. Tisztelem Emődy D.
bácsit, Bertáékat és minden jó ismerőseinket.
Kérd meg Marit, írjon nekem. írja meg, minő név alatt írjak neki, de azon
nal ! ! ! Tisztelem őt és szeretem síromig.
29 Ő váry Lipót diákként részt vett az 1848/49. évi szabadságharcban. 1831-től az Aradi Hírlapot szerkesztette, i860
áprilisában Gőcze István és dr. Rajner Gyula társaságában elhagyta az országot s Itáliába ment. Turinban szardíniái
szolgálatba állott, majd részt vett Garibaldi szicíliai expedíciójában ; ott volt Palermo bevételénél és a volturnói
csatában. Gőcze István jellemzésével ellentétben a légió történetét megíró egykori légionista, Kunfy Adolf szerint
,,Komoly és kötelességtudó tiszt volt!"
1861-ben az újjáalakított magyar légió vezérkari személyzetéhez osztották be századosi rendfokozattal, Vetter
leváltása után az Acqui-i tiszti telepre került.
Az emigrációban az a hír terjedt el vele kapcsolatban, hogy ő adta fel Sárosy Gyula költőt. Óváry a magyar tiszti
telep parancsnokságához benyújtott levelében öntudatosan visszautasította a vádat, azt aljas rágalomnak minősítve.
Ártatlansága igazolásául mellékelte beadványához a Vahot Imrétől kapott levelét, amelyben nevezett közölte, hogy
jgen kedvező bizonyítványt adott róla, miután meggyőződött arról, hogy ki adta fel Sárosyt.
Olasz levéltárakban végzett forráskutatási és -feltárási munkájával jelentős érdemeket szerzett a levéltár- és a
történettudomány terén.
A kiegyezés után hazatért, az Országos Levéltár levéltárosa.majd főlevéltárosa lett. 1892-ben a.Magyar Tudomá
nyos Akadémia levelező tagjává választotta.
30 Giacomo Medici tábornok a Szicíliába érkező piemonti expedíciós sereg parancsnoka volt.
31 Moluno di Belluno
32 A nápolyi hadjárat befejezését és Garibaldi mellőzését követően az olasz kormány veszélyesnek tartotta a
garibaldista seregben szép számban található forradalmi érzelmű egyéneket. A hadjáratban Türr hadosztályában
megszerveződött magyar légió legradikálisabb tisztjeit is a légióból eltávolítva tiszti telepen helyezték el, amelynek
élére a légió vezetéséből szintén eltávolított Mogyoródy Adolf alezredest nevezték ki.
33 Kápolnai István századost több levelében említi, szinte példaképének tekinti. Az 1802 februári (5. számú)
levelében Kápolnai ismeretlenül köszönti barátja barátját, Rajnert, és kifejti nézetét a magyar fiatalságnak a hazája
iránti kötelességéről.
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Írjatok azonnal, mert nem tudom, hogy aztán leveled itt talál é?! Senkinek
ne mutasd levelem Marin kívül, kit csókolok, ölelek — álmomban, lelkemben!
Neked, haza és Marinak küldtem arcképem Ruprecht Ede volt osztrák tiszt
tel, ki Bártfán lakik (Sárosban). Mint hallom, januáriusban Bécsben elfogták,
s mindent confiscáltak.
K betűvel jelölt levél.
2.

A GARIBALDI VEZETTE, NAPOLY ELLENI HADJÁRATBAN KIFEJTETT
TEVÉKENYSÉGÉRŐL ÉS AZ ABBAN SZERZETT TAPASZTALATOKRÓL
AD SZÁMOT. KÉRTE ÁTHELYEZÉSÉT A LÉGIÖBA. A LEVÉL CÍMZETTJÉ
NEK NEM AJÁNLJA, HOGY KÖZLEGÉNYKÉNT BELÉPJEN A LÉGIÓBA.

Acqui, 1862. január 16.
Szeretett kedves barátom, Gyula !
Múlt év dec [em] b [er] 31-én kelt leveledet vettem, és ugyanez első leveled.
mely kezemhez jutott. Baráti soraidból a lélek nemesebb örömeit olvasám ki,
az idő és tér távköze által sem kisebbült szent érzelmet, szívünk testvériségét!
Nem égi gyönyör é a szenvedések-küzdelmek e nagy földtekéjén miénknek tud
ni egy hű barát rokon keblét, kit nem nyegle cimboraság, de az ifjú kor leg
tisztább szeretete választott, hogy az nekünk érezhetőbbé tegye az élet örömeit,
enyhébbé fájdalmait! Gyulám!, egyetlen barátom! mi furcsát forralhat elmé
jében a sors, hogy ily hosszú időre megfosztott tőled? Ez a jövő titka! Én csak
azt érzem, hogy mennél többet bolyongok az élet zord sivatagjain, annál mé
lyebbre vésődik ifjú kori barátságunk szent emléke szívemben, s e járatlan
puszták után öntudatos dicsőséget vagy halált találjak, szent emléked minde
nütt ott lesz velem, velem élve, velem halva! Kérlek, ne tagadd meg irántami
barátságodat soha!, soha!, csak akkor, ha érdemtelen lennék rá, de azt hiszem,
előbb halnék meg!
Fogságodat, 34 midőn először olvasám a hírlapban, vigasztalhatlan valék, s
valóban aggódni kezdtem sorsodon, bár legjobban tudám, hogy semmivel sem
terheltethetél, minek nyomán elítélhetnének. Egy itt levő úri egyén, ki akközben Pesten vala, úgy beszélé el, hogy szivarokat lelvén a finánc táskádban, a
büntetési pénzt a hollanditól kéred, mely személyes összeköttetést a fináncok
megsejdítvén, őt is megmotozták, és táskájában némi tilos dolgokat találtak
volna. B. feladóra én is gyanakszom. Ügy tudott é valamit ily dolgokról P.
pap, ki téged franciául tanított Parisban? Gondolkozzál csak szigorúan párisi
ismerőseidről !
Igaz é, hogy ugyanakkor én is körözve valék?
Kfedves] Gyulám, mily sokon menék át én is elválásunk óta. 24. születésem
napján léptem azon pályára, melynek szentelendem testi-lelki éltemet, mely
egyedüli tárgya volt gyermekkori álmaimnak: fegyveresen szolgálni a szent
ügyet, melyért kebled is dobog! Nehezebb e pálya, mint a nagy többség hiszi,
de kitartást szenvedéllyel egyesítve, magasztos örömek is találhatók.
Hadjáratunk részleteit, habár elferdítve is, a hírlapokból ismered, csupán em
lítek nemit, mely velem történt. Palermóból a farói táborba érve, mintegy 10
napig e kis faluban összeszorulva, éhséggel —, mely annyira ment, hogy
G[aribaldi] maga is szemem láttára közlegényi adagon, narancson-figén élt, mi
pedig szőlőn és csigán néhány napig, míglen Messinából élelmet hozhattak szá34 Az 1860 évi 4 havi vizsgálati fogságról van szó.
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munkra; hideggel éjjelenként, mert 12 napig nem kaptam köpönyeget, csak
egy veres ingem volt, s amily meleg volt nappal, oly hives reggel felé — kezd
tem meg praxisomat. Nem említve a messinai előőrsi alarmírozásokat, a cápák
kal telt scyllai örvényes szoroson egy hajnalon átbárkázván megkezdtük azon
marsot, melynél hosszabb igen, de sebesebb nem volt tán e században. A Sacchi
brigádjából, mellyel mi marsolánk, csupán egy marson Cosenzától Sperzano
Albaneseig 16 fiatal önkéntes dűlt ki, s nyomorultan veszett el hév és szomj
miatt. Lábainkon folyvást törések-sebek valának, de azért a narancs-gesztenye
erdőkben felhangzott a szabadság dala. E marsot ne képzeld colonokban.
G[aribaldi] ezt monda: ma estére itt vagy ott kell lennünk. Ment ki-ki a gya
logsövényeken (cúrtatöre), merre közelebb tudott, s estére ott valánk. Ott már
más parancs várt tovább menni. Csakis ezáltal sikerült Garibaldinak Soveria
di Manellonál35 Ghio tábornok 11 000 emberének háta mögé kerülni, s egyesülni
a cosenzai nemzetőrséggel, úgy. hogy rövid csatározás után a lerakott fegy
vereken osztozánk, miután soknak közülünk fegyvere sem volt. A nápolyi se
reg St. Angelóig aztán meg se állt előttünk. Nápolyban tisztnek neveztetem.
Folyamodtam G[aribaldihoz], tétessen át a magyar légióba. Miután azonban
annak akkori parancsnoka, 36 jelenlegi alezredesünk a depot-hoz osztott be, s a
Volturnónál csatákat vártak, tespedni nem akarván, áttéteténk magunkat Me
dici divispo] Dunn brigádjába, az éppen előőrsökön levő zuáv zászlóaljba — én
és Kápolnay István kapitány, kit most említve neked először,37 forrón ajánlom
neked barátságodba. Végy magadnak annyi fáradságot, s vagy egyszer olvasd
meg azon leveleket, miket szüleimnek és Bertinek írtam, s mikben őt jellemzém. Volt osztrák tiszt, úgy ismertetik, mint tehetség és tanulmányban egyik
legkitűnőbb tiszt, és mindenek felett magyar. Ő velem, a még Genuában na
gyon tapasztalatlannal találkozván, lenézés helyett felkarolással fogadott. Az
óta egyek levénk életben-halálban, és azok leszünk mindig! Benned a polgári,
benne a katonai barátot szeretem!, s mint iker testrészek simultok szellemem
hez!!!
Tehát K[ápolnay] százados és én kimenénk St. Angelóba. A zászlóaljhoz
már erős gránáttűz közt érkezénk, mely a zászlóalj konyháját is kétszer szétcsapá (zászlóaljunk vegyes volt: lombardiak, vénetek, franciák, angolok). A Volturnó túlsó partjáni rejtett üteg embereink számát fogyasztá. Részt vevénk a
Capua bevételéig esett minden csatákban. 38 Nagyobb veszélyben azonban csak
kétszer voltam. Egyszer egy reggel a majorság oldalának szegletén ülék K[ápolnayval], lábammal a földön a porban játszám; egy lövés, és a 24 fontos egy
arasznyira zúg el lábam mellett, a felcsapott meszes porral elborítva. Máskor
parancsot kaptunk, ki akar önkéntesen menni lappangó őrjáratra Capua falai
alá. Menék 15 emberrel, egyszerre egy oldalról lovasság, más oldalról ágyú
tűz, a baricád mellől pedig puskatűzzel találkozám. Egy velencei nemes ifjút,
Toninelli Károlyt (káplár) itt ütött el oldalam mellől egy ágyúgolyó. Feladato
mat miután megoldottam, a visszavonulásról kellett gondoskodnom. Az utat
a nápolyi dzsidások azonban elállván, a Volturnó meredek partjai alá rendelem
embereimet, s melynek oldala különben is vastag náddal benőve, ennek fedezete
alatt sikerült tüzelés közt mintegy 2 óra múlva kimenekülni a kettős hínárból,
és az egész zászlóalj örömére néhányad magammal megérkezni. Evégett valék
beadva katonai bátorsági érdemjelre, mit azonban a dimissiójukat 39 beadott
tiszteknek egynek sem adtak, hacsak ezentúl nem adják. Ez időben zászlóaljunk
a Volturnó túlsó oldalán tanyázék, a Capua felől vezető országút baricádja mel
lett, 2 ágyúval, fedezetül a volturnóni átkelést, közel Moluno di Bellunonál.
Délolaszhon legszebb helye ez. Talán a vidék e kedvessége puhítá itt el ' egy35 Minden bizonnyal Soveria Manelli.
36 Mogyoródy Adolf alezredesről van szó, a Szicíliában megalakult magyar légió parancsnokáról, akit a nápolyi
hadjárat befejezése után leváltottak a légió éléről és kinevezték az Acqui-i tiszti telep vezetőjévé.
37 Már az 1861. július 4-i (1. sz.) levelében is emiitette.
38 St. Angelo augusztus 15-i bevételénél a magyar légió is részt vett; a garibaldisták volturnói hadállásának
egyik kulcspontja lett. Október 1-én a bourbonisták nagy erővel támadták meg Capuából St. Angelot, Sta. Mariât
és Maddalonit, a kísérlet azonban nem járt eredménnyel.
39 Lemondás, leköszönés.
•
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koron Hannibál seregét?! Több ízben kelle élelmünket portyázással keresni,
miután a rosszul épített hidat a sebes Volturnó 3-szor elszakította. Itt aztán
felváltatván, ismét a víz innenső oldalán, a St. Angelo-i hegy hosszában, an
nak meredek csúcsain tarték 5 táborőrfőt az őrszemi vonallal, hol a nápolyi rej
tett üteg sűrűn, de rosszul célozva szórta ránk egész nap hegyes golyóit és pat
ronjait. Kápolnay a reservában volt. Gar[i]b[aldi] itt megnézett bennünket. Itt
a piemontiaktól felváltatván, Capua falai alá, a 2-ik paralellbe menénk. Az
éj csendesen tölt el, csak hogy egész reggelig áztunk az esőben. Másnap Capua
feladta magát/1"
Nov [em] b [er] 6-án Casertában vett tőlünk búcsút Garibaldi. 32 000 valánk
együtt. Innen Casoriába, s innen St. Pietróba menénk. Feloszolván seregünk,
dimissiómat bényújtám január 6-án, bízván, reménylvén martius havában. Éle
tem egy hullámos korszaka kezdődik itt, mit most itt le nem írhatok.
April 18-án 1861-ben a légióhoz mint volt garibaldista főhadnagy átvétetvén,
ki G[aribaldi] alatt zuáv századot vezényeltem, most itt a tiszti depot-nál unal
mas csendességben várok és készülök a jövőre! Leveledből megértem, hogy
szeretnél kijönni?! Mert szeretlek,--nem ajánlom. A remény mindig a régi, de
az idő igen hosszú! A mostani körülmények közt közlegényeskedni nem ajánl
hatom, te azt főleg békességben ki nem állanád. Ha azonban csak pár napra is
módodban lenne meglátogatni bennünket, végtelen örömünkre szolgálna, s ne
ked sok felvilágosításodra, erkölcsi hasznodra, s azt hiszem, örömödre is!" Az
úti költségen kívül a többi igen kevésbe kerül. Sok dologban szeretnék veled
beszélni, mik érdemesek a szólásra, miről írni nem lehet. Jöjj! meg nem bánod!
1862. május 1-i találkozásunkról nem feledkezem meg, ha lehetséges leend!!/l1
Neked és k[edves] Marimnak küldém tavai 2 példányban arcképemet, de azzal
együtt, ki vitte, a bécsi rendőrség lefoglalta. Szüleimnél van egy jó példány
photograph, Kápolnay festé ki. Még meglevő párját, mely ugyan nem oly jó,
1-én indítom útnak számodra!
Kérlek, ha teheted, látogasd meg szüleimet. Ha azon lepecsételt iratot, mit
Parisban átadék neked, Marinak szólót, még nem kézbesíted neki, kérlek, égesd
el, és ne add oda. .Enkinaim vannak abban leírva, minek háborítsam vele ne
mes lelkét. Írni fogok neki.
Öt, Gábort — ki most legyen nyugodt, bízzék a jövőben, s legyen bizalom
mal rokoni és baráti tiszta szeretetemhez —, minden hű barátinkat tisztelem.
Novák k [öz]jegyző úrral beszéltél é tartozásom felől, s szüleim kifizették é
öt? Kérlek járj utána!!!, s nagyon tiszteld nevemben.
Kérlek, egyszersmind küldd meg nekem a Radetzky Feldinstruktiójának ma
gyar fordítását, árát azonnal megküldöm.
Dr. Kajdacsy Istvtán orvos urat, Emődy D. bácsit, Bertháékat, Vilmost.
Gergelyt tisztelem. Leveledet várva, az ég minden áldását óhajtja neked,
régi hű barátod
G[őcze] István
h[onvéd] vadász főhadnagy.
B. Lacit különösen köszöntsd.
Kfedves] Gábor pajtás! Légy szíves e levelet R[ajner] Gyulának kézbesíteni.
Szüleidnek és testvéreidnek tiszteletemet add át!
Isten áldjon!
Pista
L betűvel jelölt levél.
40 November 2-án került Capua a piemontiak hatalmába.
41 A tervezett találkozás, illetőleg annak elmaradása szerepel Gőcze 1862. augusztus 15-i (8. sz.) levelében is.
A nyomozó hatóságoknak a tervezett találkozó céljára vonatkozó puhatolódzására Rajner az 1803. évi kihallgatás,
során azt a választ adta, hogy 5 jurista 7 évvel korábba^ megfogadta, hogy 1802. május 1-én a magyar színház bal
konján találkozik.
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3.

RÁBESZÉLI A CÍMZETT RAJNER GYULÁT, HOGY JÖJJÖN KI ITÁLIÁBA,
AHOL RÖVID IDÖ ALATT KATONAI ISMERETEKRE TEHET SZERT ÉS A
LÉGIÓ TISZTJE LEHET. RÉSZLETESEBBEN BEMUTATJA A LÉGIÓ EGYIK
TISZTJÉT, KÁPOLNAI ISTVÁN KAPITÁNYT, AKIVEL ELHATÁROZTAK,
HA ELMARAD A VÁRT MAGYARORSZÁGI EXPEDÍCIÓ, AMERIKÁBA
MENNEK, HOGY GYARAPÍTSÁK TAPASZTALATAIKAT AZ ELJÖVENDŐ
VÉGSŐ HARCRA
Acqui, 1862. január 27.
Gyulám, hű barátom !
Leveledben, melyre feleltem is, volt egy tétel, mely szívedből jött é, nem tu
dom, csak hiszem, de bizonyos, hogy szívembe hatolt. írád ugyanis, „ha itt meg
nem láthatlak, meglátlak ott. Én felelém, „bajos volna neked
közlegényeskedni, de örülnék, ha meglátogatnál!"
Kedves Gyulám! Mióta elváltunk, nem szüném meg találgatni a módot, mely
újra és örökre összehozna minket. Mennél tovább halad az idő, annyival in
kább belátom, mily kár volt Parisban elválnunk! Híttalak, s nem jövel! Jelen
életed anyagi kényelemmel bírhat (bár ez ellen én sem panaszkodhatom ép
pen!), de hogy lényed nemesebb részét — mit jól ismerek —, ifjú lelkedet
boldoggá tenné, kielégítené tán azon sivár pálya, melyen annyi ezerek hem
zsegnek nyomtalanul, nem hiszem és nem hiszem ! ! !
Nem úgy ismerlek, hogy lelkedet a penészes acták, zsibvásárféle tárgyalások
és az egyszerű igazság betanult elcsavarása a 15 000 §-okból, mik közt, ha aka
rom vemhest, ha akarom nem vemhest találhatok, képesek volnának megfosz
tani az akarat sasszárnyaitól. Nézz körül iskolatársainkon, kik közül már néhá
nyan megkopaszodtak irány nélküli tanulásban, s mit nyertek az elpazarlott
ifjúságért? Talán hírt, dicsőséget? Nem. Nyerték azt, hogy mire foguk kihull,
lesz mit enniök, talán egy párszor jól is laknak. Ezt minden bocskoros nemes
ember is eléri, ily nagy fáradság nélkül is.
Nem akarom a nevelési rendszert megtámadni, mely a reál irányt mellőz
vén, csak koplaló tudósokat hozott, nem akarom senkinek pályáját elkeseríteni.
Sokat írhatnék, de minek annyi tollforgatás. Gondolkozzál és világosan fogsz
látni.
Hű barátod, hű Pistád szól hozzád lelke meggyőződésével röviden — halld:
Gondolkozám felőled, összhangzik é lelked akarata óhajommal, mely az, hogy
jöjj ki! Gondolkozandunk arról is, hogy közlegényeskedned ne kellessék. Akarsz
é régi hű barátoddal ugyanazon egy sorsban osztozni, mely sors kétféle lehet,
ui. vagy expeditió lesz tavaszkor vagy nem. Első esetben biztossá tehetlek,
hogy mint magyar tiszt térhetsz vissza, addig itt leszesz velem. 4 havi fogságod
végett 42 is megérdemled kineveztetésedet, és én biztos vagyok, hogy ki lesz
nevezve, ha kijössz, s hogy a szükséges időre rangodnak megfelelő tiszt leszesz, erről magam, s mindkettőnk barátja, Kápolnay I[stván] kapitány nevé
ben bizton kezeskedem. Magunk közt lehetünk őszinték. Kápolnay oly egyén,
kit a világ, ha alkalom nyílik,' bámulva ismerend meg. Sem elfogult, sem rajon
gó nem vagyok, de a mély tanulmányt lángésszel egyesülve még emberben úgy
mint benne e világon még nem találtam. A magyar tisztek közt mint legkitű
nőbb ismertetik, kire mindegyik tábornok számol general stábjába felveendőt.
Ő egy Somogy megyei elszegényedett ős család ivadéka. 848-ban mint 15 éves
fiú tüzér káplár volt. 853-ban mint végzett technicust egy tüntetésért besoroz
ták, s a Burg előtt havat hányattak vele. Ő bosszút esküvék, s megtartandja !
A Kazinczy demonstratiók alkalmával 43 dimissióját beadván, mint osztrák tiszt
42 Helyesen : miatt.
43 1859-ben, Kazinczy Ferenc születésének 100. évfordulója alkalmával, az egész országra kiterjedő megemlékezőgyüléseket,ünnepségeket szerveztek, amelyek az abszolutista, germanizáló politika elleni tiltakozást demonstrálták
és a nemzeti érdekek védelme mellett foglaltak állást.
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érkezett Genuába, s a hadjárat végén zászlóaljparancsnok volt. Sokat írhatnék
azon senzatiókról, miket a külsőben is szép fiatal ember tapasztalása, tudomá
nya a magyar és az olasz katonai világban gerjesztett. Röviden: ő tudományo
san képzett katona. Itt a depot-nál tiszti tanár most. 1860 július óta elválaszt
hatatlan barátom. S miért szeretjük egymást? Mert ifjú lelkünk egy szerelmet
bír a haza, emberiség és dicsőségben.
Jöjj ! S bármely buglyos volnál is, ő 2 hónap alatt tisztet farag belőled, hogy
megállhatsz nem egy forradalmi, de bármely copfos rendes seregben is, és tanítand könnyedséggel, szeretettel, barátsággal, s többet tanulandsz, mintha 8
évig szolgálnál az osztráknál. Együtt fogunk lakni, élni, halni !
Tőled függ !
Ha pedig nem lesz expeditio, megyünk mindhárman Amerikába. Ott minden
tiszt egy ranggal feljebb vétetik fel. Megyünk pedig azért, hogy a katonánál
szükséges nevet kiérdemeljük, s tapasztalatainkat gyarapítsuk, használandók
azt a végső harcban, mely késhet, de el nem maradhat, melyre visszajövendünk.
Addig sem szabad káros tétlenségben élni! Én is igen sok jó ajánlattal me
gyek. Kápolnay, ki most már negyedik hadseregnél szolgál, felséges okiratain
kívül melegen lesz ajánlva Kossuth, Vetter, Klapka, Türr, Medici, Garibaldi
tól, tehát mint őrnagy bizonyosan, de valószínűleg mint alezredes lépend be,
én mint százados, s ő téged mint adjutáns tisztet azonnal maga mellé vesz.
Iparkodni fogunk a kentucky német ezredekbe jutni. Különben, ha nincs al
kalom más nyelvet beszélni, hamar tanul az ember angolul is. Az olaszok közt
2 hét múlva már beszéltem olaszul (franciául is elbeszélek már). Kápolnay tö
kéletes német, magyar, francia, olasz. Az angolt még most gyengén beszéli, de
akkorára tudni fog.
Amerikában 4-5-ször annyi a fizetés mint Európában, s a táborban, ha akar
nál sem költhetsz, azonkívül a háború végén 3-4 évi gratificazio.44
De hogy megyünk oda? Ha önálló ember volnék, s vagyonkámmal rendel
kezhetnék, könnyű volna a felelet.
Gyula! Három jó barát a jég hátán is megél! Bátorság! Mi — ha expeditio
nem lesz — elmegyünk minden áron is Kápolnayval, ha mint matróz szolgák
is! Akarsz é nekem, vagy jobban mondva, nekünk vicém pro vice'55 áldozatot
hozni? Halld ajánlatunkat:
Ha teheted, hozz magaddal annyi pénzt, hogy hárman elválhatatlan társa
ságban Amerikába mehessünk. Mi lekötelezzük magunkat neked ezt mihelyt
annyi pénzünk lesz, visszafizetni, s erről neked szigorú kötelezvényt adandunk.
Magától értetődik, hogy ezenfelül jó és balsorsban osztozunk.
Egynek-egynek kell útiköltség 700 francs. Egyéb költségekkel egyetemben
2000 új osztrák forinttal megindulhatunk innen.
____^
Klapka 3 hét múlva itt lesz, s ígérete szerint megmondandja, lesz é expeditio,
vagy pedig ellenkező esetben gondoskodtatni fog rólunk az olasz kormány ál
tal. Ez vagy abból álland, hogy olasz szolgálatba lépéssel fogunk megkínáltatni,
vagy pedig pénzt kapunk útiköltségre, ki hova akar menni.
Amerikába érvén kapunk felszerelési-belépti díjt, de különben is, két hó
olasz havi fizetésünkből is képesek leszünk pénzedet megtéríteni, azonkívül ma
gad is fizetést húzván.
Lássuk tehát a barátság nehéz próbáját!!! És midőn neked teljes boldogságot
esdnek, óhajtanék, s benned bíznám, emlékeztetlek a költő e szavaira: „Aki
napot keres megvíni a vésszel, ne féljen!"
Barátság tehát és bátorság! A bátrak előtt tárva a jövő!, és csak a bátor ér
demli a dicsőséget ! ! !
Tartsd ezeket lelkedben és ne szólj senkinek, senkinek.
Rögtöni s nem habozó feleletet vár
barátod
Gőcze István
főhadnagy.
44 Jutalmazás
45 Latin mondás: Vicém pro vice reddo tibi, bone vicine — a kölcsönt a kölcsönért visszaadom neked,
jó szomszéd.
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Ui. Kik az olasz függetlenségi h a r c b a n 848—861-ig részt v e t t ü n k , ezüst e m 
lék érdempénzt k a p u n k .
írj rögtön recepissen ! ! !
_
Az ígért arcképet 1-én ú t n a k indítandom. Kérlek, k ü l d d el mielőbb a R a detzky Feldinstructiójának m a g y a r fordítását, ha lehet azonnal.
írjál
rögtön!!!
M betűvel jelölt levél.
4.
A

LÉGIÓ TERVEZETT SZERVEZÉSÉRŐL

Acqui, 1862. február 21.
Kedves Gyulám !
Váratlan új remények, Klapka jövő hó elején ide jő, 5 új század alakíttatik,
a tisztek fele közülünk, fele a légiótól adatik hozzá.
Bár Klapkával egyidejűleg ide jönnél!, hogy láss és hallj saját érzékeiddel,
írjál rögtön!
Hű barátod
Pista.
Ui. A k o r m á n y kegyesebb kezd i r á n t u n k lenni. Kápolnay tisztel, m i n d n y á 
jatokat tisztellek. Ne vedd sértésnek midőn azt mondom, hogy légy
titoktartó!
N betűvel jelölt levél.
5.
A MAGYAR P O L I T I K A I K I B O N T A K O Z Á S LEHETŐSÉGEINEK ELEMZÉ
S E ; AZ OLASZ ÉS A FRANCIA POLITIKA ÉRTÉKELÉSE. K Á P O L N A I
ISTVÁN K A P I T Á N Y MELLÉKELT LEVELÉBEN AZT F E J T E G E T I , HOGY
VALAMENNYI MAGYARORSZÁGI INTELLIGENS FIATAL EMBERNEK
RÉSZT KELL VENNIE MINDEN IGAZSÁGOS HÁBORÚBAN, HOGY AZ
ELJÖVENDŐ FELSZABADÍTÓ H A R C IDEJÉRE ELMÉLETI ÉS GYAKOR
LATI ISMERETEKRE T E G Y E N E K SZERT
Acqui, 1862 február^ 6
Kedves G y u l á m !
F. hó 7-iki leveledből fájdalommal látám, miszerint legtisztább b a r á t i aján
latomat hibásan és félre érted.
Hogy ezt világosabban megértsd, az állapotot röviden ide vázolom, vévén
mindenben a
pessimumot.
Jól tudod, hogy a politicai barátság addig t a r t , míg az érdekek úgy kívánják,
í g y az olaszokkal. A velöki közös é r d e k m i n d i n k á b b múlik, n e m különben a
franciákkali érdek.
Idáig 3 fő p á r t o t ismertem. 1-ször az osztrákkali kibékülési pártot. 2-szor k ü l segítségre támaszkodót, ui. francia—olaszra. Kossuth, némi részben K l a p k a és
az emigratio nagy része. 3-szor párt, mely a nemzetet csak önerejéből felküzdve látja nagynak, boldognak lehetni; azért n e m mellőzve némely külsegélye46 Nap feltüntetése nélkül.
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ket sem, mint Garibaldit, titkos pénz-fegyversegélyt, nemzetek részvétét, dé
nem kötné le nemzetünket előre sem idegen kormánynak, sem idegen feje
delemnek. E párt feje Gál tábornok, ki tavaly mindenáron expeditiót akart, de
az ellenpárt erősebb vala, s így megbuktattatott eleve.47
Melyik már a három párt közöl a legcélszerűbb, a körülmények viszonyá
tól függ. Ennek megítélését a jövő és történet fogja átvenni.
Visszatérve e kis kitérés után a politicai érdekre, úgy látszik, hogy Napóleon
nak szüksége van egy erős Magyar-, v [agy] egy erős Osztrákor[szá]gra, mint
az oroszok és németek közti egyensúly fenntartására. A kettő közül azt választandja, melyet létrehozni könnyebb, s mely állandóbb tartamú, miután ő
mindkettőből csak passiv hasznot húzhat. Egyrészt a mostani viszonyok mel
lett minden ziláltsága dacára is könnyebb Austriát a constitutionalismus és
Magyarországgali kibékülés alapján hatalmasnak ismét visszaállítani, mint
Magyarországot a szlávok titkos mináitól [aknáitól] védeni. Másrészt Austria
fennhagyása által a német dualizmust megörökítvén, Germania theoreticus
egyesülését ez által Napoleon még hosszú időre csakis a theoriák országába
szorítja.
Az olaszok Rómát még ez évben békés úton megszerezvén, v [agy] két évre
a római parlamenti viták nemzeti dicsvágyukat kielégítik; addig talán Velence
ellen fegyverkezvén — de nem támadván —, ha ugyan Mexico ügye ezt is bé
késen kezökbe nem juttatja. 48
Se olasztól tehát, se franciától. Én hiszem ugyan, hogy Velence átadásáig az
olaszok a légiót és depot-ját tartanák, ha azok maradnának, de a légiónál
szolgáló, s mívelt úri fiatal emberek nem igen akarnak közlegényeskedni év
számra. Űgyszinte mi, kik minden időt, mit itt töltünk, életünkből szakítjuk
ki, nem vagyunk megfizetve a 3 v [agy] 4 francs napi pénzzel, annál inkább,
miután katonánál legfőbb a praxis, az pedig itt nincs.
Magyar főnökeink jelenleg Turinban tanácskoznak, azt hiszem, nem az expeditióról, hanem hazátlan magyarok min sorsunkról, illetőleg útiköltségeink,
gratificatiónkról, s miután expedícióra — bár minden Isten kezében van —
kevés a kilátás, most már úgyszólván én és Kápolnay csakis azt várjuk, hogy
mehessünk, mindenesetre legfeljebb aprü hó elejéig Amerikába, a köztársasági
hadak soraiba. Hány havi tiszti fizetést kapunk gratificatióul, még most nem
lehet tudni. Mi jövő hónapban benyújtandjuk dimissiónkat. Fogunk igyekezni
szabad jegyet az átszállításra olasz álladalmi gőzösön kieszközölni.
Amerikáról beszélvén, leveled némi vonatkozásaira felelek. Nem áll azon
állításod, hogy Amerika semmit nem tett értünk. Magyarország, úgy mint
egész Európa emigratiójának menhelye vala, s úgy látszik, most is az lesz.
írod, hogy alkalmazást nem kapunk. Éppen most van hirdetve az olasz hír
lapban, hogy idegen tisztek kerestetnek, s az elnök decretuma jelenti, hogy
minden Amerikában harcoló egyén a háború végén amerikai polgári jogot
nyer. A turini amerikai consultól megtudtuk, hogy a háború pár évig is tart47 Gál Sándor 1848/49-es honvédezredesről van szó, aki a szabadságharc bukása után külföldre menekült. 1852ben Pesten in contumatiam halálra ítélték. Az emigrációban tagja lett a londoni Magyar Szociális Demokrata Egylet
nek. Kezdetben Kossuth követőjeként több megbízatást kapott tőle, később azonban egyre inkább Mazzini és Ga
ribaldi hatása alá került.
1800 tavaszán jelentős nézeteltérés keletkezett a Magyar Nemzeti Igazgatóság és Gál között. Míg az előbbi nem
találta Magyarországon felkelésre megtelelőnek az időt, illetőleg csak külső segítséggel egybekötötten megvalósítható
nak, addig Gál és követői •— Kossuthot tétlenséggel vádolva — alkalmasnak találván az időt, felkelést akartak ki
robbantani Magyarországon Gál Várady Ádámmal egyetemben egy Garibaldi-komitét szervezett, és megbízhatónak
vélt egyéneket, köztük a később besúgóvá vált Viola Károlyt, felhatalmazással, utasításokkal és röplapokkal ellátva
az országba küldött felkelés szervezésére.
A magyar légióban kialakult önkényeskedések és visszaélések miatt keletkezett viszálykodások kapcsán a szardí
niái kormány bezáratta Gált. Fogságából rövidesen kiszabadult ugyan, de elborult elmével, és nemsokára meghalt:
48 A Mexikóra történő hivatkozásnak az a háttere, hogy III. Napóleon 1802-ben kockázatos, kalandor vállalko
zásba kezdett az 1861-ben köztársasággá alakult ország reakciós erőinek támogatására és saját hatalmának a növe
lésére. Szertelen követelései miatt angol és spanyol szövetségesei visszavonták a csapataikat Mexikóból, ami újabb
francia expedíciós sereg bevetését tette szükségessé. A polgárháborúban Ausztria is érdekelve volt Ferenc József
öccse, Miksa főherceg révén, akit később Mexikó császárává koronáztak, majd kivégezték. Az óvatos Ausztria azon
ban nem bonyolódott bele olyan mértékben a mexikói eseményekbe, hogy a háború kimenetele döntő hatást gyako
rolt volna Velence sorsára.
Velencéről az 1860. évi königgrätzi vereség után volt kénytelen lemondani Ausztria, Rómát pedig 1870-ben vették
be rövid küzdelem után, és ezzel befejeződött az egységes Olaszország megteremtése.
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hatand, s csak ezután lesz véres, miután a rabszolga, ki elszökik és az éjszakiaknál harcol, szabad és polgár lesz. Meggyőződésem., hogy, hazánk ügye
romlik ugyan, de el nem vész, sőt, hogy Magyarországnak pár év múlva sza
bad, s függetlennek kell lennie! Addig sem rabságban, sem tétlenségben élni
nem akarok, sőt ez idő alatt a gyakorlat terén lelkiismeretes munkássággal
akarom szedni azon gyümölcsöket, mely [ek]et előbb-utóbb hazám iránti sze
relmem annak oltárára teend le !
Szüleimet még ma felszólítom a pénzsegély végett részemre és irántadi tar
tozásukra.
Említenem kell, hogy egy nevezetes pontot írál, mintha én üzérkedni akar
nék veled. Sajnálom, hogy üzérkedésnek — captatiónak — sat. nevezed leg
őszintébb baráti ajánlatom. Én kértelek, felszólítottalak, akarsz é velem Ame
rikába jőni, s bevallám őszintén, hogy pénzem kevés lesz útiköltségre. De
miután — elég szomorú — tudnom kell azt, hogy Parisban kölcsönzött pénze
det szegény szüleim még most sem fizethetek meg, kötelességemnek tartottam
mint szeretett barátommal tudatni a visszafizetés hogy és mikéntjét. Ne ne
vezd tehát eljárásomat üzérkedésnek, mert aztán megharagszom. Még valami
kellemetlent! Leveled egész folyama ellenkezőt mutat, mint természeted. Le
veled ugyanis egészben véve habozó, mely habozást ezenkívül csak egyszer
tapasztaltam benned, midőn siciliai utad felett habozál Parisban, mely utat —
most is azt hiszem — kár volt meg nem tenned !
Azon véletlen esetet kivéve tehát, ha expeditió mégis lenne tavaszra, mit
Klapkától, ki ígérete szerint e hónapban még ide jön, megtudandnánk — kö
rülbelül a jövő hónap végével indulunk K[ápolnay] Pistával. Akarsz é ve
lem, régi hű barátoddal együtt élni, együtt halni, ten szíved dolga, mely a
hosszas távollét által mennyire változott, v [agy] mennyire nem, te tudod,
kfédves] Gyulám!
Berti balga lépését mind szüleim, mind neje kárhoztatják, s szigorú véle
ményemet én is megírtam, e különben oly forrón szeretett, eltévedt testvérem
nek ! Én úgy hiszem, le fog mondani.
Ki elfogatásod részleteit beszélte, Scheiter 49 őrnagy, ki a múlt ősszel Pesten
volt, s ott hallá. Semmi újat nem tudhaték meg tőle. Ö 848 előtt osztrák hu
szár tiszt volt, a forradalomban részt vett, azonban a forradalom után császá
ri pensiót húzott. 1860-ban az l-ő octoberi csatában a magyar huszárokat ve
zényelte.
Öváryval békességben ugyan, de nem valami különös barátságban élünk.
Érdemjelét — egyszóval mondom — „scherbli hordással szerezte", mint ezt egy
tiszttársunk megjegyzé. T[udni]i[illik] újságíró természetét meg nem tagadhat
va Nápolyban az „Iride" hírlapban saját magáról írt egy dicsérő cikket. Gróf
Bethlen 50 (ki most aspettativás tábornok51) Dunyovnak52 ajánlá, ki mint régi is
merőse sebesült állapotában Nápolyban ápolt, még mi Capua alatt tűzben valánk.
19 Scheiter György őrnagy 1860-ban egy huszárszázadot vezényelt Garibaldi Nápoly elleín hadjárata során.
Vercelliben. Vogherában és Senigalliában őrnagyként ő volt a magyar huszárok parancsnoka. 1866-ban tagja volt
a poroszországi magyar légiónak ezredesi rendfokozattal.
50 Bethlen Gergely gróf a szabadságharcban honvédezredes, Bem egyik hadsegéde volt. Teleki Sándorral együtt
menekült ki az országból.
Az 1859. évi olaszországi hadjáratban olasz fogságba esett magyarokból szervezett Piacenza-huszárezred parancs
nokaként működött. Villafranca után modenai szolgálatba lépett, ahol a lovasság parancsnoka lett, majd a piemonti
hadsereg tábornoka.
A Nblában, majd Nocerában elhelyezett légióban — különböző okok miatt —bekövetkezett fegyelmezetlenségek,
intrikálódások, parancsmegtagadások, szökések, visszaélések kivizsgálására őt bízták meg a fegyelmi-, illetőleg a
felülvizsgáló bizottság elnökletével.
1866-ban a poroszországi magyar légió egyik zászlóalj parancsnoka volt. A kiegyezés után hazatért, de rövidesen
meghalt.
51 Rendelkezési állományban levő tábornok.
52 Dunyov István a magyar emigráció egyik legvonzóbb tulajdonságú, kristálytiszta jellemű egyénisége volt.
A szabadságharcban alezredesi rendfokozatot ért el. Kezdetben ideiglenes hadügyészként ténykedett, később Gál
László segédtisztje lett. Több csatában részt vett és meg is sebesült. 1852-ben a cs. kir. pesti katonai törvényszék 1
10 évi várfogságra ítélte, amiből 6 évet Josefstadtban és Königgrätzben töltött. 1857-ben amnesztiával szabadult;
1859-ben külföldre ment. 1860-ban már Garibaldi haseregében találjuk ezredparancsnokként. A volturnói csatában
— csapatai élén — súlyos lábsérülést szenvedett és életét is csak a sérült testrész amputálásával tudták megmenteni
A kiegyezés után nem tért vissza, és 1889. augusztus 30-án a hazájától távoli Pistoiában fejezte be hányatott
életét.
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Ö ajánlotta Vetternek 53 , ki is kieszközölte neki az érdemrendet. Tehiát pártfogás
és nem érdem. E sorokat felszólításodra írom, nem irigységből. Különben sincs
mit irigyelni az egész legio és depot előtt népszerűtlen (veszprémi Altstetter 54
zsidónak tartott) embertől. Közmondás róla itt: „ő ügyes a tollforgatásban, nem
úgy a kardforgatásban." Itt neve nem kutyatök, de Zündhölzli-pub. Szegény
nek még mindenütt pártját fogom.
Mint fennebbi soraimból értheted, nekünk is lesz némi pénzecskénk, ha tehát
be akarsz állani triumvirátusunkba, (mely azt hiszem különb lesz mint a 860.
april 3-iki, nem lévén köztünk a kutyatök). Jöjj mielőbb közibénk, úgy intézve
dolgodat, hogy pénzedet utánad küldjék. Elég lesz, ha 2000 francs-od lesz is
csak, vagy akár 1500 is, miután néhány száz francsunk nekünk is lesz. Az
ígért arcképet küldenem, de fizetésnapig várnom kell, mert postára való pén
zem nincs. Éppen most e levél frankírozására is kölcsön kérendek.
Leveledet, s illetőleg határozottabb és barátságosabb választ óhajtva, várva,
Gábort, Gergelyt, Vilmost tisztelve, s neked az élet boldogságát, s a végzet min
den áldását óhajtva, még tanuló koromban lelkembe gyökeredzett barátsággal
maradok
hű Pistád.
Ui. Mindenki, ki Garibaldi alatt szolgált, ezüst emiékjeit fog kapni, mely
egyszerű emlék j el, nekem minden érdempénznél kedvesebb lesz.55
Azon francia közmondásra hivatkozva: les amis de mes amis sont mes amis,56
bátorkodom önt, mint kedves Pista barátom barátját barátságosan üdvözölni,
és egyúttal magamat ez alkalommal bemutatni, mint egy afféle vén bakát,
kinek érdemei: egy kis ügyesség a katonai mesterségben, egy kis bátorság, egy
kis kitartás és erős akarat. Ezeket az érdemeket a hazaszeretet és gyűlölet
egy bizonyos család ellen kormányozván képezik szép oldalamat. A csúnyát
majd személyesen fogja kiösmerni azon esetre, ha a sors össze találna hozni,
amit forrón óhajtok.
Amerikai utunkról Pista barátunk már írt, és én mást már nem tudnék
írni, mint legföllebb azt, hogy minden ember tud verekedni, de nem minden
ember tud katona lenni. Az egy mesterség, melyet tanulni kell. Még pedig
nem a szoros szobában, hanem kinn a csatatéren. Ott képeztetnek az igazi tisz
tek (ott képezte magát Garibaldi) és csak lángész fog az első hadjáratban már
tökéletesen hivatásának megfelelni, feltévén, hogy már theoreticailag ki van
képezve. Ebből tehát következtetem, hogy az, aki a végső harcban hazájának
igazán szolg'álni akar, annak addig csatatéren kell élnie, és így oly tapaszta
latokat szerezni, amiket semmi akadémiában tanulni nem lehet. Például fel
hozhatnám az osztrák tisztikart, mely theoreticailag magasabb lábon áll, mint
a francia, de csatatéren mégis rövidebbet húz a franciák ellen, miután ezek foly
tonos harcokban, Algírban, Crimeben etc. oly harcroutinet nyertek, amit semmi
53 DoggenfeklkVetter Antal, korábban es. kir. tiszt, a szabadságharc altábornagya, egyik ismert és kiemelkedő
katonai vezetője. A szabatlságharc bukása után egy ideig az országban bujkált, csak 1850-ben sikerült kimenekülnie
Hamburgba. A cs. kir. pesti katona: törvényszék in contumatiam halálra ítélte, és a halálos ítéletet jelképesen végre is
hajtották. Hamburgból Párizsba, majd Londonba ment, ahol kapcsolatba került Mazzinival és tagja lett a Magyar
Szociális Demokrata Egyletnek. Megfordult Amerikában is. Kossuth megbízható híve volt az emigrációban. Äz ő
révén nyerte el 1800-ban az olaszországi magyar légió feletti főfelügyelői tisztséget. Főfelügyelőként az alapjában
véve helyes és szükséges intézkedéseket meglehetősen türelmetlenül, ridegen, ellentmondást nem tűrően és kizáróla
gosságra törekedve igyekezett megvalósítani, amivel nemcsak Sréter Lajos ezredes és Figyelmessy Fülöp alezredes
parancsnokokat és más tiszteket sértett vérig, hanem maga ellen hangolta Türr István tábornokot is, parancsnokát
a piemonti XV. hadosztálynak, amelynek kötelékébe a légió is tartozott.
1861. április 23-án Nolában szabályos lázadás tört ki Vetter ellen: nyíltan megtagadták parancsai végrehajtását
és azonnali lemondását követelték. A kialakult helyzet hatására Vetter másnap kénytelen volt lemondani a főfel
ügyelőségről és eltávozott a légió éléről.
Dr. Becke osztrák osztálytanácsos galaci jelentése szerint az emigráció vezetői a szard kormány segítségével
Gál Sándor mellett őt is bezáratták rövid.időre.
A kiegyezés után visszatért Magyarországra. Az újonnan szervezett honvédségbe Ferenc József ellenzése miatt
Dem vették fel. Pozsonyban, majd Pesten élt; 1882-ben halt meg..
54 Ővárynak korábban Altstädter volt a neve. Kívüle más izraelita vallású tagja is volt a légiónak, így az első
parancsnoka, Mogyoródy Adolf alezredes, a légió történetét megíró Kunfy Adolf, vagy Isléry (Hirschler) Zsigmond
százados.
55 A levél ezt követő része Kápolnai Istvántól származik. Kápolnai levélbetéte kezdő szakaszát a nyomozást
végző hatóság a lap szélén függőleges irányú piros vonallal jelölte meg.
56 Barátaim barátai az én barátaim.
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tudománnyal vagy vad bátorsággal pótolni nem lehet. Garibaldi harcedzett
tisztjei (nagyobb része gyermekségétől fogva folytonos harcban élt) legyőzték
a különben igen tudományos nápolyi tiszteket. Ha két hadsereg összeütközik és
egyik sem harcedzett, a bátrabb fog győzni. De ha az egyik már hadjáratban
részt vett, a másik még nem, mindég az első fog győzni, ha elemei talán ter
mészetüknél fogva gyávább [ak] is volnának. Ezek azon nézetek, melyek engem
Amerikába vezetnék, t [udni] i [Ilik], hogy egykor annál hathatósabb részt ve
hessek a döntő harcban. Hazánk ügyes tisztekben nagy hiányt szenved. Lé
tező tisztjeink elöregedtek, a fiatalok megelégszenek avval, amit az osztrákok
nál tanultak, (ami nagyon kevés). Mind a két rész pedig bátorsággal reményli pótolni tudatlanságát, de ez a felfogás is hamis, mert a tudománnyal párosult
tapasztalás mindég legyőzte a puszta, vad bátorságot. Pféldának] o [káért] Na
póleon egy maroknyi katonasággal legyőzi a fanatizált mamelukokat, Julius
Caesar a gallusokat, Nagy Sándor az ázsiai népeket, etc., etc. Én magam 1848/9ben láttam bátorságot a magyar hadseregben, de mondhatom, hogy 59-ben az
osztrák hadsereg épp oly bátorsággal harcolt. Én szemtanúja voltam a turbigói,
magentai és solferinói csatáknak, és mindenütt bátrabbaknak találtam az oszt
rákokat, de a vezetés ügyesebb volt a franciáknál, és így győztek. Ezekből tehát
következtetem, hogy magyar tisztjeinknek kötelességek volna a harcot felke
resni és belőle tanulni. Én pedig minden intelligens fiatal embert tisztnek te
kintek, mert a szükség őt mindenesetre ezen polcra fogja emelni. 48—49-beli
tisztjeinknek nagyobb része elöregedett és többé nem való fiatal, életdús had
sereg élére, amellett, aki belőle el nem öregedett, felejtett. Itt ki nem veszem
azokat, kik Törökországban voltak, mer ők ugyan katonai létszámhoz tartoz
tak, de soha katonát nem vezényeltek (kivéve 8-at vagy 10-et). A Garibaldi
hadseregben volt magyar tisztek közt talán 15 jött csakugyan ellenség elejbe, a
többi Nápolyban, Casertában mulatott.
Mindezekből tehát igen könnyen lehet következtetni, hogy a hazában és kül
földön létező 5000 honvédtiszt közt talán 500-at sem lehet igazán használni a
hadseregnél, pedig M[agyar]o[rszágnak] legalább 6000 jó tisztre van szüksé
ge. 500 talán még kikerül a volt osztrák tisztekből, ötezret a fiatal intelligen
ciából kell választani!! Ezeket mind előrebocsátottam, miután Pista barátunk
tól hallottam, hogy Amerikába való menetelünket honunkban kalandvágynak
nevezik, és be akartam bizonyítani, hogy nemzetünk azon részének, mely fegy
verrel akar egykor hazánknak szolgálni, és nevelésénél fogva hivatva lesz tiszt
séget elfoglalni, minden igazságos ügy melletti háborút önoktatásul kellene fel
használni. Hazánknak nincsen katonai akadémiája, de a világon mindég van
háború. Menjen oda, tanuljon, a csatában praxis által, a szünidőben könyvek
ből, és ha egykor a véres kard hazánkban körülhordatik, nyugodtan húzhat
ják kardjukat, meg lévén győződve, hogy annyit tanultak, .amennyit lehetett.
Bocsánatot kell kérnem, ha önt mindjárt első szellemi találkozásunknál un
tatom, de előrebocsátottam, hogy rossz oldalaim is vannak (mégpedig igen isok)
és így már legalább eggyel megösmerkedett. A többieket már ezen levéllel nem
akarom ön előtt elárulni, és feltevén, hogy rossz néven nem veendi, ha más
kor újra egy firkálással untatom, befejezem a jelenlegit, igen sajnálván, hogy
tettlegesen jobbomat nem nyújthatom önnek, kiről Pista barátom annyi szépet
mondott, de reménylem, hogy a jövő nyújtandja az alkalmat arra, amit a je
len tőlünk megtagad. Addig is maradok önnek barátja
Kápolnay Pista.
A levél 6. oldalának a szélén a következő, Gőczétől származó szöveg talál
ható: Szécsy—Kelendy szép nevek, de már vannak a hazában, válassz vala
mely ősmagyar nevet pu. Zomotor. (Falu Bodrogközön.)
!•
O betűvel jelölt levél.

/
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6.

RADETZKY FELDINSTRUKTION JA MAGYAR FORDÍTÁSA, M A G Y A R ANGOL, ILLETŐLEG MAGYAR—OLASZ NYELVTAN ÉS SZÓTÁRAK
MEGKÜLDÉSÉT KÉRI
Acqui, 1862. március 9.
Kedves Gyulám!
Legutóbbi leveledet f. hó 2-án kaptam meg; az abban írt szilárd elhatározá
sodat vártam és nem csalatkoztam benned.
Mint már az ugyancsak 2-án küldött arcképem borítékára írt sorokból meg
értheted, hogy mielőbbi ki jöveteled kívánatos volna, úgy jelenleg is csak ezt
írhatom. Ugyanis: az A-ba57 menetelünkről, mint utolsó rimediumról 58 nem
szűntem meg gondolkodni, azonban majdnem bizonyos vagyok benne, hogy
erre nem lesz szükségünk. Ügy látszik, az eddigi türelem, s kitartás gyümölcsei
már mégis érni kezdenek. Légy tehát bizalommal ! ! !
Ily viszonyok közt elkerülhetetlenül szükséges volna mielőbbi
kijöveteled!
Többet írnom erről nem lehet!
Ha csupán mirajtunk álland, május l-ig várunk rád, s ha május 1-én itt nem
találnál, akkor nem leszünk ugyan még A-ban, hanem talán valahol közelebb,
valamely parancs következtében.
Kedves Gyulám, engedj meg, hogy egy kéréssel háborgassalak. 1-ször: légy
szíves mielőbb megküldeni Radetzky Feldinstructiójának magyar fordítását.
Hogy kapható, biztos vagyok benne, mert már egy példányt itt is láttam.
Kérdezősködjél valamely ismerős tiszt, v [agy] altisztnél. Lehetetlen, hogy a
könyvárusok semmit ne tudnának e megjelent fordításról. Ha pedig semmi eset
re sem lehetne megszerezni, legalább a német példányt kérem, mert nálam
ugyan van egy német példány, de az az alezredesé, s vissza kell adnom.
2-szor: egy angol—magyar szótárt (gondolom Dallostól), mindenesetre olyat,
melyben a kiejtés is megvan.
3-szor : egy angol—magyar nyelvtant.
Ezek árát azonnal megtérítendem. Szeretném, ha ezenkívül küldhetnél még
egy igen rövid magyar—olasz nyelvtant. Az olasz nyelvet már beszélem és írom,
a helyesebb stylus végett azonban szeretnék átlapozni egy nyelvtant.
Várunk magas vendégeket!?, mindenek felett pedig én és Kápolnay, ki ba
ráti tiszteletét küldi, várunk téged, kfedves] barátom!
Gábort, Vilmost, Gergelyt szívemből üdvözölve, rád az ég minden boldogító
áldását kívánva
vagyok igaz, hű barátod
Pista.
K[edves] Gáborom! Azt hiszem, örökre nem váltunk el egymástól. Erősebb
reményem most,59 mint egykor, hogy egy boldogabb jövőben, jobb körülmények
közt látandjuk egymást. Majd akkor sok beszélni valónk lesz együtt. Tarts meg
tovább is szeretetedben. Add át mély tiszteletemet szüleidnek. Testvéreiddel
együtt csókol
szerető rokonod és hű barátod,
Pista.
R betűvel jelölt levél.
57 Az A betűvel jelölt helység valószínűleg a Felső-Olaszországban levő Alessandria, ahová a létszámában mint
egy felére csökkent légiót 1862 augusztusában áthelyezték.
58 Remedium: jogorvoslat, orvosság, segítség. I t t : lehetőség.
59 A szövegben eredetileg reményebb áll.
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7.

TÁJÉKOZTATÁS A MOGYORÓDY ADOLF TELEPPARANCSNOK ÉS KUN
BÉLA HUSZÁRKAPITÁNY KÖZTI VISZÁLYRÓL; A TISZTI TELEP
TISZTJEI EGY RÉSZÉNEK LEKÖSZÖNÉSÉRÖL; KLAPKA INTÉZKEDÉ
SEIRŐL A REND HELYREÁLLÍTÁSÁRA
Vercelli, 1862. április 17.
Kedves Gyulám !
F. hó 11-iki leveledet vettem. Hogy most Vercelliben lakom, annak következő
történet az oka.
Az Acqui-i tiszti telep mintegy 80-ból állott, négyen ezek közül azon ürügy
alatt, hogy a szegényebb emigránsokon segítsenek, ui. Somogyi, Perczel, Lutyinszky és Kovács Leó60 elég szemtelenek voltak egy collectiot nyitni, melyre a
fördőben még nők is adakoztak. Az említett négy gazember a beszedett pénzt
elsikkasztá, elkölté, minek 4 hónap múlva nyomaira jővén a tisztikar, nem ké
sett egy tiszti comissio által vizsgálat után őket elítélni, kérvén a teleptőli el
távolításukat. Az említett négy egyén azonban Mogyoródy (egy kikeresztelke
dett zsidó, kár, hogy ily egyének alkalmaztatnak főképp ily fontosabb helyek
re*31) alezredes telepparancsnok személyes barátjai levén, ez által pártoltatának,
ki is evégett egy általános tiszti gyűlést hirdetett, gondolván, hogy ezáltal vala
miképp megmentendi őket. Eközben történt, hogy Kun Béla,62 huszárkapitány
48—49-ben és Garibaldi alatt is, privative meglátogatá Mogyoródyt. Alig hogy
hozzá belép, azzal támadja meg: „hallom, hogy kapitány úr a tiszti gyűlés elnö
kévé akar feltolakodni", mely kihívásra ez azt feleli, hogy alezredesétől nem vár
ta volna e megtámadást. Ö különben nem akar elnök lenni, sőt az alezredest
ajánlotta erre, és sajnálja, hogy ily szemtelen hazugságoknak az alezredes
hitelt ád. Mire az alezredes állásáról megfeledkezvén, így tört ki: „hallgasson,
haszontalan, semmirevaló ember!" Ezt Kun el nem tűrhetvén, viszonzá neki,
mire az alezredes felbőszülvén, gazembernek nevezé a kapitányt, mit ez vissza
utasítván kihívá az alezredest, addig is, míg párbaj segédeit hozzá küldené.
Erre a szobában levő adjutánsának e nem tiszthez illő foglalkozást paran
csolja: „Werfen Sie den Kerl hinaus!!! 63 , mit azonban ez nem teljesített.
Kun ezt feleié: „engem életemben még senki ki nem löketett, hanem, monda
— pár percig fel s alá sétálván — most megyek magamtól, miután itt úgy
sem akarok maradni." Az alezredes még sem úri emberhez, sem tiszthez nem
illő minden szitkokat kiabált még utána is, és tüstént kiadá a rendeletet, hogy
Kun házifogságban maradjon.
Becsületes ember ily privát szóváltást párbaj útján intéz el, ezt azonban a
gyáva alezredes nem tévé.
Hivatalosan véve a dolgot, Mogyoródy okot adott az insubordinatiora, 6 ' 1 Kun
pedig ennek következtében azt elköveté.
Mogyoródy azonnal bement Turinba és hazugsággal és azon hamis relatioval,
mintha Kun életére tört volna, s őt megölni akarta volna, gyalázatosan megcsal00 Valószínűleg Somogyi Gyuláról és Perczel Rudolfról van szó, akik mindketten légionista tisztként szerepelnek
Ács Tivadar légionista életrajzgyűjteményében.
Lutinszky László az osztrák hadseregből dezertált; a magyar légió főhadnagya volt. Földváry Károly 18(33. már
cius 10-i levelében azt jelentette róla Türrnek, hogy beadta a demisszióját, és értesülése szerint Lengyelföldre távozva
1803. február 25-én elesett.
Kovács Leó 1800-ban letette a cs. kir. rangját és 2 évi szabadságot kérve elment Piemontba. Genuába érve Cosenz
tábornoknál jelentkezett, aki főhadnagyként felvette az expedícióiába. 1800. július 4-én Palermóba érkezett; száza
dosi rendfokozattal részt vett a Bourbonok elleni harcban. A Garibaldi-légió feloszlatása után a magyar segélysereg
ben szolgált Nolában, majd Acqui-ban. Girczy őrnagy által aláírt jellemzése szerint erkölcsi magatartása jó, katonai
képzettsége igen jó. A légióból kiválva Németországban élt.
01 A kétségtelenül hazafias és haladó gondokodású Gőcze a jelek szerint — miként ezt már Őváryval kapcsolat
ban is láttuk — nem volt mentes antiszemita előítéletektől. Mogyoródy Adolf alezredes, a légió első parancsnoka,
Garibaldi mellett hősiesen harcolt, meg is sebesült. Telepparancsnoki tevékenységével nem volt valamennyi tiszt
elégedett, azonban voltak olyanok is, akik a légió feletti parancsnokságot 1802 végén átvevő Földváry Károly ezredes
ellen tüntetve Mogyoródyt éltették.
02 Huszárkapitányként részt vett a szabadságharcban. Osztrák fogságba esett, ahonnan Budavár ostromakor
visszaszökött. A szabadságharc bukása után besorozták a cs. kir. hadseregbe, ahol 9 hónapig szolgált. 1801-ben a
magyar segélysereg vezérkarában tartották nyilván századosként.
03 Dobja ki a fickót!
04 Függelemsértés
9
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ta az olasz ministeriumot és a magyar comitét, Kossuthot és Klapkát, kieszkö
zölvén a ministeriumtól a jogtalan rendeletet, mely szerint Kun kapitány, ki
harcolt Magyar- és Olaszhonért, kit nemes és becsületes embernek ismert min
denki, mint egy rabló börtönbe vettetett, de mi több!, mit a rablóval sem lehet
tenni: vizsgálat és kihallgatás nélkül csendőrökkel Svájcba deportáltatott.
Mi, kik magunkat valljuk lenni a szabadság harcosainak, ily nyomorult el
járást nem tűrhetvén, 52-en (ezek közt 23 osztrák tiszt, a többi honvéd és garibaldinus) sürgönyt küldtünk Turinba Klapkának, hogy ha Kun Svájcból vissza
nem hozatik, törvényes vizsgálat alá nem helyeztetik és Mogyoródy azért, hogy
mind a ministeriumot, mind Klapkát megcsalta el nem űzetik, becsületszavunk
ra fogadjuk, hogy dimissiónkat benyújtjuk. Erre Klapka egy comissiót kikül
dött, 3 honvéd ezeredesből állót,65 megvizsgálni a dolgokat, kik is tüstént tiszti
gyűlést hirdettek, melyre mi becsülettel meg nem jelenhettünk, nehogy egysorban kellessék állnunk a már comissionaliter elítélt 4 pénzsikkasztó gazember
rel. Erre Klapka maga kijött és hívatott bennünket. Mi felelénk ezeredes kül
döttjének, hogy jól tudjuk, hogy Mogyoródy Turinban azt hazudta, hogy mi
osztrák érzelműek vagyunk, hogy köztünk osztrák pénz működik, hogy Crouýsták06 vagyunk, hogy a comité ellen fellázadtunk, hogy e gyalázatos hazugsá
gok nyomán mi ellenünk is elfogatást kért, mit azonban nem kapott. Mi azon
ban folyvást és mindig engedelmeskedünk a magyar comiténak, Klapka tábor
noknak és mint a comité tagjának, sőt egyedüli bizalmunkat benne helyezzük,
de sem ő mint első magyar tiszt, sem mi nem állhatunk egy sorban tolvajok és
gazemberekkel. Addig tehát, míg a négy gazember eltávolítva nincs, nem jelen
hetünk meg becsülettel a tiszti gyűlésben. Különben mint dimissiónkat benyúj
tottak ezen teleptől (nem magyar tiszti rangunktól) és mint privát emberek a
m [agyar] comiténak mindig engedelmeskedni fogunk, mely egyedüli kapocs és
képviselő nemzetünk és más kormányok közt !
Mire Klapka izené: önök nekem feltételeket szabnak. Én, mint tábornokuk,
önökkel transactiókra 67 nem léphetek, s így dimissiojukat elfogadom. Ezt mi
megköszönvén, Klapka megengedé, hogy privative meglátogassuk, mely látoga
táson sajnálatát fejezé ki az eseményen. Tudja — úgymond —, hogy barátjai
ellen hoza ítéletet, de ő, aki 48—49-ben hadtestet vezényelt, most magának conditiókat 08 szabni nem engedhet, különben moraliter megölné magát. Dimissión
kat el kellett fogadni a formalitás kedvéért. Kun után telegrafírozott, de már
nem tudták hol van? A négy gazember még az nap elcsapatott, s miután Mo
gyoródy, ki mindezek szerzője volt, nem bírt annyi becsületérzéssel, hogy dimissióját benyújtotta volna, Klapka megküldte azt neki. K [lapka] ígérte, hogy
sorsunkért mindent el fog követni. Kfedves] Gyulám, meg lehetsz győződve,
hogy Acquiban csak a seggnyalók maradtak, kiknek a pénz istenük! Mintegy
18 maradt Acquiban, a többi imitt-amott szabadságon volt. Mi 52-en különböző
városokba beosztattunk, mint emigránsok 1 V2 francs napi segéllyel, Klapka
azonban tegnapelőtt kieszközölte, hogy 2 francs-ot kapjunk, és hogy lakhassék
ki-ki ott, hol neki tetszik. Én tehát e napokban Turinba fogok menni, hol Kápolnay is van és több barátaim. Privative üzenteti Klapka, hogy engedelmes
kedjünk az olasz kormánynak és el fog követni mindent, hogy mielőbb beoszt
hasson, mert úgyis rendbe akarja hozni a legio és depot dolgát. Jól tudod, hogy
a legio legénysége kevés, ez tehát nem fisicai erő, a morális erő pedig a tiszti
karban volt, mely imponált az osztráknak, és ez most széjjelzilálva! Jól tudja
ezt Klapka és azért mondja, hogy csak legyünk türelemmel, ez így nem marad.
Én tehát azok közé tartozom, kik mind a légiót, mind az emigratiót meg akar
ják óvni a felbomlástól, és bízom a nemes, igazságos és nagylelkű Klapkában!!!
Sőt hiszem, hogy ez erélyes fellépés nemcsak tanu[l]ságul, de szent ügyünk siettetéséül is szolgáland! Az olasz kereskedő nép, hiába egy krajcárt sem lök ki.
05 A Klapka elnökletével működő bizottság tagjai Szodtfriedt Nándor, Telkessy József, Kiss József ezredes és
Verdőssy őrnagy volt, ez utóbbi helyett azonban mást rendeltek ki.
66 Az eredetét az Árpádoktól származtató és a magyar trónra igényt tartó Crouy-Chanel-család követőiről van szó.
67 Egyezkedésekre
68 Feltételeket
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Mi szándéka van, nem tudni, de hiába nem fegyverkezik és nem tartja a lé
giót és emigratiót.
Hogy a harc ki fog törni, az bizonyos1. De hogy mikor, azt maga Napóleon
sem tudhatja, mert ez az események folyásától függ. K[edves] Gyulám vannak
itt dolgok, miket megírni lehetetlen, miket látnod kell. Azért legtisztább lelki
ismeretem szerinti tanácsom az, hogy jöjj ki, mindenesetre legkésőbb l-ő má
jusban, úgy, hogy 3-án, 4-én Turinban várhassunk, hol tudakozd nevemet a
Porta di Genova vendéglőben. Én a napokban Turinba teszem lakásomat. Ha a
különben bizonyos háború még a jövő évig elmaradna talán a készületek miatt,
úgy vagy itt bevárjuk azt Olaszhonban, vagy Amerikába rándulunk, mint már
ezt tudod.69 Nekem és Kápolnaynak ez szilárd célunk. Remélem te is barátom
maradsz és barátunk leszeszü! Én talán még ma, vagy holnap megyek Turinba.
Ha netalán Garibaldi egy operatiot kezdene Montenegró v [agy] Görörgországba, vele tartandunk. Általában az utóbbi napokban itt nagy érdeket gerjesztet
tek a törökőr [szájgi események. Röviden tehát, jöjj ki, ha lehet, rendes útlevél
lel, és győződj meg már a dolgok állásáról saját szemeiddel. Égy 24 óra alatt
orientálhatod magad azon dolgokról, miket hasztalan írnék ívekre, aztán tőled
függ, ismét elválsz é tőlem?, visszamenvén Magyarországra!, vagy türelem és
reménnyel itt maradsz barátaid közt. Ha kijössz, azonnal beszélünk Garibaldi,
Kossuth és Klapkával. Mi tehát május 3-a—4-e körül Kápolnayval Turinban
várni fogunk.
A Radetzky Feldinstructiót már megszereztem, tehát ne adj ki érte pénzt.
Írtam azonban Emich Gustáv könyvkereskedőnek egy magyar—angol szótárért,
melyben a kiejtés is megvan. Ha még nem küldte el, kérlek vedd át tőle és hozd
el. Jó volna, ha hozhatnál egy magyar—olasz nyelvtant és szótárt is. Az olasz
nyelvtant én már bírom, azonban szeretném minél tökéletesebben bírni. Idáig
csak praxisból tanultam, szeretném átolvasni egyszer grammaticáját, 70 a helyes
syntaxis 71 végett.
Megkaptad é arcképemet? Gábort, Vilmost, Gergelyt tisztelem. Kérlek, ne
mutasd senkinek jelen levelemet, mert csak magadnak okoznál bajt ! Légy óva
tos elindulásodnál! Addig egy levelet is útnak indíthatsz Turinba címezve, poste
restante.
Vercelli, hol most vagyok, az Alpesek tövében fekszik, nem messze Novarától, hol te is valál 2 év előtt.
Bármennyire is óhajtanálak látni szép nemzeti öltönyünkben, mindazáltal
tanácslom, hogy francia ruhában jöjj, mert különben tudod, hogy mindenütt
hercegnek néznek és kétszeresen fizettetnek mindent, és különben is bámultatás kellemetlenségének tennéd ki magad. Mint hallom, nemrég Parisban egy
fiatal ember után a gyerekek futottak az utcán, levén sárga atillában, piros
nadrágban, kócsag tollasán. Si fueris Romae, etc.72
Óváry Nápolyban van feleségével.
Akarod é tehát barátodat és elvtársaidat meglátogatni — tőled függ. Mi tü
relmetlenül várjuk, hogy mielőbb keblünkre ölelhessünk Kápolnayval. Addig
is hát óvjon meg mindentől a magyarok istene, ki vezéreljen mielőbb hű bará
tod szerető keblére. 73
G[őcze] Pista
Q betűvel jelölt levél.
09 Kápolnai István nem ment Amerikába, Gőcze viszont a légióból való távozása után valóban beváltotta tervét.
Beutazta Brazíliát és úti élményeiről a bevezetésben említett könyvében számolt be.
70 Nyelvtan
71 Mondattan
72 Latin mondás. Si fueris Bomae, romano vivito more — Ha Bómában vagy, élj római módra.
73 A külső borító lapon a következő szöveg áll: Kérlek k. Gáborom, légy szíves e levelet átadni Szňcsy Gyula.
kedves barátomnak Pesten.
.
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8.

KÖZLI, HOGY ELHAGYTÁK ITÁLIÁT ÉS GENFBEN EGY HETENKÉNT
MEGJELENŐ KATONAI SZAKLAPOT SZÁNDÉKOZNAK KIADNI
Genf, 1862. augusztus 15.74
Kedves Gyulám !
Tavaszkor tett ígéreted folytán vártalak l-ő májusra, de nemcsak, hogy mind
ez ideig hasztalan vártalak, de sőt azóta egy levelet sem írtál.
F. hó 23-án elhagyánk Olaszhont, és Horváth Imre és Kápolnayval Genfbe
tevénk át lakhelyünket.
Kápolnay ugyanis, mint az ide zárt programból 75 látható, egy magyar katonai
heti szaklapot adand ki, Horváth adja hozzá a tőkét. 76
Röviden írok, mert sok dolgunk van, s mert megbízott barátom vagy.
A lap sokoldalú és kitűnő lesz, mondhatom.
Kérlek tehát, mint régi jó barátomat mindent elkövetni, mit befolyásod meg
enged, hogy lapunknak megérdemlendő pártolást, és minél több előfizetőt sze
rezz !
l-ő májusra a színház erkélyére meg nem jelenhettem, mit igen sajnálok, de
nem függött tőlem, hanem a körülményektől.
Szép volna, ha Genfben meglátogatnál bennünket ! ! !
Többeknek is írtunk e lap érdekében privát levelet.
Írjál!!!
Szerető hű barátod
Gőcze István.
Emődy Dániel úrnak is írtam. Légy szíves vele beszélni, ha lenne szíves a
Pesti Naplóban, vagy más hírlapban l-ő septemberben megindítandó lapunkról
pár sornyi hirdetést írni! 77 Ezenkívül a körödbe eső előfizetések mielőbbi besze
dését baráti szeretetedre bírom.78
S betűvel jelölt levél.
9.
HORVÁTH KÁROLY VOLT HONVÉDSZÁZADOS LEVELE SOMOGYI
JÖZSEF VOLT HONVÉDTISZTNEK, AMELYBEN TÁJÉKOZTATJA A LÉGIÓ
ÉS A CUNEOI TISZTI SZÁZAD HELYZETÉRŐL, MINŐSÍTI AZ EMIGRÁCIÓ
ÉS A LÉGIÓ VEZETŐIT, TOVÁBBÁ HANGOT AD MEGBÁNÁSÁNAK,
AMIÉRT BELÉPETT A LÉGIÓ KÖTELEKÉBE79
Alessandria, 1863. június 18.
Kedves jó Barátom!
Tudtoddal ugyan, de búcsúzatlanul hagytam el az oly hőn szeretett baráti
körödet —, melyért bocsánat — s evvel együtt az annyira imádott magyar ha
zát, mely csakis nekünk osztalékunk, kidobva magamat és családomat a hon74 A levélben : nyárutó.
75 A hivatkozott program nincs a levélhez mellékelve.
70 A mondat befejező részét: „munka főleg most, a lap kezdetével igen sok van." a levél írója tintával áthúzta.
A lap kiadásához szükséges tőkét adó Horváth Imre valószínűleg azonos a volt légionista Horváth Imrével, aki 1864ben Genfben élt és irodalommal foglalkozott. A lap további sorsára vonatkozóan nincsenek adatok.
.
77 A márciusi ifjúság 1848-as mozgalmaiban résztvevő Emődy Dániel jogtanárról van szó, aki belső munkatársa
és néha vezércikkírója volt a Pesti Divatlapnak, a Pesti Hírlapnak és a Magyar Néplapnak, a Pesti Napló szerkesz
tésében pedig részt is vett. A kért hirdetés meg is jelent a Pesti Napló 1862. évi 225. számában.
78 A külső borító lapon a következő címzés található: Szécsy Gyula barátomnak Pesten, ott, ahol?!
79 A 8, tintával írott oldalból álló levél külső borító lapján a következő címzés található: Ali stimatissimo Signora
il Signore Somogyi Josef in contrada gróf Sándor No. 10 Pest in TJngheria
A levél a Militär-Bezirks-Gericht által készített palliumban van, amelyen a következő megjegyzés található:
„Brief an den Arrestanten Josef Somogyi mittelst Post am 23. Juny 803 eingelangt, und wird dem Jámbor-Somogyischen Untersuchungsact gebracht."
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talanság epesztő nyomorába, anélkül, hogy meggondoltam volna vándorlásom'
sajnos következményeit; hittem a hazánkba s úgy körünkbe is kívülről befolyt
csábító tettre felhívó nyomtatványoknak. Azon kecsegtető remények között
utazván a Délolaszhonban létező magyar nevet viselő légióhoz, hogy csakugyan
még szerencsés leendek utolsó perceimet is a haza szent oltárára szentelve an
nak boldogságáért feláldozhatni, de fájdalom! mivel mind ezen lelkes készsé
gem úgy tőlem, mint minden becsületes, hazáját híven szerető magyar hazafitól
itt külföldön megtagadtatott, és a hazánk boldogságát csak szájukon hordozó
nagy hazánkfiai mostoha kezei által elraboltatott, mely tény — úgy hiszem —
hírlapilag már tudatva is vagyon előttetek, melyet itten — rövid kívánván len
ni — csakis nemül eg érintek.
Még 1862. nyárhó 10-én megérkeztem Nocerába a magyar légióhoz, mikor ép
pen a legnagyobb elégületlen zavarok voltak szőnyegen.80 Itt találtam összpon
tosítva az egész légiót teljes számában, a tisztikart, általában, a honvéd, akkor
mint aggregált tisztek, 81 úgy a mintegy 800 főnyi intelligens honvédek által ki
gúnyolva, üldöztetve, nyíltan kipasquilisálva,82 mely eljárásnak nyomába — sen
ki által felvilágosítva — nem tudtam jönni. Csupán annyit vehettem ki a sok
panaszokból, hogy egyen egyről mindenkinek az elöljárók ellen panaszos sérve
vagyon, mely sérveket a külföldön létező hazánkfiaitól orvosoltathatni nem re
ménylik. Tehát ők távozni óhajtanak azon testületből, melyet nem magyarok,
nem katonák, nem ember bánás móddal bíró tisztek vezényelnek, hanem igen!
durvák, haza s nemzet csalók, idegen ajkúak, nemtelen jellemüek, s éppen
olyanok, akik csak zsoldot és botot esmérnek, kiknek a szabadság rém! Annyi
val inkább a magyar haza érdeke nem esmeretes előttek, hiszen ők csak- az el
len harcoltak, boldogságért pedig soha, vagy éppen nem is fognak harcolni, s
mondom, azon testületből, mely csak az emberiség és a polgáriasodott Európa
romlására van felállítva, hol minden gaznak menedék helye vagyon, és ezt csak
is úgy érhetik el, ha fegyverüket lerakják, mi nyárhó 18-án meg is történt.
Látván ezt, ha útiköltségem lett volna, azonnal vissza térek, e pedig hiányoz
ván, tehát kívántam is bevárni a legio ezen zilált helyzetének kimenetelét, béosztottattam magamat Károly fiammal együtt mint közkatona a legio köribe,
és mint ilyen szolgáltam augustus hó 12-éig, mikor is felsőbb rendelet nyomán
az egész fegyvertelen legio mint fogoly a középolaszhoni Alessandria várerődbe
szállíttatott. Itt Türr feloszlattnak s egyszersmind újonnan szervezendőnek nyil
vánította a legiot,83 szidván, piszkolván az aggregált 48—49-beli szabad magyar
honvéd tiszteket, reájok hárítva minden kitelhető aljas, rágalmazó bűnöket,
nem tekintve az általa polcra emelt sok idegen ajkú, az osztrák seregből álladalmi pénzek elpazarlásáért, Magyarhonban cassa rablásokért ide szökött jel
lemtelen tisztek nemtelen aljas eljárásokat, a honvédekkeli embertelen bánásmódukat, katonai tapintatlanságukat, hanem a légióban többé maradni nem
akaró magyar honvédeket százanként küldötte a szardíniái szigetre, úgy min
den erődök casamatáiba fogságra, egyszóval egy hó alatt eltöltött minden tömlöcöket az Olaszföldön becsületes magyarokkal, s ki csak halálos sérvét helyes
okokkal támogatta, azokat táblabírónak, procurátornak gúnyolva szidott el ma
gától.
Nyomozó bizottmányt állíttatott össze tapasztalatlan egyénekből,84 amely bi
zottmány végre is eredmény nélkül oszlott fel, anélkül, hogy a felhozott sérvek
80 A rossz bánásmód, a durvaság, a megalázás, a legénységgel való törődés hiánya, a rossz ellátás, a megerőltető
szolgálat, de főként a légió nemes célkitűzései és a tényleges állapotok közötti ellentét következtében kitört elégedet
lenség hatására 1862 nyarán igen sokan eltávoztak az Ihász Dániel ezredes parancsnoksága alatt álló légióból. A Nocerából Nápolyba szállított légionisták egy részét a Forte del Carmine börtönbe vetették, néhányukat pedig Szardínia
szigetére deportálták. E tarthatatlan helyzet hatására került sor arra a nyílt lázadásra, amelynek eredményeként a
gyalogzászlóalj 3. százada július 18-án letette a fegyvert és megtagadta a szolgálatot mindaddig, amíg a Nápolyban
letartóztatott légionistákat szabadon nem bocsátják.
81 Az altisztként vagy közlegényként szolgáló tiszteket nevezték így.
82 Kigúnyolva
83 A légió feletti főfelügyelettel megbízott Türr István tábornok 1862. augusztus 18-i napiparancsában közölte
a légió feloszlatását és egyidejű újjászervezését. A további szolgálat feltétele az egy éves kötelező katonai szolgálat
vállalása volt.
84 A gróf Bethlen Gergely tábornok elnökletével működő bizottság tagjai Szodtfriedt Nándor, Telkessy József,
Csudafy Mihály és Kiss József ezredesek voltak.

— 289 —

orvosoltattak volna, s a megtörtént szennyet, melyet a tiszti kar okozott s ho
zott a testületre, s ezáltal a nemzet és haza rovására, bár némüleg is letörlösztették volna, hanem aki gaz volt, megmaradott becsületesnek, s ha vagy egy
becsületesnek találtatott a volt tisztek között, azok elkergettettek. Helyökbe
léptettek az adósság csinálok, nem magyarok, örökké a szabadság ellen harco
lók, osztrákoktól cassákkal megszököttek, s aki pedig a légióban tiszt vagy har
cos éppen becsületes volt, megmaradott a tömlöcbe, vagy ha ott nem, valahol
az ország szélin üldöztetve emigratioba űzetett 15 krajcár napontai díj mellett,
amely összeg még reggelire is kevés. De mi borzasztóbb! Türr azon harcosok
nak, kiknek valami kézi mesterségük volt, megtiltotta dolgozhatnia, sőt egész
Olaszhonban értesíttetett minden polgári elöljáróságot, hogy a magyar kézi
művészeknek nehogy munka adassék, sőt attól, inkább mondva, annak gyakor
lásától egyenesen eltiltassék, mert csak éhség által lehet őket kényszeríteni
vissza jönni a légióba szolgálatba. E tény még ma is tény!, és oly igaz, mint az
égen a nap, mégpedig a Türr és hozzátartozói ténye ez. így bánnak a magya
rokkal Olaszföldön a híres nagy hazánkfiai, kikbe helyeztük bizalmunkat egy
kor, azok vissza éltek s élnek mivelünk, vissza a nemzet és haza dicső hírnevé
vel; hanem minden szentet, a hazaszeretetet lábbal tapossák, annak gyermekeit
üldözik, nyomorokkal terhelik; hanem pártolnak minden nem magyart, Ma
gyarhonba békereszteltet. Mondhatom, hogy itt is boldog, aki nem magyarnak
született.
Egynéhányunkat, kik még nem voltunk meggyőződve a túlírt s jellemzett
hírneves elöljáróink nemtelen eljárásokban és hiúságokban, s minthogy sem
jóban, sem rosszban nem vettünk részt, méltóztatott Türrnek egy Cuneo nevű
városban egy Szodtfriedt85 nevű ezredes vezénylete alatt egy tiszti századot fel
állíttatni, hová el is küldött, de nagyon kevés honvéd tiszteket, hanem igen
küldött idegen ajkúakat, kik pápákat, oroszokat és zsarnokokat szolgáltak, kik
nek a szabadság és hazaszeretet nem érdem, s nem is azért jöttek ide, hanem
egyszerűen azért, hogy zsoldot húzhassanak és tiszteknek elesmertessenek,
amelyben csilloghassanak. Igen, ilyenek összpontosíttattak Cuneoban. Szodt
friedt ezredes által is minden magyar honvéd tiszt üldöztetett, mely által osztán bekövetkeztek a zavarok, egymás elleni intrigac a sok sehonnaiak résziről,
a polgárokkali visszaélés, adósság csinálás a magyar nemzet becsületére, a tiszti
század cassájávali megszökés, s ennek következtében jönnek a bébörtönöztetések, számkivetések, üldöztetések, amely aljas tények az egész légióra kiterjed
nek, mely által a legénység erkölcsében teljesen megromlott, úgyannyira, hogy
ritka a becsületes ember az egész testületben.
A légiótól is minden becsületes magyar tiszt vagy fogva van, vagy elbocsá
tását vette ki. Földváry Károly,86, ki inkább beillenék egy szegedi cambiátorhoz
85 Szodtfriedt Nándor ezredest nevezték ki a Cuneoban felállított tiszti század parancsnokává.
Szodtfriedt a szabadságharc kitörése előttja cs. kir.utászkar főhadnagya volt; tanár a tullni utászískolán. 1818
nyarán századossá előléptetve a rácok elleni hadjárat utász munkálatait vezette, majd október Végén Pesten szer
vezte az 1. utász zászlóaljat. 1848/49 telén — Görgei hadseregébe osztva — több csatában vett részt. Buda bevétele
után a tartalék utász zászlóalj szervezésére kapott utasítást, ehelyett azonban nyugdíjazását kérte, amit alezredesi
rendfokozattal meg is kapott. Csatlakozott a világosi kapitulációhoz. 1850-ben golyó általi halálra ítélték, amit Haynau
kegyelemből 4 évi várfogságra enyhített.
1862-ben lett tagja ezredesi rendfokozattal az olaszországi magyar légiónak.
A kiegyezés után hazatérve mérnökként, a vasútnál és folyamszabályozásnál dolgozott.
80 A szabadságharc honvédezredese, sok csata hőse, a 3. zászlóalj parancsnoka volt. Az aradi cs. kir. rendkívüli
katonai törvényszék egykori kvietált cs. kir. tisztként golyó általi halálra ítélte, amit 18 évi várfogságra változtattak
át. 1850. május 12-én legfelsőbb elhatározással kegyelemben részesült. 1852-ben a nagyszebeni katonai törvényszék
azzal a gyanúval indított ellene eljárást, hogy részt vett Török János professzor erdélyi szervezkedésében, 1854-ben
azonban bizonyítékok hiányában felmentették. Rövid ideig tartó salzburgi internálás után engedélyezték, hogy
Apátfalván telepedjen le, ahol az érdekében közbejáró testvérének, Lajosnak, porcelán és kőárugyára volt. Worafka
kormánytanácsos jelentése szerint (Somogyi, 278. sz.) ott élt 1862 őszéig, ekkor Svájcba, illetőleg Itáliába ment,
ahol átvette a légió parancsnokságát.
A légió parancsnoki tisztségét ő töltötte be a leghosszabb ideig. 1862. december 1-én vette át Telkessy József ez
redestől a légió parancsnokságát és 1867. február 10-én ő jelentette parancsnokként Türrnek a magyar segélysereg
feloszlatását. A légióban vaskézzel igyekezett rendet teremteni és a fegyelmet fenntartani,ami sokaknak nem tetszett,
de az igazsághoz hozzátartozik az is, hogy Földváry az eszközeiben nem volt válogatós, nem riadt vissza a durvaság
tól, önkényeskedéstőlésa terror alkalmazásától sem. Az emigráció vezetői méltányolták a parancsnoki ténykedését.
Kiválónak minősített szolgálataiért tábornoki kinevezésre kívánták felterjeszteni, ezt azonban az olasz hadsereg
leszerelése nem tette lehetővé. Tevékenységét az olasz kormány a Szent Mór és Lázár lovagrend parancsnoki jelvé
nyének odaítélésével ismerte el.
A kiegyezés után hazatért, Cegléden telepedett le. 1893. december 14-én halt meg.
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[cambiatore = pénzváltó?] kocsisnak, mint a legio parancsnokának, a legparasztabbul, tapintatlanul jár el a harcosok iránt; nemtelenebbül bánik, mint
bármely bivalos bivalával hazánkban, kinek csak rágalom és aljas szavak jön
nek ki száján, ki eladta borit és szabadságát zsoldért az olasz kormánynak, ki
nek csak a zsold és a décret kedves, mely miatt többen a harcosok közül is
csoportosan szöknek, hová csak lehet, és inkább a mostoha börtönökben sínlődnek, mint hogy azon testületben szolgáljanak, amely az emberiség és a polgáriasodott Európa megromlására van felállítva, hová minden gaznak menekü
lése vagyon, csak a becsületes van közöttök elveszve, üldöztetve.
A cuneoi tiszti század személyzete a sok aljas kihágásokért még folyó hó
8-án internáltatott egészen, külön-külön falvakban szét oszlatva Olaszhonban.
Egyszóval kereken kimondva, miólta én a légió köriben, vagy éppen körin kí
vül, közellétiben vagyok, nem voltam s nem vagyok egyébnek szemtanúja, mint
a gazságoknak elöljáróink résziről, nemzetünk és hazánk becsületibeni gya
lázatos taposásnak, miért is az egész legio örökös zilált helyzetben vagyon, rninek következtében a magas kormány elhatározta folyó év augusztus hó 18-án
egészleg feloszlatni és létezésit megszüntetni, annyival inkább, hogy a legény
ség is csak addig van kötelezve szolgálni. Miután mindezekben elég meggyőző
dést szerzettem magamnak, s hogy ne legyek több ily becstelen eljárásoknak
szemtanúja, még folyó év mártius 19-én a tiszti századtól demissiomat vettem
ki azon remény fejében, hogy fiamat is majd kiszabadítom a légióból, és így
családommal együttesen ismét baráti körötökbe, az imádott hazába vissza térendek. De fájdalom!, midőn folyamodtam Klapka tábornok úrhoz fiam elbo
csátása végett, mert azt hivém, hogy ő, Türr és Kossuth vezénylik a legiot, hát
megdöbbenve kelletett hallanom, hogy nékik legkisebb befolyásuk sincsen a
légióra nézt, miután ők a legiot a harcosok tudta nélkül közvetlen eladták az
olasz kormánynak, s ezennel az olasz hadügyérségtől függ a legio, hová folya
modtam ugyan fiamért, hanem itt, miután Türr mézes beszédeivel lekenyerezte
a harcosokat folyó august hó 18-áig szolgálni, megtagadtatott fiam elbocsáttatása. így tehát ez egyetlen boldogságom léve, mit még a szeretett hazának bent
fel tudhatok áldozni, hát elhatároztam bevárni augustus 18-át, és úgy fiammal
együtt mehessek haza — haza — csak az imádott magyar hazába, vissza hagyva
e gyalázatos emigratiói keserű életet, melyben a természettől kitelhető nyomo
rokban sínlődök.
Ebből látható, hogy sáfárkodott Kossuth, Türr és Klapka a nemzet és haza
dicső hírnevével, hogy a magyar szülöttekkel. Aljasán eladták idegen hatalom
nak, idegen, nem esmért törvényeknek, idegen katonai rendszabályok alá ve
tették. A jellemtelen tisztikart ellátták szolgai conventiókkal, királyi decretumokkal, hogy martirozhassák a szegény harcosokat, vethessék tömlöcökre min
den legkisebb kihágásért, s ha valamelyik helyes panaszt emel a nemzet ne
vében, azt Földváry (a kocsis) hazaárulónak, bujtogatónak nevezhesse, rögtön
aljas, részegen koholt vádokkal elárulva az idegen olasz katonai törvényszék
nek átadhassa, melyet tett, midőn Alessandriából Anconába rendeltetett át a
legio, Földváry, 78 harcost, 2 századost és egy hadnagyot, kik magyarok és csak
magyarok akarnak lenni, szót emeltek a nemzet boldogságáért, szemükre hány
ták sáfárkodásukat, hátra hagyta fogságban a várerődben, oda dobva a kato
nai olasz törvényszéknek. De bezzeg a sehonnaiakat, az ő idegen tisztjeit, vala
mint magamagát nem hibáztatja azért, hogy hátra hagyott a polgároknál 12 000
forintnyi adósságot. Földváry maga is legalább részes ezen aljas adósságban
mintegy 800 forintig. Ez bezzeg nem bűn előttük, mert ezt ők tették. De ennél
még égre kiáltóbb gazságot követtek el a Türr és Földváry jellemtelen tisztjei.
Azzal nem elégedtek meg, hogy a szállásukról korcsomák elől, kávéházok elől
fizetetlenül megszöktek, hanem eladták a szállásukon levő idegen bútorokat,
tehát kétszeres lopást és csalást tettek a nemes legio tisztikara. Ilyenekkel ve
zényli Földváry a legiot. Kossuth, Türr és Klapka isznak, hiszen ők elérték a
„netovábbot", a hozzájuk tartozók lopnak, csalnak, csak a magyarok nem, ha
nem az idegen ajkúak és kikereszteltek. Mert azért mondja becsületes hazánk
fia, Pulszky Ferenc, Palóczy László és americai consul, Ujházy László, hogy
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azon említett uraknak és a legio tisztikarának elkövetett gazságokat, ha az Ad
ria fekete ironnyá válnék, sem lehetne leírni. Ebből tehát érthet mindenki.
Tehát bocsáss meg kedves jó Barátom!, hogy mind mostanáig nem írhattam.
Nem, mert helyzetem volt olyan, hogy tisztán nem írhattam, osztán meghazud
ni nem kívántalak. Ezen állításomat bizonyítni fogja a véletlen jövő, de igen
minden becsületes magyar, ki csak a légiónál volt. Igen, majd a haza menendők, s igen, a becsületességökért bébörtönözettek. így győződtem meg a csábokban, a kenyérkereső önérdekekre fektetett csalfaságokban, s elérvén azt,
hogy az embert még hősiessége is tévútra vezeti. .Ennek következtiben határoz
tam el, hogy csak haza, haza és haza, de mindezek előtt, kedves barátom, egy
szívélyes baráti kérésem vagyon hozzád intézendő, melyet, esmérve nemes ba
ráti lelkületedet, meg vagyok győződve, hogy nem fogsz megtagadni tőlem. Ké
résem a következendőkben áll :
Szeretett jó Barátom! Egy általam már kiesmert s tökéletesen kipróbált ha
zánkfia, erdélyi eredetű székely nemes, marosvásárhelyi honvéd főhadnagy, Vas
Sándor, ki miután szülői megyén lakván az oláhok között, csaknem egész csa
ládjával együtt áldozatja a 48—49-beli független, szent szabadság harcának,
ki még az 1861-ik évben elhagyva a hazát a légióhoz jött, kivel megérkezésem
alkalmával azonnal megismerkedtem, ki mindenekben segédem, útmutatóm.
Egyszóval, teljes tiszta lelkű, rendületlen, hazaszerető jó barátom e percig, ki
jövőre sem kíván körömtől megválni, kit csak becsületes magyar embernek tu
dok jellemezni, ki dacára, hogy főhadnagy és volt besorozott osztrák őrmester,
kiképzett katona, mint közharcos lépett bé a légióhoz, s később mint őrmester
híven, mint férfi szolgált a zászló alatt. Ki unszolásomra oda hagyva őrmesteri
állását a cuneoi tiszti századhoz mint főhadnagy áttétetett, de csakhamar belát
ván a bekövetkező zavarokat, még a múlt ősszel elhagyta Cuneot és demissióját
vette ki önként, s vissza lépett mint őrmester ismét a légióhoz, honnan most
végleg elbocsátását vette. Engemet, sajnos, emigratiói helyzetemben felkeresett
azon elhatározottsággal, hogy egyenesen magyar földre megyén, mégpedig Pest
re, hol megtelepülésit óhajtja, ki — gondolom — 18 napok múlva meg is érkezendik. Tehát, kedves barátom!, kérlek ezen fiatal, de becsületes magyart, 49beli éremkoszorúval díszített honvéd főhadnagyot, józan jellemű fiatal embert,
s mint aki minden lételit, földi boldogságát csakis a haza szent ügyeért áldozta
fel, ki még az idegen csábok által erkölcsében és szellemében meg nem töretett,
karolj fel, s szerető baráti kebellel kérlek, nyújts néki mindenekben baráti se
géd kezet teljes tehetséged szerént. Légy honvéd tiszt barátja, az életpályán
családi atya, egy élhető állásra nézti útmutatója, egyszóval földi boldogítója,
melyet kieszközölni csak téged, mint legkedvesebb barátomat látok képesnek,
melyért addig is míg rövid időn látnók egymást, fogadd baráti jobbomat és há
lámat. Majd Vas barátom többekben felvilágosít az itteni létünket érdeklőkről.
Szegény helyzetemet ebből is gyaníthatod, hogy annyim sincs, mivel e levelet
bérmentesítsem, melyet a legjobb akarattal sem tehetek, tehát bocsáss meg.
Azért ne neheztelj, hogy nem írtam eddig, úgy hiszem ez elég az egész időre.
Majd személyesen még többet.
Most, levelem bézártával baráti óhajomat ismételve, fogadd forrón tisztelt
családoddal együtt forró baráti tiszteletemet. Kívánom, hogy Isten tartson sze
retett családod és barátaid, úgy a haza számára; adjon neked minden kitelhető
földi boldogságot, hosszú, egészséggel teljes boldog életet, családodban csalha
tatlan örömet, egyszóval: teljesüljenek minden józan óhajaid. Kívánja család
jával együtt legjobb
barátod
Horváth Károly
honvéd százados.
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Mondd forró tiszta szívből eredet üdvözletemet gróf Csáky Aladárnak, Sarkadi Istvánnak és családjának, Gyüszü Józsefnek, Horváth Gustinak, Tóth Ge
deonnak, Krantzelbauer Jánosnak, a száz esztendős veres borárust a Josefvárosban családjával együtt, a Pökkmestert Pieschel, Szathmári és Clementisz ezredes
úréknak, nemkülönben Bergtoldné asszonyságot férjivel együtt. Egyszóval min
den jóbarátaim éljenek. Kívánja
Horváth
és nője, fia.
Ügy nemkülönben tisztelem Fiiessen honvéd főhadnagy urat a Városi liget
ben volt borárust, szinte Bethlen gróf87 urat.
Ha levelet írsz, címezd :
Ali '
Signore Capitano
Horváth Carlo
accantonato in
Alessandria
in Piemonte

87 A szó áthúzva.
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SZEMLE

FOLIA RÁKÖCZIANA
(Forráskiadvány-sorozat
(Kiadja: a Szabolcs-Szatmár megyei Múzeumok Igazgatósága, Nyíregyháza
A Vay Ádám Múzeum Baráti Köre, Vaja)

Amikor az olvasó kezébe vette a „Fo
lia Rákócziana" 1979-ben megjelent első
kötetét, a kiadó(k) nevének olvastán a
legkisebb mértékben sem lepődött meg.
Ismerte már korábbról is, hogy a hazai
Rákóczi-kultusz ápolásáért a szabolcsi
szatmári tájék ez ügyben anyagi áldoza
toktól sem visszariadó lakói, a felvállalt
„történelmi igényjogosultság" alapján,
eddig is milyen sokat tettek. Ilyen előz
mények ismeretében már csak azt tuda
kolta, hogy a kötetet és a majdani köte
teket hova helyezheti a Rákóczi-könyv
tár polcain. Ezideig — évente kétszeri
megjelenéssel — a kötetek száma hatra
gyarapodott, s bizonyossá vált, hogy a so
rozatnak indult vállalkozás nemcsak ígé
ret maradt, s remélhetjük, a. szinte tör
vényszerűen fellépő kór, a „kifulladás"
is csak sokára fogja elérni.
A vállalkozásnak, az egyes kötetek sa
ját értékei mellett, az ad különös jelen
tőséget, hogy az utóbbi időben háttérbe
szorulni látszó forráskiadás szép, de
munkás és küldetetésével nem mindig
arányos megbecsülést kiérdemlő felada
tát vette vállára. Jellegéről, célkitűzése
iről az első kötet beköszöntőjében Heckenast Gusztáv, a Magyar Tudományos
Akadémia Történettudományi Intézeté
nek tudományos főmunkatársa és Molnár
Mátyás a Vay Ádám Múzeum igazgatója,
a sorozat szerkesztői, a következőket ír
ták:
„Célunk az, hogy publikációs fórumot
biztosítsunk a Szabolcs-Szatmár megyei
és általában a kelet-magyarországi Rá
kóczi-kori helytörténet, valamint az or
szágos Rákóczi-kori kutatás olyan termé
kei számára, amelyek nem tartoznak bele
a központi könyvkiadó vállalatok profil
jába. Elképzelésünk szerint a »Folia Rá
kócziana« kötetei olyan 4—6 ív terjedel
mű, bevezetéssel ellátott forráskiadvá

és

nyok lesznek, amelyek tárgyuknál fogva
igényt tarthatnak mind á kutatók, peda
gógusok, mind pedig a történelem iránt
érdeklődő közönség érdeklődésére és egy
aránt hasznosíthatók az országos és hely
történeti kutatásban, valamint a honis
mereti mozgalomban.
Köteteinkben elsősorban a Rákóczi
szabadságharc történetének eddig kiadat
lan forrásait akarjuk közreadni, de a Rá
kóczi-szabadságharc történetétől elváválaszthatatlannak tekintjük a korábbi
kuruc mozgalmakat épp úgy, mint a Rá
kóczi-emigrációt."
Nem véletlen a beköszöntőből vett
hosszas idézet. Itt a szerkesztők világo
san körvonalazzák a sorozat lehetőségeit,
meghúzva ezzel határait is, így a szándék
megvalósulását is ennek tükrében kell
és lehet vizsgálni: egyrészt külön-külön
kötetenként, másrészt onint sorozatot,
A levegősre szabott tartalmi határokat,
úgy tűnik, a sorozat igyekszik kitölteni.
A helytörténeti és országos Rákóczi-kori
kutatás termékei, a szabadságharccal, an
nak egy-egy szereplőjével vagy részterü
letével foglalkozó munkák csakúgy meg
találhatók a sorozatban, mint az „utó
életét tárgyalók", és különösen szeren
csésnek tűnik, hogy a témák, a források
jellege is széles skálán mozog: a doku
mentumok a történettudomány több ága
zatában is hasznosíthatók.
íme a megjelent kötetek: 1. szám:
Zachar József: Bercsényi László, a Rá
kóczi-szabadságharc kapitánya, Francia
ország marsallja (Válogatott források),
Vaja, 1979.; 2. szám: Zay Anna: Herbá
rium • 1718. Közreadta Fazekas Árpád,
Nyíregyháza, 1979.; 3. szám: Heckenast
Gusztáv: Kajali Pál (1662—1710) kuruc
szenátor, országos főhadbíró válogatott
iratai. Vaja, 1980.; 4. szám: Bánkuti Imre:
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Lónyay Ferenc fegyveresítési és ruházati
főhadbiztos válogatott iratai. Vaja, 1980.;
5. szám: Korács Ágnes: Iratok a nyírségi
salétromtermelés történetéhez a Rákóczi
szabadságharc idején. Vaja, 1981.; 6. szám:
Kamody Miklós: A Rákóczi-szabadság
harc postája (Válogatott iratok), Vaja,
1981. A kötetek a sorozat egészébe tartoz
nak, így azt is minősítik, de célszerűnek
tűnik róluk külön-külön is szólni. Kezd
jük az első számmal, Zachar kötetével, a
Bercsényi László-forrásokkal!
•
Megtisztelő, szerencsés, de a még kontrollhiányban szenvedő szerkesztés, a for
mai és aránybeli bizonytalanságok, a tör
vényszerűen' még vajúdó koncepció mi
att nem kevés veszélyt is magában rejlő
lehetőség egy sorozat első kötetének
anyagát összeállítani. Szerencsére a kötet
nem esett ezek áldozatául, de mindezen
bizonytalanságok
visszatükröződnek a
kötet lapjairól. Értékét azonban nem ez
határozza meg, hanem a közreadott Ber
csényi László-dokumentumok, és az igen
alapos, 7 gondosan részletes bevezető tanulmánj .
A kötet, megjelenésének idején, úttörő
feladatot is magára vállalt. A hazai köz
vélemény előtt — erről a szerző is szól —
Bercsényi László személye, a magyar ka
tonai erények egyik legkiválóbb 18. szá
zadi képviselője, csak alig-alig volt is
mert, az utókor érdemeit inkább csak
„választott hazájában" Franciaországban
tartotta számon. Pedig — s ez a tanul
mány egyik alaptétele — Bercsényi
László mindvégig magyarnak vallotta
magát, ilyen jellegű megnyilatkozásaiból
a kötetbe is jócskán kerültek idézetek,
amelyekből elengendő talán egyetlen
sort, az egyik forráscsokor címadó sorát
említeni: „Az szívem' 's vérem magyar."
Mindezen túl Bercsényi korának egyik
legkiválóbb katonája is volt. Haditettei,
csatákban tanúsított hősiessége, s nem
utolsósorban szervező készsége mind a
tanulmányban, mind a dokumentumok
ban bő tárgyalási teret kapott. A tanul
mány és a források olvastán, miközben a
magasra ívelő életpálya egyes állomásai
val ismerkedünk, kibontakozik egy má
sik vonulat is, a kénytelen-kelletlen, vagy
önként vállalt emigráció, a magyar ne
messég egyik részének osztályrészéül ju
tott „hontalanság" 18. századi természet
rajza.
Zachar tanulmánya a teljes Bercsényi
László-kép visszaadására törekszik, s ezt
a sorozat lehetőségeihez és célkitűzései
hez mérten, ahhoz igazodva, meg is va
lósítja. Mégis — itt és most lehet, nem
helyénvaló — hiányérzet marad az olva
sóban. A sorozat többi kötetéhez viszo
nyítva majdnem leghosszabb, részletes

bevezető tanulmányban talán célszerű
lett volna elmondani — lévén Bercsényi
jellemzésekor nem egy helyütt vissza
visszatérő fogalom —, hogy mit is jelen
tett ezidőben a „hazaszeretet" vagy „ka
tonai hivatástudat". Hazaszeretete azonos
volt a Habsburg-gyűlölettel?
A kötetben 174 forrás, illetve forrás
részlet kapott helyet. A válogatás szem
pontjának kialakításában a vezérmotí
vum az volt, hogy Bercsényi László éle
tének minden lényeges mozzanata eredeti
dokumentumok olvasásával keljen életre,
így került a kötetbe a teljes terjedelem
ben közreadott iratok mellé nem kevés
két-három soros utalás, forrástöredék és
másodközlésű forrás. 23 forrás első ízben
jelent meg nyomtatásban, további hetven
forrás ugyan másodközlés, de magyar
nyelven e kötetben olvashatók először.
A többi 81 forrás újraközlését a nehéz
hozzáférhetőség indokolta. Nem véletle
nül került szóba fentebb a „vajúdó kon
cepció", amely itt, a dokumentumoknál,
bizonyítható is. Bár Zachar szempontja
világos, s ezt következetesen alkalmazza
is, a két-háromsoros utalásokat átvehette
volna a tanulmány, ezek helyére a fontos
források teljes közlése kerülhetett volna.
A sorozat második kötete Zay Anna
Herbáriuma. Művelődéstörténeti ritka
ság, ráadásul helytörténeti érdekesség is,
s éppen emiatt nem érthető, miért e kö
tet érdemelte a legkevesebb gondosko
dást. Szép, de nehéz, pontosabban nehézzé
tett olvasmány a „Herbárium", s ez nem
Zay Anna bosszúja a kései utókoron.
Nem tudjuk, mi gátolhatta a kötet össze
állítóját, hogy átírja, nyomdakésszé te
gye Zay Anna egyébként nagyon szép,
kalligrafikus írását. Nem győz meg ben
nünket a bevezető tanulmányt író Faze
kas Árpád, hogy „10—20 recept átolvasá
sa után" már nincs semmi nehézség. A
megértéssel valóban nincs, de úgy gon
doljuk, hogy a forrásszöveg-olvasási tré
ningeken eddig részt nem vett érdeklő
dőket esetleg negatív irányban befolyá
solhatja a természetesnek szánt, de mé
gis mesterséges akadály. A korhűség
visszaadására talán elegendő lett volna
néhány fakszimile oldal is.
Zay Anna, a vajai múzeum névadójá
nak, Vay Ádámnak második felesége
Danckában, 1712-ben kezdte írni Her
báriumát, ahogy „elöljáróbeszédében" ír
ja: ,,... csoportosan rám tódult nyomorúságaimnak enyhíttetésére, bús elmém há
borúinak tsendesítésére s mulatására . . . "
A Herbárium több mint ezer receptet
tartalmaz, tételesen 470-et, ám közülük
sok több nyavalyára is alkalmazható, így
adódik az ezernél nagyobb szám. Közü
lük emeljünk ki egyet, amely hadtörté-
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neti szempontból érdekes lehet: „Puska
por miatt megégett sebre való: Édes al
mát főzz meg úti fű vízben, hogy meglá
gyuljon, metéld meg vékonyra, szeleten
ként az almát mártsd meg tejben, és úgy
kötözd vélle a puskaportól égett helye
ket. Használ igen hathatósan."
A Herbáriumon kívül a kötetbe több,
17. századi levelekben fennmaradt f elsőTisza-vidéki recept is bekerült, ezek ke
letkezéséről, különösen pedig a levélírók
ról, Fazekas Árpád eligazító magyaráza
tokat közöl, bár sajnos nem a legszeren
csésebb módon. A dióhéjban elmesélt
családtörténetek nem sokkal járulnak
hozzá a házi gyógyítás emlékeinek jobb
megismeréséhez, megértéséhez. Figyelme
sebb munkával bizonyára az is elérhető
lett volna, hogy Dancka (Danzig) ne Gdy
nia, hanem Gdansk átírással szerepeljen.
A kötet erősen megérzi a történész lek
tor hiányát. Ügy véljük, a kötet — ép
pen kuriozitása miatt is — nagyobb tö
rődést és gondoskodást érdemelt volna.
Kajali Pál kuruc szenátor, országos fő
hadbíró válogatott iratait tartalmazza a
sorozat harmadik kötete, összeállítója
Heckenast Gusztáv. A mindössze 25 iratot
tartalmazó kötet a sommásan szűkszavú,
de szűkszavúságában is elegendő infor
mációt adó előszóval, s ugyanitt az iratok
fontossági fokát minősítő néhány soros
eligazító magyarázattal a „Folia" sorozat
eddig egyik legigényesebb megvalósulá
sa. Szerkezetileg is mintát adott a Kajalikötet a sorozatnak. Itt találkozunk —
megkönnyítendő a tájékozódást — elő
ször olyan tartalomjegyzékkel, amelyben
az iratok keletkezési ideje és témája is
jelölve van, és itt található először a so
rozatban, minden esetben az irat után,
szómagyarázat is. A sorozat következő
kötetei ezeket az újításokat már követke
zetesen alkalmazzák.
Katonai, harctéri érdemei híján Kajali
Pál személye, szabadságharc alatti sokol
dalú tevékenysége, jobbadán csak a tör
ténész szakemberek előtt ismert. A fi
gyelemfelkeltés fontos feladatát tölti be
így egyrészt a kötet, bár tegyük hozzá,
nem kevés a Kajali-iratokra hivatkozás
a szabadságharc szakirodalmában, más
részt a megjelentetéssel az is bebizonyo
sodott, hogy a hivatalviselő, a csatamező
kön csak alig megforduló vármegyei ne
messég egy-egy jelentős képviselőjének
milyen sok lényeges, a szabadságharc
története egynémely részterületére nem
ritkán kulcsfontosságú irata lappang le
véltárak mélyén illetve rejtőzködik né
hány soros hivatkozás mögé.
Kajali, leendő vejével, Ráday Pállal,
1703 október végén csatlakozott a tokaji
táborban Rákóczihoz. Csakhamar fontos

megbízatásokat kap, előbb három megye
fiscalis birtokainak prefektusa, tagja a
fejedelmi udvari tanácsnak még a szécsényi országgyűlés előtt; ott szenátorrá
is választják. Részt vett — egy időben ve
zetőként — a nagyszombati béketárgya
lásokon, 1707 augusztusától pedig orszá
gos főhadbíró. Az adminisztratív és gaz
dasági ügyek intézésében egyaránt jára
tos Kajali szabadságharc alatti tényke
dése láthatóan széles skálán mozgott, az
életpálya fennmaradt dokumentumai a
szabadságharc
története
kutatásának
több vonulatában is hasznosíthatók.
A válogatásba eddig meg nem jelent
iratok kerültek — a Kajalit „emberközel
be" hozó iratok a Ráday-levéltárból, a
szabadságharcnak nevéhez fűződő fontos
dokumentumai pedig az Országos Levél
tár „Rákóczi szabadságharc levéltára"
anyagából. Terjedelmi korlátok miatt
mindössze két alapvető fontosságú ira
tot emelünk ki. A 11. számú irat Kajalinak az ónodi országgyűlés előkészületi
munkálatai során a rézpénz elértéktele
nedésének okairól, adóztatási elképzelé
seiről, a kereskedelem szabályozásáról, a
pénzügyek reformjáról és a nemesi vagyondézsmáról feljegyzett előterjesztését
tartalmazza. A 17. számú egy Bercsényi
nek küldött jelentés, Heckenast Gusztáv
megállapítása szerint az egyetlen teljes
egészében fennmaradt dokumentum a
kuruc országos főhadbíróság működésé
ről. A Berthóti Ferenccel közösen írt je
lentés mellékleteiben megtalálhatók az
ítéletek kivonatai és a kegyelmi kérvé
nyek felterjesztései is.
Kajali Pál önmagában is érdekes
egyénisége a Rákóczi-szabadságharcnak,
ám az iránta való érdeklődés túl is mu
tat személyén: mint osztályos társainak,
a vármegyei nemesség övéhez hasonló
életpályán mozgó, hasonló egzisztenciájú
képviselőinek egyik markáns alakja, tí
pusként is figyelmet érdemel. Hivatali és
katonai tevékenységüknek, életkörülmé
nyeiknek, anyagi helyzetüknek a vizs
gálata — jellemző dokumentumok közre
adásával ezt teszi Heckenast Gusztáv is
— közelebb hozhatja a szatmári békekö
tés differenciáltabb megítélését.
A Kajaliéhoz hasonló társadalmi hely
zetű, szabolcsi honos Lónyay Ferenc sza
badságharc alatti válogatott iratait tar
talmazza a sorozat negyedik kötete*. Ló
nyay Ferenc a kuruc hadsereg ruházati
és fegyveresítési főhadbiztosa volt, ilyen
irányú működéséről írásos források 1704
tavaszától szólnak. A Bánkuti Imre által
összeállított anyag a szabadságharc egyik
legkevésbé ismert, ám annál fontosabb,
hovatovább alapvető jelentőségű kérdésé
nek tisztán látásához, a kuruc hadsereg
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hadellátási lehetőségeinek vizsgálatához
szolgáltat fontos adatokat Lónyay műkö
dése kapcsán.
A bevezető tanulmány, a mindössze
nyolcoldálnyi terjedelem ellenére, bő in
formációs anyagot ad Lónyay életére és
tevékenységére, szól a hadsereg ruháztatási mechanizmusáról, Lónyay itt betöl
tött szerepéről, s viszonylag hosszabban
a főhadbiztos vállalkozói működéséről.
1709-ben Eötvös Miklós tiszántúli had
biztossal, Szatmár megyei birtokossal kö
zösen bérlik a kallói salétromofficinát.
A bérlőtársak az üzemet saját tőkéjük
kel működtették. Á bérleti szerződés ezer
mázsa salétrom leadását írta elő, amit az
államnak le is szállítottak, de az érte
járó pénzt nem kapták meg — az állam
nem tudott-fizetni. Lónyay másik vállal
kozása a török birodalom felőli keres
kedelmi útvonal
harmincadhelyeinek,
harmincadvámjainak bérbevétele, Kará
csony Sándor macedóniai görög kereske
dő társaként. A harmincadokért fizetett
bérleti díj fejében elszámolták a salét
romért meg nem kapott összeget is. Az
üzlet ráfizetésesnek bizonyult Lónyay
számára, pénzbeli követelése Karácsony
nyal szemben egyre nőtt, az üzlettársak
ellenfelek lettek, s 1711. augusztus 23-án
az időközben császáriakhoz csatlakozó
Lónyay immár Pálffy János Karácsonyt
terhelő fizetési kötelezvényének birtoká
ban próbálja megszerezni a több mint
tízezer forintnyi követelést. Karácsony
kíséretének egyik tagja, szóváltás során,
Bodrogkeresztúr határában lelövi Lónyayt.
„Halála nem csak egyéni tragédia volt,
A Bodrogkeresztúron eldördült lövés
szinte szimbolikusan egy olyan életpálya
végére tett pontot, amely gazdasági szer
vező munkájával, vállalkozó kedvével és
tevékenységével élesen elütött a . . . ne
mesi életformától." — írja Bánkuti Im
re. A 35 közreadott irat közül 8 foglal
kozik Lónyay bérleti szerződéseivel, az
itt felmerült nehézségekkel. Eredetijük
többnyire az Országos Levéltár családi
levéltárában található. Az iratok másik,
nagyobb része Lónyay jelentéseit, elszá
molásait, illetve a neki szóló, Rákóczitól
származó utasításokat tartalmazza. Az
iratok olvastán megismerkedhetünk az
zal, hogy milyen hallatlan nehézségek
árán, valósulhatott csak meg — mind
össze a reguláris ezredeknél és a fe
jedelem udvari hadainál — az elfogad
ható minőségű, a kor európai színvonalát
elérő ruháztatás. Mindez természetesen
minősíti Lónyay munkáját is. Pénzbeli
és nyersanyagkapacitás, továbbá feldol
gozó ipar híján az elért eredmények mö
gött ott található Lónyay és Beniczky
Márton, a másik ruháztatási főhadbiztos

kiváló szervező tevékenysége és hozzá
értése. De fontos adatokat szolgáltatnak
az iratok a szabadságharc árviszonyairól,
a hadsereg ruházati és fegyverellátásá
ban oly fontos szerepet betöltő külkeres
kedelemről, s nem utolsósorban a kuruc
katonai viselet szabadságharc alatti jel
lemzőiről.
Kovács Ágnes válogatásában, a nyírsé
gi salétromtermelés Rákóczi-szabadság
harc alatti fontos iratait tartalmazza a
sorozat ötödik kötete. A kallói salétrom
officina, amely a szabadságharc idősza
kában szinte egyedüli bázisát jelentette
a puskaporkészítéshez szükséges salét
romnak, nemcsak ipartörténeti szempont
ból jelentős. A működéséhez szükséges
feltételek biztosítása, termelésének ala
kulása, s mint az előző kötetben is ol
vasható, a körülötte zajló vállalkozói
machinációk tágabb horizontú vizsgáló
dásokra is lehetőséget adnak. Ezt a
komplexitást tartja szem előtt Kovács
Ágnes válogatása.
A bevezető tanulmány, számítva a le
endő olvasók feltételezhetően hiányos ké
miai ismereteire és járatlanságára a sa
létromtermelés technológiájában,
sze
rencsés megoldással rövid összefoglalást
ad a salétromtermelés fázisairól. Szól to
vábbá a tanulmány — lehetőségei miatt
inkább csak jelzésszerűen, de továbbgon
dolásra késztetően — a salétromtermelés
szabadságharc alatt feltételeinek bizto
sításáról, majd a dokumentumok tema
tikus és kronológiai csoportosításával a
termelés és az officina körüli ügyek ala
kulásáról.
A kötetbe a nyírségi salétromtermelés
43 fontos irata került. A 43-ból 8 irat
— ebből 5 az utóbbi esztendőkben —
már megjelent, újra közlésük azonban
indokolt, mert mint alapdokumentu
mok, igen lényeges kérdésekkel foglal
koznak. (A salétromtermelő parasztokra
vonatkozó fejedelmi rendeletek és a ter
melésről írott jelentés.) Két irat csak
címmel, rövid jelzésszerű ismertetéssel
van jelen, az előző kötet Lónyay-dokumentumai között rnár kiadta Bánkuti
Imre.
A nyomtatásban most először megje
lent iratok közül említsük meg a legfon
tosabbakat! Több irat foglalkozik a sa
létromtermelő parasztok helyzetével, ter
hek alóli mentesítésével, (pl. a 4., 9., 16.,
21. számú iratok). Hasonlóan fontos ada
tokat tartalmaz Lányi Pál puskapor és
salétrom hadbiztos és
Ramocsaházi
György kincstári prefektus több jelenté
se. A salétromtermelés valóságos helyze
tére szolgáltat lényeges ismereteket Sze
pesi Pál tanácsos 1707. szeptember 19-i
jelentése. (30. számú irat) 1709-re a kál-
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lói officina a csőd szélére került — ezt
tanúsítja Ramocsaházy György Rákóczi
hoz írott levele. (36. számú irat). A ki
utat a Lónyay—Eötvös féle bérletfelvé
tel jelenthette volna, ám bebizonyosodott
hogy ez sem lehet megoldás a nehéz
helyzetben. A bérbevétellel és körülmé
nyeivel foglalkoznak a 37—43. számú ira
tok. .
A salétromtermelés — erről a kötet
összeállítója is szól — a Rákóczi-szabad
ságharc ipartörténetének egyik legjobban
feldolgozott területe. Az itt közreadott
iratok azonban, különösen azok, amelyek
e fontos ipari tevékenység hátterében
meghúzódó társadalmi és a gazdaság egé
szét is érintő kérdések jobb megismeré
sét szolgálják, a „feldolgozottság" minő
ségi oldalát erősítik.
A Rákóczi szabadságharc nemzedéke
„levélíró" nemzedék volt. E levelek ma a
történetírás nélkülözhetetlen dokumen
tumai, ám alig ismertek azok a körül
mények, ahogy e levelek feladójuktól a
címzetthez eljutottak. Kamody Miklós a
„Folia" hatodik számában azoknak az
iratoknak a közzétételére vállalkozott,
amelyek a szabadságharc postájával, pos
taszolgálatával foglalkoznak.
Kamody
szerint „mint gazdasági ág e korban na
gyobb jelentőséggel nem bírt" e közin
tézmény, s talán mert valóban másodlagos-harmadlagos szerepet töltött be ko
rában, elkerülte a kutatók figyelmét. Is
mét Kamodyt idézve: „A levéltárak
anyagában nagy számban találhatók a
Rákóczi-posta működésére
vonatkozó
adatok, amelyek a kor politikai, gazda
sági, társadalmi körülményeit, a katonai
helyzet alakulását is tükrözik. Rajtuk ke
resztül belepillanthatunk a szabadság
harc napi eseményeibe, a posta mint köz
intézmény működésébe, napi problémái
ba, ami által színesebbé válik a kor ké
pe."
A 20 oldalas bevezetés, a postaszolgá
latról írt színvonalas tanulmány, jól elő
készíti a dokumentumok „befogadását",
megkönnyíti a viszonylag nagy mennyi
ségű irat között az eligazodást. A szerző
szól a szabadságharc alatti postavonalak
ról, a postai díjszabásokról, a levelek to
vábbításának formáiról, a posta személy
zetéről, a hivatalnokok feladatairól, s
folytathatnánk a sort a sokoldalú elem
zés más szempontjainak említésével is,
miközben az olvasó előtt feltárul a hadi
és közigazgatási célokat szolgáló közin
tézmény működésének teljes mechaniz
musa.
A kötet 38 iratot és 4 ún. paletát tar
talmaz. Hét irat újraközlés, fontosságuk
miatt azonban mindenképpen szükséges
volt kötetbe kerülésük. Az első közlésű

iratokat több levéltár anyagából gyűjtöt
te össze a szerző. Számos, megyei levél
tárban talált irat mellett a zöm az Orszá
gos Levéltár „Rákóczi-szabadságharc le
véltára" anyagából került elő, néhány
darab eredetijét a Thaly-Gyűjtemény őr
zi. Az iratok teljes dokumentációját ad
ják a bevezető tanulmánynak, de közü
lük is kiemelésre érdemes néhány da
rab. Ezek azon iratok, amelyek a posta
szolgálat egészére vonatkoznak, mint pl.
a 3. számú irat, amelyben a fejedelem a
vármegyéket sürgeti a posták felállításá
val, vagy a 13. számú, amely a jelentése
után nem sokkal leváltott Szepesi János
főpostamester hat pontba foglalt javasla
tát tartalmazza a posta munkájában mu
tatkozó
nehézségek
megszüntetésére.
Hogy a postai szolgálattal nem volt min
den rendjén, arról más helyütt kiadott
forrásokból a fejedelem, vagy éppen
Bercsényi nem éppen hízelgő mondatai
ból is tudomást szerezhetünk.
Külön kell szólnunk a kötetek mellék
letanyagáról. Az elsőben névmagyará
zat, francia nyelvű kivonat és képanyag,
a másodikban képanyag, a harmadik-ha
todik mindegyikében név -és helymuta
tó, valamint a korabeli pénznemek és
mértékegységek adatai találhatók. A leg
több melléklet a hatodik kötetet színesí
ti : eligazítja az olvasót a Rákóczi-kori
postai alapismeretekről, térképmellékle
te a postavonalakkal ismertet meg ben
nünket, majd az állomások és azok tiszt
ségviselői felsorolása következik.
A sorozat eddig megjelent számai ga
ranciát jelenthetnek a hasonlóan színvo
nalas folytatásra. Az szerkesztéssel, az
egységes, optimális profil kialakításával
a kezdeti bizonytalanságok igen hamar
kiküszöbölődtek, így a formai feltételek
adottak. A témák tárháza pedig kimerít
hetetlen, s ma még sejteni is alig lehet,
hogy levéltárakban, különösen a családi
levéltárak anyagában, mennyi fontos do
kumentum vár közlésre. Sokat tehet a so
rozat a gazdaságtörténeti kérdetek meg
oldásának érdekében, vagy a társadalom
különböző osztályai, rétegei életmódjá
nak, egzisztenciájának vizsgálatában, ami
a kuruc mozgalmak bölcsőjeként és bázi
saként ismert Északkelet-Magyarország
esetében helytörténeti szempontból sem
másodlagos feladat. S ehelyt hadd emel
jük ki külön is, utalva Bánkuti Imre Lónyay-kötetére, milyen sok, köztük alap
vető jelentőségű hadtörténelmi kérdés
vár tisztázásra. Reméljük, a sorozat jö
vendő köteteinek lapjain az ezekhez
szükséges fontos forrásokat is olvashat
juk.
Ságvári György
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LIGYIJA NORD

MARŠAL M. N. TUHACSEVSZKIJ
(Párizs, 1978)

Mihail Nyikolajevics Tuhacsevszkij, a
szemjonovi gárdaezred fiatal tisztje, aki
De Gaulle-lal együtt raboskodott az első
világháború németországi hadifogolytá
boraiban, 1918-tól kezdve volt tevékeny
résztvevője a fiatal szovjet állam kato
nai és katonapolitikai vezetésének. 1918ban a Volga mentén és az Ural vidékén
fellázadt csehszlovák légiók leverését
szervezte meg, a legendás 5. hadsereg
élén pedig egyik legfőbb kikovácsoló j a
volt a Kolcsak csapatai felett aratott győ
zelemnek. Később az észak-kaukázusi
fronton, nehezen manőverezhető terüle
ten bizonyította, hogy milyen alapos har
cászati felkészültséggel rendelkezik. 1920ban, Szovjet—Oroszország Pilsudski Len
gyelországa ellen vívott háborúja idején
pedig a Tuhacsevszkij-vezette katonai
egységek jutottak el a legmesszebbre,
egészen Varsó külvárosáig, a front észak
nyugati szakaszán pedig a lengyel—
német határig. A Visztulái hadjárat meg
torpanása, majd a rigai békekötés után
azonban mégis Tuhacsevszkij szemére
vetették a hadjárat végkimenetelét. Ép
pen azok a katonai vezetők tették ezt,
akik valójában felelősek voltak azért,
hogy Lenin és az ország katonai irányí
tó testülete, a Forradalmi Katonai Tanács
utasításaival
szemben
a • Délnyugati
Front elitegységeit nem Varsó felé, ha
nem Lvov bevételére irányították. Ezek
a viták, akárcsak a háború katonai és
diplomáciai eseményeinek
értékelése,
szinte nyomban az Európa-szerte nagy
figyelemmel kísért hadjárat befejezése
után átlépték a Szovjetunió határait. Ér
dekes, hogy Tuhacsevszkij A Visztulái
hadjárat című munkája 1934-ben Ma
gyarországon is megjelent, Pilsudski 1920
című, Tuhacsevszkij előadássorozatára
készült válaszával egyidőben.
A legtöbb szovjet katonapolitikus és
hadvezér életében a polgárháború az
1920-as esztendővel ért véget. Tuha
csevszkij számára azonban folytatódott.
Az ő nevéhez fűződik ugyanis a kronstadti matrózlázadás és a tambovi Antonov-féle ellenforradalmi felkelés elfojtá
sa is. A polgárháború befejezése után
Tuhacsevszkij a kulcsfontosságú lenin
grádi katonai körzet élére került, 1924 és
1928 között a Vörös Hadsereg vezérkari
főnökségének helyettes vezetője, majd
vezérkari főnöke volt. Miután Sztálinnal

és Vorosilovval nyílt konfliktusa támadt,
mert nem fogadta el a kínai polgárhábo
rú harctéri tanácsadói tisztét — éppen
egy hadseregátszervezési reform kidolgo
zásán dolgozott — „büntetésből" rábíz
ták a katonai utánpótlás nevelését. A kü
lönböző katonai főiskolák munkájának
koordinálása, majd a Vezérkari Akadé
mia irányítása során Tuhacsevszkij olyan
nagyszerű eredményeket ért el, hogy
1931-ben a Katonai és Tengerészeti Nép
biztos helyettesének, majd első helyette
sének nevezték ki.
Egy ilyen életpálya megrajzolásától
joggal várunk sokat. Nemcsak mert vi
lágformáló események részeséről és ala
kítójáról van szó, de azért is, mert a
recenzált könyv szerzője idős és tapasz
talt újságíró, Tuhacsevszkij közvetlen
munkatársának felesége, sőt a marsall
távoli rokona volt. A másfélszáz oldalas
könyvben azonban nagyon kevés a hasz
nosítható anyag. A szerző közöl néhány
olyan adatot a tisztikar különböző réte
geiről, ezek hétköznapjairól, amelyek ér
deklődésünkre tarthatnak számot. Felso
rol néhány olyan, napjainkban már aligalig hozzáférhető információt, mint pél
dául az, hogy kik voltak a Vörös Had
sereg katonai körzeteinek vezetői az
1930-as években. Említést tesz arról,
hogy a rapallói szerződés titkos záradé
kát betartó Szovjetunió területén, többek
között Kazanyban ment végbe egy ideig
a weimari Németország számára a versaillesi békében szigorúan megtiltott re
pülőtiszti képzés. (Egyfajta gesztus is volt
ez, hogy mennyire nem tartotta magára
nézve kötelező érvényűnek a Szovjetunió
a párizs környéki imperialista rablóbé
kék határozatait.) Egy-egy mondattal jel
lemzi Ligyija Nord a szinte elfeledett,
de azokban az években fontos sze
repet betöltött parancsnokokat, nem
csak személyes emlékei tükrében. Igen
részletesen foglalkozik az 1957-ben, a XX.
kongresszust követően rehabilitált Tuha
csevszkij és társai — Jakir, Primakov,
Kork, Ejdeman, Uborevics, Feldman,
Putna — ellen lefolytatott koncepciós
perrel. Az utóbbi során, mint ismeretes,
Sztálin utasítására azzal vádolták e so
kat tapasztalt hadvezéreket, hogy Német
ország megbízásából, tervszerűen tönk
retették a szovjet katonai erőket, holott
Tuhacsevszkij és munkatársai éppen a
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náci katonai gépezettel való összecsapás
ra készítették fel a Vörös Hadsereg állo
mányát.
Látszólag tehát Ligyija Nord könyve
érdeklődésre tarthat számot; már csak
azért is, mert a Tuhacsevszki j-szakiroda
lom napjainkban meglepően szegényes.
(Itt említjük meg, hogy magyar nyelven
megjelent egy válogatás a marsall mű
veiből.) Annál sajnálatosabb, hogy ez az
életrajz nemcsak a tudományosság, de azt
kell mondanunk, hogy az emberi tisztes
ség kritériumainak sem felel meg. Végig
pszichologizál, pletykákat ír le, állítóla
gos hosszú beszélgetéseket idéz fel, s
egész mondanivalója lényegét erre építi
fel.
A könyv ilymódon inkább azért érde
kes, mert benne, mint cseppben a tenger,
tükröződik az 1920-as évek polgárhábo
rús eseményeivel és a Szovjetunió későb
bi történetével foglalkozó egyes nyugati
művek minden jellegzetes hibája.- Ezek
a munkák műfajilag átmenetet képeznek
a szubjektív memoár és a kremlinológiai előfeltevéseknek való megfelelés mo
hó vágyának alárendelt „elemzés" kö
zött. Mindazonáltal egyre gyakrabban, s
nem csupán a külföldi szakirodalomban,
szerepelnek „bizonyítékként" — forrás
kritika nélkül — a szovjet vonatkozású
témával foglalkozó tudományos igényű
művek jegyzetanyagában.
A húszas-harmincas években Nyuga
ton gyakorta megforduló Tuhacsevszkij
marsallról alkotott képet elsősorban az
alakította, hogy a nemesi származású, fé
nyes pályát befutó vörös marsall milyen
radikálisan szakított még 1917-ben a cári
hadsereg hagyományaival, micsoda hi
degvérrel lépett fel a szovjethatalom szá
mára drámai kronstadti és tambovi hely
zetekben. Az ismertetett könyv szerzője
viszont éppen ettől a „vádtól" igyekszik
megvédeni Tuhacsevszkijt. Még a kron
stadti matrózok elleni szigorára is keres
és talál is „mentséget": szerinte Tuha
csevszkij az Októberi Forradalom „atro
citásainak" legfőbb részeseivel számolt le
ekképpen. Nord szemében a hadvezér
-Tuhacsevszkij 1917 utáni pályafutása so
rán mindvégig azon munkálkodott, hogy
átmentse a Vörös Hadseregbe a cári szoldateszka szokás- és normarendszerét, an
nak szinte minden külső megnyilvánulá
sával és természetesen tartalmi jegyével
együtt. Jellegzetesen a nemzeti hadsereg
élén álló, a párt belső vitáiban való rész
vételt elhárító katonának ábrázolta Tuhacsevszkijt, aki szerinte tudatosan ha
tárolta el magát a nemzetközi forradalmi
mozgalom eseményeiben való részvétel
től. Ezt arról a Tuhacsevszkijről írja le,
aki — éppen 1921-ben! — külön írásban
vetette fel, hogy a világforradalom minél

határozottabb előtérbe helyezése érdeké
ben, a lengyel szovjet-orosz háború ta
pasztalataiból okulva, hozzanak létre a
Kominternen belül egy katonai osztályt,
amelynek a világforradalom harcászati
hátterének elméleti kidolgozása legyen a
feladata.
Tuhacsevszkij minden intézkedésében
azt a hol meglevő, hol csak odaképzelt
köldökzsinórt látja Ligyija Nord, amely
a cári hadsereggel köti össze őt. Gyakran
olyan momentumokban is, amelyek egé
szen magától értetődőek egy hadsereg
ben, mint amilyen a fegyelem, a tiszti
iskolások nevelése, stb. Minthogy nem kí
ván tudomást venni erről, természetesen
nem veszi észre azokat az impulzusokat
sem, amelyek Tuhacsevszkij t a polgár
háború alatt, majd nyugati tanulmány
útjai során érték. A szerző rendkívül
szubjektív a Vörös Hadsereg vezető ka
tonai garnitúrájának "bemutatásában is.
Csupán azokat értékeli, akik valamikor'a
cári hadsereg kötelékében kezdték tiszti
pályájukat. Mindvégig lekezelő a mun
kások, közkatonák soraiból felemelke
dett vörös parancsnokokkal szemben.
Szinte csak véletlenül értékel a történel
mi tényeknek megfelelően, mint például
akkor, amikor megírja, hogy néhány nap
pal Tuhacsevszkij 1937. május 28-i letar
tóztatása előtt, amikor a marsallt kine
vezték a Volga-menti katonai körzet pa
rancsnokának, s ezzel már jelezték a
kegyvesztettségnek azokban az években
oly gyorsan felfutott státusát, „éppen
proletársorsból felemelkedett bajtársai
nyilvánították iránta rokonszenvüket".
A könyv, mint minden olyan munka,
amely szerzője prekoncepciójának illuszt
rációjaként jött létre, számos tárgyi té
vedést is tartalmaz. Egyik helyen Tuha
csevszkij 1919-ben, másutt 1921-ben lett
a bolsevik párt tagja. A valóságban 1918
tavaszán lépett be az OK(b)P soraiba,
Kujbisev ajánlásával, s azonnal a moszk
vai területi pártbizottság katonapolitikai
osztályára került. A leírtakkal szemben
Poszkrjobisev a húszas évek elején nem
rendelkezett még „országos" befolyással,
hiszen még nem vezette Sztálin titkársá
gát; ezt a tisztséget akkor Tovsztuha töl
tötte be. Dzerzsinszkij 1927-ben semmi
féle rendeletet nem írt alá Pavlov aka
démikus tudományos laboratóriumának
működéséről, azon egyszerű oknál fog
va, hogy 1926-ban meghalt. Katalinov ne
ves pártmunkás egy ideig a leningrádi
területi komszomol-szervezet első titkára
volt, és nem ismeretlen hivatalnok.
Mrocskovszkij (és nem Mracskovszkij) a
polgárháború egyik hőse volt: nem te
kinthető a politikai vitákban, frakció
harcokban csetlő-botló kívülállónak, hi
szen testvéreivel együtt már az 1905-ös
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uráli forradalmi eseményekben is részt
vett. Avel Jenukidze nem vett részt rend
szeresen a Politikai Bizottság ülésein,
minthogy nem volt e testület tagja. A
szovjet sajtóban Tuhacsevszkij marsallá
történt kinevezése a másik négy hadve
zér: Jegorov, Vorosilov, Bugyonnij, Blü-

her kinevezésével egyidejűleg
jelent
meg, s nem később, ahogyan a szerző ál
lítja. A hibák, tévedések felsorolását
még lehetne folytatni. Ez a rangos téma
felkészültebb és objektívebb szerzőt is
megérdemelt volna.
Kun Miklós

FÖLDABROSZOK, MAPPÁK, TÉRKÉPEK KATALÓGUSA
(Hadtörténelmi

Térképtár, Budapest, 1981. 199 o.)

Történettudományi és tudománytörté
neti kutatóink még manapság is lebe
csülik a régi térképek forrásértékét. En
nek egyik oka alighanem az, hogy sem
egyetemi és főiskolai oktatásunk nem ad
ilyen irányú képzést, sem a magyar nyel
vű kézikönyvekben nem található erre
vonatkozó utalás és hivatkozás. Ám van
egy másik, nem kevésbé fontos ok: a tér
képeket használni kívánó kutatók alig-alig jutnak olyan katalógushoz, amely
tájékoztatást nyújtana a könyv- és tér
képtárakban őrzött, kartográfiai jellegű
forrásanyagokról.
Az elmúlt években kétségtelenül tör
tént némi előrelépés ezen a téren. A le
véltári központ megkezdte a feldolgozott
levéltári térképanyag folyamatos közlé
sét; az MTA Könyvtára kiadta Mikoviny
Sámuel térképeinek jegyzékét, az ELTE
Térképtudományi Tanszéke pedig Karács
Ferenc metszeteinek listáját
közölte.
Mindezek azonban bizonyos mértékig
csak részlettájékoztatást nyújtanak. A le
véltárakban őrzött kéziratos térképanyag
nagyrészt kataszteri, határ- és folyamfel
méréseket tartalmaz; míg egyes szemé
lyek munkái — legyenek azok bármilyen
kiemelkedők — mindenképpen korláto
zott körre szorítkoznak. (Mindezzel nem
kívánom lebecsülni, vagy csökkenteni az
említett munkák értékét!)
Éppen ezért örvendetes, hogy a Had
történelmi Intézet és Múzeum közel fél
millió térképet őrző Térképtára egy ál
talános — bár az egész gyűjteménynek
csak kis részletét tartalmazó — kataló
gust adott ki Csendes László szerkeszté
sében az egykori Habsburg
Birodalom,
ill. Osztrák—Magyar Monarchia területét
ábrázoló, 1700—1919 közti, különféle célú
térképekről. A jegyzék mind a nyomta
tott, mind a kéziratos térképeket felöleli,
azokról a címleírás mellett egy mondatos
annotációt is ad. A katalógushoz dr. Godó
Ágnes alezredes írt átfogó előszót.
A jegyzéket rövid bevezető és Előszó
nyitja meg, amelyek a Hadtörténelmi
10 Hadtörténelmi Közlemények

Térképtár gyűjteményéről, ill. a kataló
gusról adnak rövid útbaigazítást. Ezt kö
veti a 143 oldalra terjedő jegyzék. A tér
képek részletes felsorolását a rövidítések
feloldása, az igen részletes személy- és
.helységnévmutató, valamint az ügyesen
összeállított tárgymutató zárja le.^ Na
gyon hasznos az utolsó oldal rövicl in
dexe, amely a Hadtörténelmi Térképtár
beosztásának tagozódását mutatja be, így
a másfajta térképeket keresőknek is tám
pontot nyújt.
A térképek listája két, ellentétes szem
pontot próbált egyesíteni. Egyrészt —
már csak terjedelmi, és nyilván kiadási
okokból — az összeállítók rövidségre tö
rekedtek, másrészt minden egyes címle
írásban elegendő információt igyekeztek
összesűríteni ahhoz, hogy a kutatók kellő
tájékoztatást kaphassanak a térkép jel
legéről. Az egyes címleírások így lénye
gében a következő fontosabb adatokat
tartalmazzák:
1. A főcím élén a katalógus-sorszám
(folyamatos számozással), jobb oldalon
pedig a térképtári jelzet áll. 2. A térkép
címe, ill. ennek híján a tartalmát jelző
felirat, a leírás nyelvén (magyar, német,
francia, olasz stb.), lehetőleg teljes terje
delemben. Egyes esetekben — amikor ezt
a címfeliratban feltüntetik — itt találjuk
a térkép szerkesztőjének, vagy készítőjé
nek nevét is, nagy betűkkel kiírva. 3. A
térkép kiadási éve, kiadója, nyomtatója
(vagy rajzolója), méretaránya, a nyom
tatási tükör — ill. a rajzolt térkép kereté
nek — mérete, centiméterekben. 4. A tér
kép egyéb jellemzői, pl. van-e rajta jel
magyarázat, színkulcs (és színes vagy
színezett-e), mérték, hegyrajz típusa, jel
lege, a névírások és helységnevek jelle
ge, a térkép egészének jellege (pl. fali
térkép, önálló lap, sorozat, atlasz stb.),
esetleg az is, hogy milyen mű melléklete
ként készült. 5. A részletes címleírás után
egy mondatnyi annotáció a térkép tar
talmáról, jellegéről, vagy más vonatko
zású jelentőségéről tájékoztat.
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A címleírás — megítélésem szerint —
általánosságban jól megoldott. Nem nö
veli feleslegesen a terjedelmet, de min
den adatot tartalmaz, amely a katalógus
használóját már előre is tájékoztatja. Na
gyon fontos, hogy a leírást követő, tájé
koztató adatfelsorolás nem csak a könyv
tár, ill. térképtár használóját informál
ja, hanem arra is alkalmas, hogy más
könyvtárak, gyűjtemények saját térké
peiket a katalógussal azonosíthassák,
esetleg hiányos adataikat kiegészíthessék.
Ugyancsak fontos szempont az is, hogy a
leírás mintát ad azoknak a történész ku
tatóknak, akik tanulmányaikban a fel
használt térképekre hivatkoznak. (Sajnos
sok, ilyen adatokat felhasználó cikk és
könyv csak hiányosan írja le a felhasz
nált térképek adatait.)
A katalógus 589 tételt sorol fel (egyik
másik tétel azonban önmagában is több
lapot tartalmaz). A tárgy- és témamuta
tóban az alábbi fő térképcsoportokat lát
juk megkülönböztetve:
Egyházmegyei térképek (9 tétel), Erdő
gazdasági (53), Felmérési (34), Gazdasági
(26), Határtérképek (32), Háromszögelési
(12), Hegyrajzi (6), Ipari, bányászati (10),
Katonai menettérképek (8), Katonai tár
gyúak (58), Közigazgatási (23), Közleke
dési (16), Mezőgazdasági (8), Nemzetiségi,
népességi (25), Néprajzi (38), Oktatási (3),
Posta-, távíró-, telefon- (12), Posta-, út-,
távírda- (1), Postatérképek (16), Posta
úttérképek (18), Posta, vasút, távíró- (2),
Posta-, vasút- (4), Távíró-, telefon- (2),
Távirdai térképek (3), Természetföldrajzi
térképek (5), Történelmi vonatkozásúak
(24), Turista- (43), Úttérképek (61), Üt-,
vasút- (11), Vasúttervezési (6), Vasúttér
képek (71).
Megjegyzendő, hogy hasonló tartalmuk
révén néhány témacsoportban több átfe
dés is előfordul, vagyis egyes térképek
két, vagy több témacsoportban is szere
pelnek. (Ezért van az 589 térképnek 640
adata!) Hasznos és célszerű, hogy a té
maindex az idegen nyelvű témamegje
lölő címeket is közölte, azzal az utalással,
hogy melyik magyar nyelvű tárgyszónál
lelhető meg. Ugyanígy nagyon célszerű
volt a határainkon túli, de egykor a tör
ténelmi Magyarországhoz tartozó helysé
gek magyar neve mellett a mai nevet is
közlik.
A hasonló katalógust kiadni szándéko
zó könyvtárak, térképgyűjtemények szá
mára útmutató lehet az alkalmazott rö
vidítések jegyzéke. Amíg a könyvek cím
leírásánál ma már országos egyezmény
és szabvány írja elő a címleírás módját
és rövidítéseit, a térképeknél használha
tó módokról és rövidítésekről ilyen meg
állapodás nincsen. Ebből a szempontból
érdemes a jövőben figyelembe venni a

Hadtörténelmi Térképtár jegyzékeit, már
csak az egységes megoldások miatt is.
Általában elmondhatjuk, hogy a Tér
képtár munkatársai szép és értékes mun
kát végeztek, amelynek folytatása nem
csak kívánatos, de szükséges is. A törté
nészeknek nem csak jól használható se
gédkönyvként szolgálhat, hanem ösztön
ző is lehet a térképek fokozottabb fel
használására.
Nem hallgathatom el azonban néhány
fenntartásomat, ill. kifogásomat sem.
Ezek közül a leglényegesebb alighanem a
katalógus áttekinthetőségére
vonatkozik.
A térképek felsorolása ni. a katalógus
növekvő sorszáma szerint történt. Ez
helytálló és indokolt lenne, ha csupán
egy fajta térképek felsorolásáról lenne
szó. (Még ez esetben is meggondolandó az
időrendiség kérdése!) Ám ez a katalógus
31 témába sorolt térképeket tartalmaz.
Helyesebb lett volna a jegyzéket témák
szerint, azon belül pedig időrendben öszszeállítani. A jelenlegi módszer szerint
a felsorolásban pl. egy 17. században ké
szült történelmi térkép (128. sorszám)
után a Monarchia egészségügyi térképe
következik 1858-ból, majd pedig egy
1943. évi kiadású történelmi atlasz (130.
sorszám), stb.
Ez a felsorolási mód kissé megnehezíti
a használatot, hiszen a kutatók általában
egy bizonyos tárgyra vonatkozó, vagy
meghatározott korból származó .térképe
ket keresnek. A katalógusbeli jelzet sze
rinti felsorolás nem indokolja a gépies
jegyzékbe foglalást, mivel ez amúgy is ug
rásokat, hézagokat tartalmaz. A tárgymu
tató feltünteti ugyan, hogy egyes témák
mely sorszám alatt találhatók, de ez ál
landó ide-oda lapozgatással jár, meglas
sítja a kikeresést (és gyorsan tönkrete
szi a könyvet), emellett nem ad időren
di útmutatást. A jövőben a vegyes tár
gyakat tartalmazó katalógusokat feltétle
nül téma szerint kellene csoportosítani.
(Bár ez a feldolgozókra tagadhatatlanul
többletmunkát ró.).
Voltaképpen nem számíthatjuk hibá
nak, hogy a jegyzék többször átlépi a
címben megadott — 1700—1919 közti —
időbeli korlátot. Találkozunk 17. sz-beli
térképpel éppen úgy, mint 1968-as ki
adással. Itt csupán arra kellene ügyelni,
hogy ezek más, a vonatkozó időszakot
felölelő katalógusból ne maradjanak ki.
Inkább technikai hiba a névmutató ön
magára való utalása. A 170. oldalon pl.
az 5. sorban azt látjuk, hogy Kočevje
helység megtalálható a Kočevje helység
neve alatt (oldalszám, ill. sorszám nin
csen) ; két oldallal odébb, a 8. sorban is
mét csak azt kell olvasnunk, hogy Makód
község azonos Makóddal.
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Mindez azonban nem csökkenti a ka
talógus értékét és nem érinti annak na
gyon fontos szerepét mind a térképtör
téneti, mind a történelemtudományi ku
tatásokban. Várjuk a következő kötetek

mielőbbi megjelenését és szeretnénk lát
ni más térképgyűjtemények hasonló,
hasznos katalógusát.
ifj. Bartha

Laios

VOENNO-ISZTORICSESZKIJ ZSURNAL
(Szovjetunió)
1981. 7—12. sz.
A folyóirat 7. számából érdemes meg vonultatása szempontjából kulcsfontos
említeni D. Szuhorukov: „A légideszantságú helyeket és körzeteket (Szicília 1943,
tok második világháború folyamán tör Normandia, Dél-Franciaország 1944).
tént alkalmazásának tapasztalataiból le
Azok a deszantok, amelyeket a maga
vont következtetések" című általánosító
sabbegységek védelmi övezetében dob
tanulmányát (1981. 7. sz. 67—74. o.). A
tak le, harcászati jellegűek voltak, mé
szerző a bevezető részben megállapítja,
retük rendszerint nem haladta meg a
hogy a légideszantok alkalmazásának el
zászlóaljat, az ezredet, és a távolságuk
mélete a Szovjetunióban született meg.
pedig a 20—30 km-t. Feladatuk volt a
A megszületés kapcsolódik más harcesz
kulcspontok elfoglalása és megtartása
közök, mindenekelőtt a harckocsik, a lé
mellett: a tüzérség megsemmisítése a lö
gierő és egy új fegyvernem, a légideszant
vegállásokban, parancsnoki pontok, hír
csapatok fejlődéséhez, valamint a táma
adósközpontok, lőszerraktárak, hidak és
dó mélységi hadművelet elméletének ki
más fontos objektumok megsemmisítése.
dolgozásához. Az elmélet tételeinek he- '
A másik csoportba azok a deszantok
lyességét ellenőrizték a Moszkvai, Lenin
tartoztak, amelyek önálló hadműveleti
grádi, Kievi és Belorussziái katonai kör
hadászati jellegű feladatokat oldottak
zet területén végrehajtott gyakorlatokon.
meg, egyes területek, sőt államok elfog
Az elmélet és a gyakorlat fejlődésének
lalásáig (Norvégia elfoglalása 1940-ben,
fontos szakaszává vált a második világ
Kréta elfoglalása 1941-ben). Ezekbe légi
háború, amelynek folyamán a légidedeszant egységeken kívül gyalogos egy
szantokat először alkalmazták nagy mé
ségeket is bekapcsoltak. A hadműveletiretekben, különböző feladatok megoldá
hadászati deszantok alkalmazása a légi
sára és különféle összetételekben. A legdeszant hadművelet formáját öltötte.
tipikusabbak azok a deszantok voltak,
A háború folyamán alkalmaztak kis
amelyeket az arcvonalon támadó csapa
méretű, speciális rendeltetésű deszanto
tok érdekében és velük együttműködve
kat is, pl. távoli repülőterek és a rajtuk
alkalmaztak. Ezek mintegy a magasabb
levő repülőgépek megsemmisítésére, ipari
egységek hadműveleti felépítésének sajá
és más objektumok megvédésére vagy
tos elemeit képezték.
megsemmisítésére, új harceszközök meg
semmisítésére stb. Az ilyen deszantok
Az egyik 'csoportot azok a deszantok
közül meg lehet említeni a Franciaor
képezték, amelyeket a támadó maga
szágban levő német radarállomás elfog
sabbegységek érdekében alkalmaztak, és
lalását célzó angol—amerikai deszantot
amelyek hadműveleti, hadműveleti-hadá
(1942), a nehézvíz üzem megsemmisítését,
szati besorolásba tartoztak. Ezek rend
szerint egy, vagy több légideszant egy
Norvégiában (1943), stb. Az ilyen deszantokba felderítő-diverziós osztagot is be
ségből álltak. Az arcvonaltól 50—100 km
kapcsoltak.
távolságra dobták ki őket. Ide lehet so
rolni a Szovjet Hadsereg deszantjait
A cél megsemmisítése mellett a deszan
Vjazma és Juhnov térségében (1942), va
tok magukra vonták az ellenség tartalé
lamint a Dnyepernél (1943); a fasiszta
kait, és ezzel nemcsak gyengítették az el
német csapatokét Belgiumban és Hollan
lenség ellencsapásainak és ellentámadá
diában (1940) ; az angol—amerikai csapa
sainak erejét, hanem nehezítették azt is,
tokét Hollandiában (1944) és a Rajnánál
hogy ezeket a megfelelő időben és irány
(1945). Ehhez a csoporthoz közel álltak
ban hajtsák végre. Fontos* az is, hogy a
azok a deszantok, amelyeket a nagy ten
deszant megjelenése és aktív tevékeny
geri deszanthadműveletek folyamán dob
sége gyakran megdöbbentő hatást gya
tak le azzal a céllal, hogy foglalják el az
korolt az ellenségre. Ez különösen az eu
ellenség partmenti védelmi állásait, va
rópai háború elején mutatkozott meg.
lamint a hátrább levő, a tartalékok fel
Azoknak a légideszant hadműveletek10*
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nek az elemzése, amelyek támadó, vagy
tengeri deszanthadművelet részét képez
ték, azt mutatja, hogy habár a légideszantok nem voltak a hadműveletek dön
tő erői, szerepük és jelentőségük nagy
méretű volt az általános cél elérésében.
A vjazmai légideszant hadműveletben,
amely a Moszkva alatti általános táma
dás menetében 1942. január 18-án kezdő
dött, a 4. légideszant hadtest több mint
10 ezer emberét szállították le. A cél az
volt, hogy a deszant segítse a Nyugati és
a Kalinyini Front csapatait a fasiszták
vjazma—rzsev—juhnovi
csoportosításá
nak bekerítésében és megsemmisítésében.
Az ellenség hátában, együttműködve az 1.
gárda-lovashadtesttel és a partizánokkal,
hosszú ideig megtartott 'egy jelentős kör
zetet Vjazmától délre, magára vont öt
német hadosztályt, fontos utakat vágott
át és jelentős szerepet játszott a német
csapatok Moszkva alatti szétzúzásában.
A normandiai deszanthadművelet si
kerében (1944. június) fontos szerepet ját
szottak a légideszantok. Különös jelentő
séget tulajdonítottak a 82. és 101. ame
rikai légideszant hadosztály által végre
hajtandó feladatoknak. El kellett vágni
a félszigetre vezető utakat. A főparancs
nokság úgy vélte, hogy e nélkül a part
raszálló csapatok egérfogóba kerülhet
nek. A deszant sikeresen megoldotta a
feladatot.
A szerző a továbbiakban elemzi még
az angol—amerikai csapatok arnheimi, a
szovjet csapatok távol-keleti és a német
csapatok norvégiai és krétai deszanthadműveletét, majd megállapítja, hogy a deszanthadműveletek többségének korláto
zott volta miatt nem mutatkoztak meg az
igazi lehetőségek.
A háború alatt alig több mint 150 légideszantot hajtottak végre, s ezek közül
csak kb. tízet lehet a hadműveleti, vagy
hadműveleti-hadászati jellegűek közé so
rolni, a többiek harcászati méretűek vagy
speciális jellegűek voltak. A légideszant
csapatok még kis létszámúak voltak. Né
metországban a Szovjetunió elleni táma
dás időpontjában létezett a 7. ejtőernyős
deszanthadosztály és három ejtőernyős
zászlóalj. Más nyugati országokban a de
szantcsapatok száma még kisebb volt.
Ami a szovjet hadsereget illeti, a hábo
rú kezdetének bonyolult körülményei ar
ra kényszerítették, hogy a légideszant
csapatokat közönséges lövészalakulatok
ként használják fel.
1943 elejére változott a helyzet. Német
országban létrehozták az 1. ejtőernyős
deszanthadsereget (nyolc ejtőernyős de
szanthadosztály és egy páncéloshadosz
tály). Az Egyesült Államokban az 1941-es
egy légideszant-hadosztállyal szemben öt
volt, Angliában pedig egy hadosztály és
két dandár.

A légideszant csapatok legnagyobb öszszevonását a normandiai deszanthadműveletben hajtották végre: a szárazföldi
csapatok 39 hadosztálya és 12 önálló dan
dárja között öt légideszant hadosztály,
egy önálló ejtőernyős dandár és 10 önálló
kommandós osztag volt.
A légideszant átdobása sok szállító és
harci repülőgépet követelt. Az arnheimi
hadműveletben három hadosztály és egy
dandár átdobására 2904 repülőgépet és
1694 vitorlázó gépet alkalmaztak, a bizto
sítást pedig 1113 bombázó és 1240 va
dászgép végezte.
A szállítógépek a feladat végrehajtásá
nál komoly veszteségeket szenvedtek. A
rajnai hadműveletben 1595 repülőgépből
493, 1347 vitorlázóból pedig 337 pusztult
el.
A háború folyamán már megmutatko
zott a légideszant elmélete és gyakorlati
alkalmazása továbbfejlesztésének néhány
tendenciája: a légideszant csapatok fel
szerelése a szárazföldi csapatokat meg
közelítő technikával és fegyverzettel; tö
kéletesebb szállítóeszközök létrehozása,
amelyek elősegítik a súlyos harci techni
ka ejtőernyővel való leszállítását, a tö
meges deszantot; gépkocsizó lövész csa
patok, valamint más fegyvernemi csapa
tok bekapcsolása a deszantba. Ezek a
tendenciák jelentősen felerősödtek a de
szantcsapatok háború utáni fejlődési idő
szakában.
Magyarországon viszonylag kevéssé is
mert témát tárgyal Sz. Gorskov: „Straté
giai hadműveletek a csendes-óceáni had
színtéren a második világháborúban" cí
mű cikke. (1981. 9. sz. 58—65. o.) A má
sodik világháború egyik sajátos vonása
az volt, hogy bár a fő feladatokat a szá
razföldi hadseregek oldották meg, igen
nagy méreteket öltöttek a tengeri had
műveletek is. A háború kezdetére az erő
viszonyok a Csendes-óceánon a követke
zőképpen alakultak: A szövetségesek —
Egyesült Államok, Anglia és Hollandia —
szárazföldi erőkben 1,5-ször felülmúlták
Japánt, de lehetőségeik jelentősen csök
kentek annak következtében, hogy erőik
hatalmas területen voltak szétszórva és
gyengén volt megszervezve az együttmű
ködés a hadsereg, a légierő és a flotta
között. A hajók számát tekintve (az anya
hajók nélkül) nagyjából egyensúlyban
voltak. Az anyahajók és a rajtuk állomá
sozó repülőgépek tekintetében Japán há
romszoros fölényben volt. Tíz anyahajó
ján 575 repülőgép volt. A repülők kikép
zése elég magas fokú volt. A japánok
ezen kívül számíthattak a flotta száraz
földön állomásozó repülőgépeire is.
A japánok a tevékenység főirányát a
tengermelléken és a tengereken tervez-
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ték. Arra számítottak, hogy megszerzik
a tengeri fölényt úgy, hogy az ellenség
alapvető tengeri erőit megsemmisítik még
a háború hivatalos megkezdése előtt. A
háború első hónapjaiban terveztek né
hány hadászati hadműveletet, és több
kisebb hadműveletet. Ezek közül csak a
stratégiai hadműveleteket említjük meg.
Az első volt a Hawaii-hadművelet,
amelyet a japán flotta abból a célból haj
tott végre, hogy megsemmisítse a Pearl
Harborban állomásozó amerikai flottát. A
hadműveletet kb. egy évig készítették
elő. A terv az volt, hogy még a háború
megkezdése előtt titokban kibontakoztat
ják a flottát Pearl Harbor térségében,
kihasználják a védelem gyenge oldalait,
az anyahajókról felszálló repülőgépek vá
ratlan csapásával megsemmisítik a kikö
tőben állomásozó hajókat, valamint az
Oahu szigetén állomásozó repülőgépeket.
Az esetleg kifutó hajókat tengeralattjá
rók várták.
A támadáshoz hadászati-hadműveleti
csoportosítást hoztak létre, amely hat re
pülőgép-anyahajóból (353 repülőgép), 16
hajóból (sorhajók, cirkálók, rombolók), és
harminc tengeralattjáróból állt. Ezen
utóbbiak egy részének még a támadást
megelőző éjjel be kellett hatolnia a ki
kötőbe és torpedókkal támadni a sorha
jókat.
Különös figyelmet fordítottak a felde
rítésre és a hadműveleti álcázásra. Az
adatok szerzéséhez felhasználták a szige
teken élő japánokat, kereskedelmi és ha
lászhajókat. A támadó hajókat egy Pearl
Harbortól északra levő sziget kikötőjé
ben gyülekeztették, amely kívül esett a
hajózási útvonalakon, az amerikai repü
lőgépek hatósugarán, és teljes rádiótilal
mat rendeltek el. A hajók szokásos diszlokációjának körzetében ugyanakkor hí
vójelüket felhasználva a megszokott napi
adásokat folytatták. A vasárnap reggelre
tervezett támadás szintén a váratlanság
tényezőjét növelte. Ennek ellenére a leg
felsőbb amerikai vezetés egy héttel előbb
tudomást szerzett arról, hogy esetleg le
hetséges a japán támadás.
A támadás időpontjában a bázison 93
hajó volt, köztük 8 sorhajó, 8 cirkáló, 29
romboló, 5 tengeralattjáró, 9 aknarakó
és 10 aknaszedő. Repülőgép-anyahaj ó
nem tartózkodott a kikötőben.
A szigetek védelme a hadsereg felada
ta volt, s ennek alapját a hadsereg és a
flotta repülői képezték. Oahu hat repülő
terén 394 repülőgép állomásozott, de ké
szültségük alacsony fokú volt. Álcázást,
széttelepítést nem alkalmaztak. A szige
tet 294 légvédelmi ágyú védte, nem szá
mítva a hajók légvédelmi eszközeit. A
helyőrség 42 959 emberből állt, de a bá
zisnak nem volt egységes parancsnoksá

ga. A váratlan támadás lehetőségét nem
vették komolyan. A támadás napján a
kikötő bejárata nem volt lezárva, a ha
jókat nem védték hálókkal a torpedók
ellen, a záróléggömbök nem voltak fel
eresztve. A kiküldött figyelők a déli és
délnyugati irányt figyelték, mert ezeket
tartották veszélyesnek. A hajók a kikö
tőben szorosan egymás mellett álltak.
1941. december 7-én reggel 6 órakor a
japán anyahajókról felszálltak a gépek;
8 óra tájon a zuhanóbombázók első hul
láma megkezdte a támadást a repülőte
rek ellen és megsemmisítette az Oahu
szigetén állomásozó gépek nagy részét.
Csaknem ezzel egyidejűleg a torpedóve
tők és bombázók megkezdték a támadást
a hajók ellen. A vadászok leblokkolták a
repülőtereket. Kb. egy óra múlva táma
dott a második hullám, de ez már keve
sebb eredményt ért el, és több vesztesé
get szenvedett.
A japánok megsemmisítették, vagy
megrongálták az összes sorhajót, 6 könynyűcirkálót és rombolót, 272 repülőgépet.
Az amerikaiak 3400 embert vesztettek,
köztük 2402 halottat. A japánok mind
össze 29 repülőgépet vesztettek, valamint
6 tengeralattjárót, köztük 5 mini-tenger
alattjárót.
A nagy siker mellett a japánok komoly
hadműveleti és harcászati hibát is vétet
tek: nem tudták felfedezni azt a két re
pülőgép anyahajót, amelyek közül az
egyik 210, a másik 700 mérföldre délnyu
gatra volt a támaszponttól. így a főcsapást nem ezekre mérték, hanem olyan
sorhajókra, amelyek nem voltak alkal
masak sem arra, hogy harcba lépjenek a
modern japán sorhajók ellen, sem pedig
arra, hogy kísérjék a gyorsjáratú anya
hajókat. Ettől függetlenül nagy károkat
okoztak az amerikai flottának, megsze
rezték az ideiglenes tengeri uralmat, ami
lehetővé tette a további támadó hadmű
veleteket.
A Maláji-hadművelet célja az volt,
hogy megszerezze a brit Malájföld gaz
dag nyersanyaglelőhelyeit, valamint az
angol flotta fő bázisát, Singapore-t. Ez
megnyitotta volna az utat a további ja
pán támadások előtt dél felé, Indonézia
és Ausztrália irányába, de nyugatra is, a
Indiai-óceán irányába.
Brit Maláj földet 100 ezres hadsereg
védte, valamint támogatta őket a Keleti
Flotta, amely egy sorhajóból, egy cirkáló
ból és négy rombolóból állt. Az angolok
rendelkezésére állt a hollandok tenger
alattjárókból álló flottillája. Malájföld és
Singapore 34 repülőterén 332 repülőgép
volt. A hadművelet folyamán az angolo
kat megerősítették még 45 ezer emberrel
és 141 repülőgéppel. Singapore erődjének
komoly tüzérsége volt, amely 406 mm-es
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ágyúkkal is rendelkezett, amellett 5 re
pülőtere, nagy lőszer- és élelmiszer-tarta
lékai voltak. A haderőnemek közös pa
rancsnokság nélkül tevékenykedtek.
Malájföld elfoglalására a japánok a 70
ezer emberből álló 25. hadsereget jelöl
ték ki, valamint a 450 repülőgépből álló
3. légihadsereget, a flotta 114 földi bázi
sú repülőgépét. A hadihajó-csoportosítás
2 sorhajóból, 8 cirkálóból, 16 rombolóból,
3 tengeralattjáró flottillából, 3 repülő
szállító és sok segédhajóból állt. Anya
hajók ebben a hadműveletben nem vet
tek részt. A deszantot a hajók és az in
dokínai repülőterekről felszállt gépek fe
dezték. Az első két nap alatt megsemmi
sítették az angol repülőgépek 30%-át. A
Keleti Flottából hamarosan elsüllyesztet
ték a „Prince of Wales" sorhajót és a
„Repulse" cirkálót, aminek következté
ben Singapore és Malájföld védelme je
lentősen meggyengült. Az ország északi
részén partraszállt japánok, nem talál
kozva különösebb ellenállással, előre
nyomultak a nyugati és a keleti part
mentén, időnként partraszállta'k a vissza
vonuló angolok hátában. Az angolok
mindenütt megadták magukat és 1942.
február 15-én harc nélkül feladták Singapore-t.
A hadművelet megerősítette Japán
helyzetét a Dél-kínai tengeren, megmu
tatta, hogy az angolok nincsenek felké
szülve a deszantok elleni harcra. Az an
golok elvesztettek 140 ezer embert, a ja
pánok vesztesége 10 ezer ember volt ha
lottakban és sebesültekben. Különösen
fájdalmas volt a jól ellátott és jól fel
szerelt singapore-i helyőrség harc nélkü
li kapitulációja.
A fülöp-szigeteki hadművelet célja az
volt, hogy szétverjék az amerikai — fü
löp-szigeteki erőket, megszerezzék a gaz
dag nyersanyag lelőhelyet és biztosítsák
az utat Holland India és Ausztrália irá
nyába.
A szigetek védelmét 130 ezres ameri
kai — fülöp-szigeteki hadsereg biztosítot
ta (köztük 31 ezer amerikai) 270 repülő
géppel, valamint az Egyesült Államok
Ázsiai Flottájával, amely 3 cirkálóból, 13
rombolóból és 29 tengeralattjáróból állt.
A japánok a 14. hadsereget vetették
itt be, valamint egy speciális fülöp-szige
teki hajócsoportosítást, amely 10 cirkáló
ból, 29 rombolóból, 2 hidroplánbázisból,
sok deszant- és segédhajóból állt. A had
műveletben 496 repülőgép vett részt, de
repülőgép-anyahaj ók itt sem működtek
közre.
A hadművelet december 8-án a légierő
csapásaival kezdődött, és az első táma
dásoknál megsemmisült az amerikai bom
bázók fele, a vadászgépek egyharmada.
Az amerikai parancsnokság, habár tudott

már a Pearl Harbor ellen intézett várat
lan támadásról, és hogy a japánok erőket
összpontosítanak Formosa (Tajvan) szige
tén, nem tette- meg a szükséges intézke
déseket. Míg a másik két hadműveletben
a váratlan csapásokkal megoldották a fő
feladatokat, itt két hetes tűzelőkészítés
és harcászati deszantok készítették elő a
terepet a főerők, a 14. hadsereg számára.
Miután az amerikai flotta elvesztette a
légi támogatást, nem vett részt aktívan
az eseményekben. A hadsereg magára
maradt, és a kilenc helyen partraszállt
japán főerők sehol sem ütköztek ellen
állásba. 10 nappal a partraszállás után
elfoglalták a fővárost, Manilát.
Ezek a hadműveletek megnyitották az
utat a további japán támadások előtt. Vi
szonylag könnyen szétverték az angol és
ausztráliai hajókkal megerősített holland
flottát. Elfoglalták Holland Indiát, Guamot, Ü j-Guineát, a Salamon-szigeteket,
3,8 millió négyzetkilométer területet, 150
millió lakossal. Ezzel azonban a japán
sikereknek vége szakadt. Hamarosan ki
derült, hogy képtelenek hódításaikat meg
is tartani.
A Nagy Honvédő Háború tapasztalatait
összegzi N. Orlov és G. Tvardovszkij: „A
hadműveletek előkészítésének álcázását
és a csapattevékenység váratlanságát biz
tosító módszerek a háború idején" című
írása. (1981. 9. sz. 19—24. o.) A „várat
lanság" fogalma, amely magában foglalja
a hadművelet előkészítésének álcázását és
a harci cselekményeknek az ellenség szá
mára váratlan elkezdését, a hadművelet
egyik legfontosabb eleme. Ügy lehet el
érni, hogy a harci cselekmények olyan
időpontját, fogásait és módszereit kell ki
választani, amelyek lehetővé teszik a csa
pás mérését akkor, amikor az ellenség
a legkevésbé van felkészülve elhárításá
ra, nem képes a szervezett ellenállásra.
A harci cselekmények méreteitől füg
gően a váratlanság lehet hadászati, had
műveleti és harcászati.
A tanulmány elemzi, hogy hogyan ér
ték el az álcázást és a váratlanságot a
Moszkva alatti ellentámadásnál, Sztálin
grádnál, a kijevi hadműveletben és a belorussziai hadműveletben. Ezek közül a
sztálingrádi példát emeljük ki. A had
művelet előkészítését szigorúan leszűkí
tett stáb végezte, s szigorúan megtiltot
tak mindenféle írásos közlést, még a rejt
jelezettet is. A csapatok úgy kapták meg
a feladatot, hogy csak a végrehajtásra
volt idejük. Az ellenséget a csapatok imi
tált átcsoportosításával és összepontosításával, rádióadásokkal megtévesztették. A
csapásmérő csoportok valós csoportosítá
sát gondosan álcázták, a felderítés félre
vezető volt, a valós felderítést titokban
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végezték. Meg kell említeni, hogy az ál
cázás minden szinten megtörtént, egész
a Legfelsőbb Főparancsnokságig, s erre
vonatkozóan a Főhadiszállás 1942. októ
ber 19-én szigorú utasítást adott ki.
Fontos szerepet játszott a félrevezetés
ben az, hogy október közepén a Főhadi
szállás kiadott egy direktívát, amely elő
írta, hogy védelmi vonalakat kell építe
ni, a helységéket feL kell készíteni a kör
körös védelemre, műszaki zárakat és aka
dályokat kell létesíteni. Ebből az ellen
ség azt a következtetést vonta le, hogy
a csapatmozgások védelmi jellegűek.
Az ellenség megtévesztésének másik
példájaként meg lehet említeni a kijevi
hadművelet előkészítését 1943-ban. Ah
hoz, hogy az 1. Ukrán Front erőket tud
jon összevonni a főcsapás irányában, át
kellett csoportosítaná a 3. gárda-hafckocsihadsereget, a Főparancsnokság tarta
lékát képző tüzérség alapvető részét, va
lamint más csapatokat a ljutyezsi híd
főbe, 130—200 km távolságra. A front
félrevezető parancsot adott ki a véde
lembe való vonulásról, amelynek néhány
példányát „elvesztették". A németek meg
találták és elhitték.
A harckocsik átcsoportosítását álcázva
hajtották végre. A parancsnoki pontokat
a helyükön hagyták, dolgoztak a rádió
állomások. Az eltávozott harckocsik he
lyére maketteket állítottak, a lövegállá
sokba pedig lövegmaketteket. Harckocsik
és gépkocsik csak éjjel mozoghattak, tel
jesen elsötétítve. Az új gyülekezési kör
letben teljes álcázást valósítottak meg,
amit elősegített a repülést gátló rossz
időjárás is. A németek egy hétig bom
bázták az elhagyott körzetet. • A 3. harc
kocsi gárdahadsereg három napig tartóz
kodott az új helyen, amikor bevetették
a harcba. Ez teljesen meglepte a néme
teket.
A váratlanság tényezőjének biztosítá
sában igen nagy szerepet játszhat az új
technika alkalmazása, amely megváltoz
tatja az erőegyensúlyt, és amit nem le
het a kevésbé hatékony fegyverek töme
gével ellensúlyozni. A megrázó hatás
klasszikus példája volt az, amikor a
szovjet hadsereg bevetette a rakétatü
zérséget.
A másik ilyen példa volt az, amikor a
páncélosokkal szemben légvédelmi löve
geket kezdtek alkalmazni. A háborúig
egyes teoretikusok úgy vélték, hogy az az
elképzelés, hogy légvédelmi ágyúkat föl
di célok ellen is lehet alkalmazni, tech
nikai analfabetizmusról tanúskodik. A
Tuláért vívott harcokban azonban 1941
októberében az ellenség 2. páncélos had
seregének 30 páncélosát már az első ro
hamban megsemmisítették a közvetlen
irányzással tüzelő légelhárító lövegek. Ez

teljesen váratlan volt a németek számá
ra, akik tudták, hogy a városban nincs
tábori tüzérség. November folyamán a
németek többször rohamoztak, a légelhárítók kilőtték több mint 100 páncélo
sukat, és így nem sikerült elérni a cél
jukat.
A folyóirat 10. száma közli azokat a
referátumokat, amelyek Moszkvában, a
Nagy Honvédő Háború kezdetének 40.
évfordulóján tartott hadtudományi kon
ferencián hangzottak el. Ezek közül A.
Gribkov: „A Nagy Honvédő Háború kez
detének 40. évfordulója" című előadását
ismertetjük (1981. 10. sz. 12—19. o.) A
szerző rámutat, hogy Németország a há
borút megelőző időszakban viszonylag
gyorsan kifejlesztette katonai potenciál
ját, ami lehetővé tette számára, hogy ko
moly fegyveres erőt hozzon létre. 1934 és
1940 között katonai termelése 22-szeresére, fegyveres erőinek száma 35-szörösére
nőtt. 1941 közepére 7 millió 300 ezer em
ber állt fegyverben.
A nyugati hatalmak politikája igyeke
zett Németországot keletre irányítani, s
ezért minden hatékony együttműködést
elutasítottak a Szovjetunióval.
1941. június 22-én a jól felfegyverzett
és ' a szövetségesek csapataival megerő
sített német hadsereg, amely mögött két
éves európai harci tapasztalat állt, és
amely támaszkodhatott a meghódított
Európa gazdasági tartalékaira, a Balti
kumtól a Fekete-tengerig terjedő arcvo
nalon támadást indított a Szovjetunió el
len.
Itt harcolt Németország 214 hadosztá
lyából .153, köztük az összes (21) páncé
los és (14) gépesített hadosztály. A csat
lós államok haderőivel együtt 190 had
osztályt készítettek fel a támadásra, eze
ket támogatta a létező ötből négy légi
flotta és a haditengerészet, egységei. Az
ellenség a legfontosabb irányokban élő
erőben és technikai eszközökben 3—4szeres túlerőben volt. Arra számított,
hogy váratlan csapással szétzúzza a had
sereget és a "flottát, másfél—két hónap
alatt eléri a Volgát és az Uralt, és meg
nyeri a háborút.
Az ország erőinek mozgósítására június
30-án létrehozták a Szovjetunió Állami
Védelmi Bizottságát Sztálinnal az élen, a
fegyveres erőket pedig a Legfelsőbb Fő
parancsnokság Főhadiszállása irányítot
ta.
A néptömegek állásfoglalása, és a saját
jól felfogott érdekük, arra kényszerítette
a nyugati országok vezető köreit, hogy
egyéni érzéseiktől függetlenül a Szovjet
unió oldalára álljanak a fasiszta Német
országgal vívott harcban.
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A szovjet nép hősies ellenállása a há
ború első heteiben meglepte a némete
ket. A szovjet csapatok már a szmolenszki csatában eloszlatták azt a reményt,
hogy megállás nélkül lehet Moszkváig
vonulni. A német hadvezetés nemcsak
arra kényszerült, hogy parancsot adjon a
„Közép" hadseregcsoportnak a védelem
be vonulásra, hanem lényeges korrekció
kat volt kénytelen eszközölni a háború
folytatásának terveiben.
A németek ennek ellenére, kihasznál
va előnyüket, 1941 novemberének végére
elfoglalták Ukrajna nagy részét, Belo
russziát, Moldvát, Litvániát, Lettorszá
got, Észtországot, az Orosz Föderáció sok
területét, és közeledtek Moszkvához.
1941. december elején a szovjet csapa
tok Moszkva alatt ellentámadásba men
tek át, ami 1942 januárjában általános
hadászati támadássá alakult át csaknem
az egész szovjet—német arcvonalon.
Egyes irányokban ez áprilisig tartott, s
a német csapatok 150—400 km-t vonul
tak vissza. Szétzúztak 50 ellenséges had
osztályt. Ez bizonyította a „villámhábo
rús" elképzelések téves voltát és a há
ború menetében történt változás kezdetét
jelentette.
A Honvédő Háború és az egész máso
dik világháború menetében hatalmas ka
tonai-politikai esemény volt a sztálingrá
di csata, amelyben a fasiszta blokk had
seregei 1,5 millió emberüket vesztették
el, a szovjet—német fronton levő erőik
és eszközeik egynegyedét.
A szovjet csapatok, miután szétverték
a németeket a kurszki csatában, 2000
km-es arcvonalon bontakoztattak ki tá
madást.
1944 első felében megsemmisült azok
nak a hadosztályoknak több mint fele,
amelyek 1944 elején a szovjet—német
fronton voltak, a nyári—őszi hadászati
támadó hadműveletekben kiűzték az el
lenséget a Szovjetunió területéről. Az év
végére a szovjet csapatok felszabadítot
ták Romániát, Bulgáriát, Lengyelország,
Csehszlovákia, Magyarország és Jugo
szlávia jelentős részét, Norvégia északi
területeit, megközelítették Németország
határait és Kelet-Poroszország területére
léptek. A győzelmes harcokra a ka
pituláció tette fel a koronát.
Őszre befejeződött a háború a távol
keleti hadszíntéren is.
Az egész háború alatt a szovjet—német
front volt a fő front, ahol szétzúzták vagy
fogságba ejtettek 607 hadosztályt (köztük
507 németet), míg az angol—amerikai
szövetségesek Észak-Afrikában, Olaszor
szágban és Nyugat-Európában csak 176
hadosztályt zúztak szét, vagy ejtettek
foglyul. A 13 millió 600 ezer katona és
tiszt közül, akiket Németország a háború

alatt elvesztett, 10 millió jutott a szov
jet—német frontra, s ezenkívül 677 ezer,
főként fogoly japán.
A Honvédő Háború folyamán a szov
jet fegyveres erők Európában és Ázsiá
ban 12 országot szabadítottak fel egészé
ben vagy részben. Ezeknek a felszabadí
tásában 8,5 millió katona vett részt. A
győzelemért drága árat kellett fizetni, 20
millió szovjet ember vesztette életét, kö
zülük 1 millióan külföldi országok felsza
badítása folyamán. A fasiszták lerombol
tak 1710 szovjet várost, több mint 70 ezer
falut, 32 ezer ipari üzemet, 98 ezer kol
hozt, 1875 szovhozt. Az ország elvesztette
nemzeti vagyonának mintegy 30%-át.
Ezek a sebek még frissek voltak, ami
kor az országot már a harmadik világ
háború kezdte fenyegetni. Már 1949-ben
létrehozták az imperialista hatalmak
blokkját, az Észak-atlanti Szövetséget, a
NATŐ-t. Ez a szövetség ma már hatal
mas katonai erővel rendelkezik. Hadosz
tályainak 80%-a, harci repülőinek fele az
európai hadszíntéren van elhelyezve.
A további erőfeszítések a technikai esz
közök teljes tökéletesítésére, a harcásza
ti felvonulás idejének csökkentésére, a
harckészültség fokozására
irányulnak.
Különösen nagy figyelmet szentelnek a
megelőző atomcsapás eszközeinek létre
hozására. A Varsói Szerződéssel szembeni
erőfölény biztosítása céljából 1983 és
1988 között Nyugat-Európában 600 nuk
leáris töltetű közepes hatósugarú rakétát
szándékoznak telepíteni.
Az Egyesült Államok agresszív tevé
kenysége kiterjed az összes kontinensek
re. Az Egyesült Államok és más NATO
államok közvetlen vagy közvetett közre
működésével a második világháború utá
ni időben több mint 100 helyi háborút és
fegyveres konfliktust robbantottak ki,
amelyeknek milliók estek áldozatul.
A Szovjetuniónak mindezt figyelembe
kell vennie, ha nem akarja, hogy meg
ismétlődjék 1941. június 22-e.
Az évfordulók megemlékezések sorába
tartozik D. Murijev: „A Moszkva alatti
nagy győzelem" című cikke (1981. 11. sz.
11—18. o.). A szerző rámutat, hogy azok
közül a nagy csaták közül, amelyek el
döntötték a fasiszta hadsereg sorsát, a
moszkvai az egyik fő helyet foglalja el.
Ez volt a német hadsereg első nagy ve
resége, és a szovjet hadsereg első nagy
győzelme, a mi a háború menetében a
változás kezdetét jelentette. A moszkvai
csata (1941. szeptember 30.—1942. április
20.) legfontosabb eredménye az volt,
hogy súlyos vereséget szenvedett a leg
nagyobb létszámú és a legharcképesebb
„Közép" hadseregcsoport. A hangosan
reklámozott „Tájfun" hadművelet kudar-
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cot vallott, az egész „Barbarossa"-terv
kalandor vállalkozásnak bizonyult, Né
metország elvesztette a „villámháborút",
és hpsszadalmas háború folytatására
kényszerült, amelyre nem volt felké
szülve.
A szovjet csapatok ellentámadása és az
ezt követő, a nyugati hadászati irányban
kibontakozó általános támadás eredmé
nyeként až ellenséget 200—300 km-el ve
tették vissza a fővárostól, felszabadult 11
ezer lakott hely, köztük több mint 60
város. Teljesen megtisztították a néme
tektől a Moszkvai és Tulai területet, a
Kalinyini és Oreli terület egy részét.
A német szárazföldi hadsereg kb. 1
millió embert vesztett halottakban, sebe
sültekben, fagyottakban és foglyokban.
Vereséget szenvedett több mint 50 had
osztály. A németek 1941 decemberétől
1942 áprilisáig kénytelenek voltak átirá
nyítani a keleti frontra Németországból
és a megszállt országokból 39 hadosztályt,
6 dandárt és kb. 800 ezer főből álló pót
keretet.
A Moszkva elleni támadásba a néme
tek bedobtak a négy rendelkezésükre ál
ló páncélos magasabbegységből hármat.
Ezek szintén elvesztették a kiképzett sze
mélyzet jelentős részét. A 2. páncélos
csoport pl., amelyet októberben páncé
loshadsereggé szerveztek át, csupán 1941.
december 1. és 1942. február 6. között
29 ezer embert vesztett; 1941. október 1.
és 1942. március 15. között 2340 páncélos
és 74183 gépkocsi vált harcképtelenné,
illetve használhatatlanná.
Pótlásként
kaptak 7411 (10%) gépkocsit és 1847
(80%) páncélost.
Még nagyobb veszteségeket szenvedett
az ellenség tüzérségi eszközökben. Ezen a
téren jellemzőek a 4. tábori hadsereg
adatai: Csupán decemberben elvesztett
48 tarackból 43, 36 aknavetőből 28, 84
rohamlövegből 72, 48 100 mm-es löveg
ből 31, 252 tüzérségi vontatóból 230.
A vereség következtében jelentős sze
mélyi változások történtek a német ka
tonai vezetésben. Hitler december 19-én
leváltotta a szárazföldi csapatok főparancsnoki beosztásából Brauchitsch tá
bornagyot és maga lett a főparancsnok,
leváltotta az „Észak" és „Dél" hadsereg
csoport és sok magasabbegység parancs
nokát, összesen 35 tábornokot.
A vereség jelentősen aláásta a hadse
reg morális helyzetét, erősödtek a hábo
rúellenes hangulatok. A moszkvai csata
ideje alatt a tábori hadbíróságok több
mint 62 ezer katona, altiszt és tiszt ellen
folytattak eljárást.
A moszkvai csatának nagy volt a nem
zetközi jelentősége is. A megszállt orszá
gokban erősödtek a nemzeti ellenállási
mozgalmak. A németek balsikerei arra

ösztönözték Japánt és Törökországot,
hogy elhalasszák a Szovjetunió elleni tá
madást. Növekedett az elégedetlenség, a
szövetséges fasiszta országokban, Finnor
szágban, Magyarországon, Romániában és
Olaszországban is.
A moszkvai csata kimenetele nagyban
elősegítette a Hitler-ellenes koalíció meg
erősödését. 1942. imájus 26-án aláírták a
20 évre szóló szovjet—angol szövetségi és
együttműködési szerződést. Június 11-én
aláírták a szovjet—amerikai szerződést.
A csata jelentős belpolitikai eredmé
nyekkel járt. Egyrészt kedvezőbb felté
teleket teremtett a front stabilizálásához,
másrészt nyugodtabb körülmények kö
zött lehetett megszervezni a termelést, a
hadászati tartalékok kibontakoztatását.
A moszkvai csatában tanúsított hősies
magatartásáért kb. 40 egység és maga
sabbegység kapta meg a „gárda" nevet,
36 ezer harcost tüntettek ki és 110-en kap
ták meg a Szovjetunió Hőse kitüntetést.
A hadrakelt sereg feltöltése hadászati
tartalékokkal bonyolult körülmények kö
zött ment végbe, amikor a csapatok viszszavonultak, az üzemeket evakuálni kel
lett. Hatalmas szervezőmunkával ez még
is sikerült. Míg pl. 1941. október elején a
Nyugati Frontba 30 lövészhadosztály tar
tozott, december első napjaiban már 50.
A front lövészdandárjainak száma 1-ről
16-ra, a légihadosztályoké 5-ről 8-ra a
lovashadosztályoké 3-ról 16-ra, a harc
kocsidandároké 3-ról 22-re, a Főhadiszál
lás tartalékait képező tüzérezredeké 28ról 53-ra, a gárda-aknavető ezredeké 1ről 30-ra növekedett.
A moszkvai csata tapasztalatai gazda
gították a szovjet hadművészetet mind a
főcsapások kiválasztásának, mind az el
lentámadásba való átmenet időpontjának
meghatározása kérdésében. Ami pl. az
ellentámadást illeti, az akkor történt,
amikor az ellenség már nem tudott tá
madni, de még nem volt ideje átmenni
védelembe.
Nem kevésbé jelentős a megszerzett
tapasztalat a támadó hadművelet meg
szervezése és folytatása terén. A frontok
övezetének szélessége elérte a 300—600
km-t, a hadseregé a 100 km-t. A hadmű
veleti tömörség eléggé alacsony fokú volt,
s emellett az erők és eszközök egyenlően
voltak elosztva az egész arcvonalon. A
változást a Főhadiszállás 1942. január
10-i direktívája jelentette, amely az el
lenséges védelem áttörésének megszerve
zéséről és a tüzérségi támadásról szólt.
A támadó hadművelet bőven tartal
maz példákat az átkarolásról és bekerí
tésről, az éjszakai harcról, a sízászlóaljak alkalmazásáról, légierő átcsoportosí
tásról légi és földi ellenség, különösen
páncélosok ellen.
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A hadsereg felmérhetetlen segítséget
kapott a lakosságtól. Ez igen sok formá
ban nyilvánult meg. A háború első nap
jaiban a fővárosból és a Moszkvai terü
letről 400 ezer kommunista és komszomolista lépett be a hadseregbe. A hábo
rú első évében 15 népfelkelő hadosztályt,
sok más egységet és alegységet hoztak itt
létre. Ugyanakkor Moszkvában létrehoz
tak egy különleges rendeltetésű, gépko
csizó dandárt komszomolistákból és kom
munistákból, amely részt vett a védelmi
harcokban. A parancsnoíksága több mint
200 operatív csoportot képzett ki és kül
dött az ellenség hátába (több mint 7 ezer
embert).
1941 októbere és decembere között 600
ezer moszkvai dolgozott önfeláldozóan a
védelmi berendezések építésén. Elkészí
tettek 802 km harckocsiakadályt, 611 km
drótakadályt. A főváros utcáin elkészült
22 km páncélos-elhárító árok, 10 km ba
rikád, 496 tűzfészek a házakban, kb. 24
ezer fémakadály, stb. A főváros lakói
csak a háború első fél éve alatt 142 millió
rubelt fizettek be, ami akkor 1400 repülő
gép, vagy 750 harckocsi ára volt.
A főváros sok üzemét, intézményét
evakuálták. November végére a 4,5 millió
lakosból csak 2,5 millió maradt a város
ban, evakuáltak 498 össz-szövetségi, vagy
össz-szövetségi—köztársasági j elentőségű
üzemet. A hadiüzemeken kívül 1941
őszére kb. 2 ezer fővárosi üzem állt át
fegyver- és lőszergyártásra. Üjra elkezd
ték a könnyű harckocsik gyártását. 11
fémipari nagyüzem biztosította a harc
kocsik tömeges javítását.
A moszkvai gazdasági körzet dolgozói
1941 végén és 1942 elején 76 ezer gép
pisztolyt, 10 ezer aknavetőt adtak a
frontnak, kijavítottak 1000 harckocsit,
1200 repülőgépet.
A 11. számban megjelent összefoglaló
értékelés mellett a 12. szám minden ta
nulmánya (a vezércikken kívül) a moszk
vai csata különböző részkérdéseivel fog
lalkozik. Ezek közül olyat emelünk ki,
amely viszonylag kevésbé ismert kérdést
tárgyal: Sz. Zaharov: ,,A tengerészek
harci cselekményei" című cikket (1981.
12. sz. 53—59. o.). A főváros védelmében
tengerészek is részt vettek. A legnehe
zebb időszakban a Nyugati Front kere
tébe bekapcsoltak hat önálló tengerész
lövészdandárt és az 1. Moszkvai Tengerészcsapatot, amelyet később átszervez
tek 154. tengerész lövészdandárrá. A 62.,
71. és 84. dandárt az 1. csapásmérő had
seregbe, a 64.-t a 20. hadseregbe, a 74. és
75. dandárt a Moszkvai védelmi övezetbe
osztották be. A tengerész dandárok a
Moszkvai terület sok városának felszaba
dításában vettek részt.

A 64. önálló tengerész lövészdandár
alapjában a Csendes-óceáni Flotta matró
zaiból és a tisztiiskolák növendékeiből
lett összeállítva. A frontra 1941. novem
ber 25-én érkezett meg. A kivagonírozás
után előbb a védelmi harcokban vett
részt Csornája, Szuharevo, Hlebnyikova
térségében, ahol a 20. hadsereg kereté
ben egy 20 km-es arcvonalszakaszt vé
dett. December 6-án 10 harckocsin deszantként kezdték a támadást Belij Raszt
ellen, majd üldözve a Volokalamszk irá
nyába visszavonuló ellenséget, a dandár
13 nap alatt harcolva 130 km-t nyomult
előre. Felszabadított 30 helységet, zsák
mányolt 12 páncélost, 43 löveget, 141 gép
kocsit, és más technikai felszereléseket.
December 20-án a 20. hadsereg csapatai
felszabadították Volokalamszkot. A dan
dár december 25-én védelembe vonult
Gzsatszktól északnyugatra. A harcok
alatt több mint kétezer fasisztát semmi
sített meg.
A 62. önálló tengerész lövészdandárt
alapjában véve szintén csendes-óceáni
tengerészekből állították össze. A dandár
december első napjaiban érkezett meg
Zagorszk körzetébe és 12-én az 1. csa
pásmérő hadseregbe osztották be. Klin
városától nyugatra került harci érintke
zésbe az ellenséggel. A támadó harcok
folyamán a dandár 150 km-t nyomult
előre, felszabadított 40 helységet és szét
zúzott 3 ellenséges ezredet.
A 71. dandár, amely szintén főként
csendes-óceániakból állt, 1941. november
27-én érkezett meg az arcvonal egyik
fontos szakaszára Jahroma térségében,
ahol a fasiszta csapatok elérték a Moszk
va—Volga csatornát. A támadó harcok
ban tanúsított bátor magatartásért a dan
dár a tengerész lövészegységek között el
sőként kapta meg a „gárda" nevet. 150
km-t nyomult előre és 75 helységet sza
badított fel 1942. január végéig.
Alapjában véve a Csendes-óceáni Flot
ta, az Amuri Flottilla tengerészeiből és
haditengerészeti iskolák növendékeiből
állt a 84. önálló tengerész lövészdandár
is. November 25—26-án vagonírozott ki a
Rjazanyi terület Rjazsk városában, ahol
résztvettek Szkopin város védelmében és
felszabadításában, majd átdobták Za
gorszk körzetébe, ahol beosztották az 1.
csapásmérő hadseregbe. 180 km-t nyo
mult előre nyugati irányba, miközben
felszabadított 35 helységet, megsemmisí
tett több mint 4 ezer fasiszta katonát és
tisztet.-Többek közt részt vettek Klin fel
szabadításában és az ottani súlyos utcai
harcokban. A 84. dandárt ezután átirá
nyították az Északnyugati Front kereté
be, ahol aktívan részt vett a 16. német
hadsereg bekerítéséért folytatott harcok
ban.
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A 75. önálló tengerész lövészdandárt a
Fekete-tengeri Flotta, a Káspi-tengeri
Flottilla tengerészéiből és tengerésztiszti
iskolásaiból hozták létre. A dandár de
cember 18-án érkezett meg Ljublinóba,
ahol mint a Főhadiszállás tartalékát a
moszkvai védelmi övezet'parancsnokának
rendelték alá. 1942 januárjának közepén
a dandár az 1. csapásmérő hadsereg csa
pataival együtt részt vett az ellenséges
védelem áttörésében a Lama folyónál. A
dandár a 2. gárda-lövészhadtest keretei

között harcolva több tucat helység fel
szabadításában vett részt. A dandárt ha
marosan átirányították az Északnyugati
Fronthoz, ahol ugyanabban a hadtestben
harcolt. 1942. márciusában átszervezték
gárda-lövészdandárrá.
A tengerész egységek komoly segítsé
get nyújtottak a Nyugati Frontnak mind
a védelemben, mint pedig a támadásban.
A moszkvai területnek mintegy 250 hely
ségét szabadították fel. (Lengyel István)

MILITÄRGESCHICHTE
(Német Demokratikus Köztársaság)
1981. 1—6. sz

Huszadik évfolyamába lépett 1981-ben
az NDK Hadtörténelmi Intézetének tudo
mányos folyóirata. Az azévi 6. számot
így a megtett útra való visszatekintésnek
szentelte a szerkesztő bizottság, és közzé
tette az első húsz évfolyam repertóriu
mát. Az 1981-ben publikált előző öt szám
a már megszokott tartalmi gazdagságot
mutatja.
Heinz Kathe a 4. számban közreadott
közleményében II. (Nagy) Frigyes porosz
király egyik kiváló hadvezérének, Hans
Joadhim von Zieten (1699—1786) huszár
tábornoknak az életpályáját vázolja fel.
Rámutat, hogy kezdeti gyalogos és dra
gonyos szolgálat után került 17-30-ban az
akkor létrehozott testőr-huszárszázadba,
ahol a porosz hadakba beállt magyar hu
szártisztektől sajátította el a katonai mes
terség sajátos magyar válfajának az alap
jait. A továbbiakban kiemeli a szerző azt
a tényt is, hogy pályafutása további meg
alapozása szempontjából jelentőssé vált
az a tapasztalat, amelyet Zieten az 1733—
35-ös lengyel örökösödési háború idején,
a Rajna-menti hadszíntérén a magyar
huszárok élén a Habsburg-seregben szol
gáló és a francia kötelékek ellen bevetett
Baranyay János generális mellett szer
zett. Kiváló képességeit és nagyszerűen
elsajátított ismereteit a három sziléziai
háborúban nem egy esetben azután ép
pen egykori tanítómesterével szemben
kamatoztatta a porosz hadvezér.
Klaus-Ulrich Keubke és Helmut Schnit
ter közös tanulmányban az 5. számban a
18. századi porosz hadseregnek Adolph
von Menzel (1815—1905) polgári realista

festőművész életművében való tükröző
dését elemzi. A hadsereg mindennapi éle
tét és háborús cselekményeit ábrázoló
közel ezer grafika és metszet, valamint
több tucat festmény a művész előtanul
mányai és realista ábrázolásmódja kö
vetkeztében
valóban
figyelemreméltó
hadtörténelmi szempontból is.
A 3. számban Klaus Heydeck közlemé
nye a német „Sturm und Drang" irodal
mi és szellemi mozgalom névadójának és
kiemelkedő költő j ének-írójának, Fried
rich Maximilian Klingernek (1752—1831)
életútját eleveníti fel. Már a címben is
kifejezi, hogy az életmű eddig háttérbe
szorult területeivel, a majna-frankfurti
városi bérkocsis és mosónő fiának kato
nai és pedagógiai tevékenységével kíván
foglalkozni. Klinger ugyanis 1780-tól kö
zel ötven évig Oroszországban katonás
kodott, ahol hadnagyból altábornagyi
rangig emelkedett. Vezető szerepet ját
szott I. Sándor cár uralkodása idején a
katonai és polgári tanintézetek, sőt egyes
egyetemek
megteremtésében,
egyben
hosszú időn át a szentpétervári első k a 
dét- és apródiskola igazgatójaként tevé
kenykedett.
Ezúttal is több írás foglalkozik az el
múlt évfolyamban jelentős teret kapott
Carl von Clausewitz személyiségével. A
2. számban Klaus Hubert a fennmaradt
egyházi anyakönyvi bejegyzés publikálá
sával bizonyítja, hogy a nagyszerű po
rosz hadtudós nem az állítása szerinti és
eddig általánosan elfogadott 1780. június
1-én, hanem valójában 1780. július 1-én
született, további keresztneve
pedig
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Philipp mellett nem Gottfried, hanem
Gottlieb volt. A szerző közzétesz még há
rom, eddig, ismeretlen levelet, amelyet
Clausewitz 1814-ben, illetve 1816-ban
Hermann von Boyen (1771—1848) porosz
hadügyminiszterhez intézett.
André Türpe az 1. számban „Clause
witz a néptöimegek háborús .szerepéről"
címmel tette közzé írását. Ebben kiemeli,
hogy Clausewitz a napóleoni háborúk
idején üdvözölte a néptömegek felfegy
verzését, ebben az idegen hatalommal ví
vott háború sikerének zálogát látta. Fel
ismerte ugyanis az egész lakosság, az or
szág minden anyagi eszköze mozgósítá
sának szükségességét.
Állásfoglalását
azonban nem a demokratizmus, hanem a
gyakorlati megfontolás motiválta.
Ugyancsak_ az 1. számban
Joachim
Kleine Clausewitznek .,A háborúról" cí
mű főművével foglalkozik abból a szem
pontból, hogy mi ennek a jelentősége az
NDK hadtudománya számára. Elemzőén
mutatja be, hogy a háború dialektikájá
nak a felismerése, a háború lényegére,
törvényszerűségeire, alapelveire és lefo
lyásának szabályaira vonatkozó, továbbá
számos hadművészeti és hadtörténelmi
megállapítása máig hatóan helytálló és
továbbgondolkodásra ösztönző. Clause
witz fő művének mai tanulmányozása így
gyümölcsöző.
A 175 éves évforduló alkalmából az 5.
számban Heinz Gerold az 1806. október
14-i jénai és auerstädti csata néhány ta
nulságát foglalja össze. Rámutat, hogy az
elszigetelt Poroszország feudális-abszolu
tisztikus hadserege a forradalmi elvek
szerint szervezett és küzdő francia polgá
ri hadsereggel került szembe. Már a fel
vonulás, még inkább a csata lefolyása a
szemben álló hadseregek közti minőségi
különbséget mutatta. Szimbolikus a po
rosz vereség, egy önmagát túlélt rend
szer szenvedte el a katonai kudarcot.
Az 1900-as flottatörvény és a forradal
mi német szociáldemokráciának a tenge
ri fegyverkezési verseny ellen vívott har
ca képezi Jürgen Lampe közleményének
a tárgyát, amely a 4. számban látott nap
világot. Felvázolja a századforduló im
perialista versenyfutását, az ebből fakadó
erőteljes flottafejlesztést. Részletesen szól
az angol tengeri hatalom megtörését cél
zó német készülődésekről. Ismerteti az
1898-as flottatörvényt, amely hét év alatt
7 sorhajóval, 2 nagy és 7 kisebb cirkáló
val kívánta erősíteni a pozíciókat. Ennek
elfogadását követte az újabb előterjesz
tés, ezúttal már 19 sorhajó, 8 nagy és 15
kisebb cirkáló építésére, továbbá 8 pán

célozott partvédőhajónak sorhajóvá val6
átalakítására. E példátlan fejlesztés érde
kében a német kormányzat rendkívüli
propagandakampányt indított. így sike
rült a parlamenti elfogadtatás. A szem
ben álló erők közül határozottan a forra
dalmi szociáldemokrácia lépett fel a par
lamentben és azon kívül. A parlamenti
tiltakozás és a kibontakozó tömegmozga
lom ábrázolásával zárul a közlemény.
Ugyancsak Jürgen Lampe enMékezik
meg a 2. számban Rosa Luxemburgról
születésének 110. évfordulóján.
Dieter Dreetz közleménye a 4. szám
ban a Reichswehrnék (a birodalmi véderőnek) az 1921 márciusi közép-németor
szági kommunistaellenes provokációban
játszott szerepét elemzi. Rámutat, hogy
ebben az ipari övezetben volt legerősebb
a forradalmi munkásmozgalom, legjelen
tősebb az NKP befolyása. Ezért a Reichs
wehr az új ellenforradalmi offenzíva be
vezetéseként már 1920 májusában „egy
kommunista puccs" veszélyének ürügyén
követelte az NKP ottani szétzúzását. Va
lójában az NKP nem készített elő fel
kelést, 1920-as IV. kongresszusa a tömegpárt-építés feladatát tűzte napirendre.
Kezdetben a kormánykörök is kételked
tek a Reichswehrtől érkezett jelzések
ben. További nyomás, jobboldali eltoló
dás után 1921 márciusában végülis el
rendelték „a közép-németországi tiszto
gatási akciókat". Kihirdették a rendkívü
li állapotot, és rendőrszázadokat vezé
nyeltek a térségbe. A Reichswehr a hát
térben maradt tartalékként, egyúttal az
akció biztosítójaként. Közvetlenül csak a
terület lezárásában vett részt, egyúttal
azonban nehézfegyvereket bocsátott a
rendőri alakulatok rendelkezésére. Az
akció után a Reichswehr vezetése igye
kezett nagyobb mértékben részesedni a
végrehajtó hatalomból.
A hadijátékok németországi fejlődésé
nek 1945-ig terjedő szakaszát mutatja be
Werner Knoll a 2. számban megjelent
közleményében. Ismerteti, hogyan vált a
17. századi hadisakkból a 19. század ele
jén a tisztek és a törzsek kiképzésére és
továbbképzésére szolgáló, terepasztalon
lejátszott játék. Részletezi a merev játék
szabályok elhagyását, a hadijátéknak a
harcászati kiképzés részévé tételét, majd
a hadászati területre való adaptálását.
Kitér a századfordulón történt változás
ra, a méretarányos térképek alkalmazá
sára, majd a terepen való megjelenítés
re. A két világháború közti időszakkal
kapcsolatban részletesen ábrázolja, mi
lyen stratégiai méretű hadijátékokat dol
gozott ki a vezérkar egy eljövendő há-
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ború hadműveleti
sára.

terveinek kipróbálá

E témakörben ugyancsak Werner Knoll
a 4. számban forrásokat publikál, a fa
siszta Wehrmacht vezetésének a Szovjet
unió elleni támadás előkészítését szolgáló
hadijátékait teszi közzé az 1940 novem
ber — 1941 március közti időből. E hadi
játékok jól tükrözik, hogy szovjetellenes
támadó háború előkészítését szolgálják.
Nyíltan kimondják a dokumentumok,
hogy a játékok a német—szovjet határ
terület terepviszonyait tükrözik, támadó
fél a német, amely felvonulási terület
ként számol Szlovákiával, Magyarország
gal és Romániával, továbbá egy adott
időben Románia Németország melletti
hadbalépésével, Törökország bizonytalan
magatartásával, a többi délkelet-európai
állam semlegességével.
Hans-Georg Kampe 3. számbeli közle
ménye a Szovjetunió elleni fasiszta tá
madás
híradástechnikai biztosításával
foglalkozik. Részletes képet fest arról,
hogy az 1940 június — 1941 március közti
időszakban a távolsági telefonkábelaz önhordó légkábel- és a távíró-hálózat
kiépítése megtörtént az északi és a kö
zépső hadseregcsoport, valamint a VIII.
repülőhadtest felvonulási vonalán, a le
rohant és megszállt Lengyelország, vala
mint részben Csehszlovákia területén.
Az 5. számban Manfred Oertel a Deut
sche Reichsbank (Német Birodalmi Bank)
mindeddig kevéssé vizsgált tevékenysé
gét, a Szovjetunió elleni fasiszta agreszszióban játszott szerepét mutatja be.
Közzéteszi a fasiszta bankügynek az
ideiglenesen megszállt szovjet területe
ken való kiépítését előkészítő 1941. jú
nius 10-i alapdokumentumot. Bevezető
tanulmányában részletes képet fest arról,
milyen pénzügyi szerepet játszott a Deut
sche Relchsbarik a második világháború
idején a németek által Ideiglenesen meg
szállt területeken a mintegy hatvan biro
dalmi hitelpénztár (Reichskreditkasse)
létrehozásával e területek kifosztásában
és a megszálló hadak anyagi ellátásában.
Ugyancsak az 5. számban Gerhart Hass
tanulmánya a moszkvai csatával kapcso
latos polgári nézetekkel foglalkozik.
Elemzése bemutatja, hogy az 1941. szep
tember 30 — 1942. április 20. között ví
vott, a fasiszta villámháborús tervet ke
resztülhúzó csata megítélése a polgári
történettudományban a napi politika
függvénye. A szovjet diadal jelentőségét
igyekezett lebecsülni a fasiszta irodalom,
a hidegháborús időszákban keletkezett
amerikai és nyugatnémet művek sora, és

ugyanez a tendencia érvényesül számos
mai, NATO-államokbeli munkában. A
leggyakoribb nézetek közül a szerző be
mutatja annak tarthatatlanságát, mintha
az első fasiszta német vereség „a vezetés
által elkövetett hiba következménye",
„véletlen" lett volna. Megcáfolja az állí
tólagos „szovjet túlerőre", „szovjet rész
ről stratégiai tartalékok bevetésére" való
hivatkozást, a kedvezőtlen időjárás sze
repének eltúlzását. Hosszasan foglalkozik
annak helytelenségével, hogy „vétkese
ket" keresve, azt Hitler személyében ta
lálják meg, eltúlozva annak jelentőségét,
hogy a kudarc folyamán 35 tábornokát
mentette fel, és maga vette át a főpa
rancsnokságot.
Több szerző foglalkozik a fennállásá
nak huszonöt éves évfordulóját ünnepelt
Nemzeti Néphadsereggel. Az 1. számban
Günther Glaser tanulmánya jelent meg
„Az NDK Nemzeti Néphadserege — a
német hadtörténelem alapvető fordulatá
nak kifejezője" címmel. A szerző kieme
li, hogy 1956-ban, az ENSZ alapokmányá
val összhangban, önvédelme erősítése ér
dekében állította fel az NDK a Nemzeti
Néphadsereget és csatlakozott a Varsói
Szerződéshez. Az első német munkás-pa
raszt hatalom hadseregének osztályjelle
géből fakadóan a béke megőrzése, az im
perialista agresszív szándékok visszave
rése az elsődleges hazafias és internacio
nalista feladata. A továbbiakban elemzi
a Nemzeti Néphadsereg összetételét, az
NSZEP hadseregbeli szerepét és a szo
cialista típusú hadsereg jellemzőit.
Werner Thiel tanulmánya az 5. szám
ban az NDK Nemzeti Néphadserege szer
vezésének időszakából az első gépkocsizólövész-magasabbegység felállítását kö
veti nyomon 1956 márciusától novembe
réig. Bemutatja a Vörös Hadsereg há
borús tapasztalatainak hasznosítását, a
kommunisták irányító szerepét. Elemzi az
önkéntesek összetételét, és rámutat, hogy
alig egy hónap alatt sikerült a személyi
állomány 87%-át biztosítani. Ismerteti a
magasabbegység
kezdeti
szervezését,
amely teljesen megfelelt az akkori harc
követelményéknek. A gépkocsizó lövész
egységek mellett páncélos- és tüzéregy
ségek is adottak voltak, mégpedig össze
sen már akkor 3 : 2 arányban, amellett
csapatfelderítő, légvédelmi tüzér, híradó,
műszaki és hadtápalegységeket is szer
veztek. A fegyverzet és a járműpark
azonban az első időkben vegyes volt. A
•szerző részletesen bemutatja a kiképzés
első fázisát, a szovjet tanácsadók szere
pét, a kommunisták példamutatását.
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A 2. számban Wolfgang Pietsch és Jür
gen
Wülisch
közös tanulmánya az
NSZEP-nek azt a vezető szerepét elemzi,
amelyet a légierőnek és a légvédelemnek
modern haderőnemmé fejlesztésében ját
szott. E folyamatot három szakaszra
bontja, és mindháromban ismerteti a párt
haderőnemi küldöttértekezletének hatá
rozatait és az NSZEP tagjainak tevékeny
ségét e határozatok végrehajtásában. Az
ötvenes évek közepétől a hatvanas évek
elejéig tartó első periódusból a szerzők
az egységes vezetési rendszer kiépítését, a
MIG—15, —17, majd —19 típusú repü
lőgépekkel és MI—4 típusú helikopterek
kel, valamint 57 mm-es légvédelmi gép
ágyúkkal való felszerelést emelik ki. A
hatvanas évekbeli második szakasznál a
MIG—21 típusú repülőgépek és a légvé
delmi rakéták rendszerbe állítását, vala
mint a légvédelmi hadosztályok szervezé
sét és a tisztképzés központosítását hang
súlyozzák. A hetvenes évek eleje óta tar
tó harmadik szakasz jellemzőinek a Var
sói Szerződés egységes légvédelmi rend
szerébe való integrálódást, a minőségi fej
lesztést, főiskolai szintű magasabb tiszt
képzést, önálló tiszthelyettes-képzést tart
ják.

sói Szerződés védelmi intézkedéseit ered
ményezték. A NATO-terveket keresztező
stratégiai meglepetést, a berlini állam
határ lezárásának folyamatát részletesen
bemutatják. Eközben kiemelik a Varsói
Szerződés teljes harckészültségét, az
NDK Nemzeti Néphadseregének a Né
metországi Szovjet Hadseregcsoporttal,
valamint az NDK társ fegyveres erőivel
és szervezeteivel való magas szintű
együttműködését.
A fegyverbarátság területére áttérve,figyelmet érdemel az 1. számban Vlasti
mil Kožnar tanulmánya a Csehszlovák
Néphadsereg és az NDK Nemzeti Nép^
hadserege közti fegyverbarátság történel
mi gyökereiről és fejlődéséről. A szerző
kiemeli, hogy közös forradalmi hagyo
mány, a Nagy Októberi Szocialista For
radalomban, a spanyol polgárháborúban,
a csehszlovákiai antifasiszta küzdelem
ben, a Szlovák Nemzeti Felkelésben, a
Vörös Hadsereg soraiban és a partizán
osztagokban vívott közös harc alapozta
meg mindkét ország felszabadulás utáni
együttműködését. Mindkét hadsereg azo
nos katonai koalíció tagja, a közös had
gyakorlatok, az ezeket követő baráti ta
lálkozások jelentősen hozzájárultak a
fegyverbarátság elmélyüléséhez.

A Nemzeti Néphadsereg páncélos csa
patainak hatvanas évekbeli fejlődése
Dieter Postier közleményének a tárgya
az 1. számban. Ezt az időszakot a hadse
regfejlesztés új szakaszaként értékeli a
szerző, mivel a szovjet hadseregben ak
kor rendszeresítették a nukleáris töltettel
ellátott hadászati, hadműveleti és har
cászati rakétákat, hozták létre önálló
haderőnemként a hadászati rakétacsapa
tokat. Ezzel párhuzamosan á Varsói Szer
ződés többi hadseregéhez hasonlóan a
Nemzeti Néphadseregben is rendszeresí
tették a harcászati-hadműveleti és a har
cászati rakétákat, egyúttal teljessé tették
a gépesítést, fokozatosan új, nagyobb tel
jesítményű harckocsikat, tüzérségi esz
közöket és páncélozott szállító járműve
ket rendszeresítettek, a hadvezetésben
megkezdték az elektronizálást, végül új
harcászati szabályzatot vezettek be.

Az NDK Hadseregmúzeumának honvé
delmi nevelő szerepével foglalkozik a 3.
számban Manfred Kunz és Berthold Nä
ser közös közleménye. A fennállásának
húszéves évfordulóját ünneplő intéz
ményt tizenegy millió látogató kereste
fel, és 70%-uk húsz évnél fiatalabb volt,
60%-uk csoportosan érkezett. A honvé
delmi 2nevelő tevékenység alapját a
7200 m kiállítási terület hadtörténelmi,
hadpolitikai ábrázolása képezi. Az így
közölt ismeretek elmélyítésére speciális
tárlatvezetéseket, műhelyvitákat, fórumo
kat, előadásokat, művészeti bemutatókat,
védnökségeket, klubfoglalkozásokat és
rendkívüli történelemórákat szerveznek.
Ezen túlmenően vándorkiállításokat ké
szítenek, más múzeumokat tartós letétbe
adott tárgyakkal segítenek.

A 4. számban Kari Greese és Wilfried
Hanisch közös tanulmánya az NSZEP
had- és biztonsági politikájának sikeres
próbatételét, az NDK 164 kilométeres
berlini államhatárának 1961. augusztus
13-i lezárását elemzi. Bevezetőben fel
idézik a szerzők az agresszív imperialista
körök által az NDK fennállása óta terve
zett és szervezett ellenforradalmi nyug
talanságokat, határprovokációkat, kato
nai intézkedéseket, a berlini nyitott ha
tárral való állandó visszaélést. Ismertetik
az 1961-es eseményeket, amelyek a Var

Az 1. számban Erwin Könnemann köz
leménye az üzemtörténetírásnak az NDK
Nemzeti Néphadserege és Határőrsége
egységtörténetírása számára hasznosítha
tó tapasztalatait elemzi. Kiemeli, hogy
közös a világnézeti alap, a tudományos
anyaggyűjtési módszer és a feldolgozás
formája. Eltérő azonban a feldolgozásra
kerülő kollektíva jellege. Míg az üzem
esetében különböző korú, élettapasztalatú, osztályhovatartozóságú és tevékeny
ségi körű egyénekről van szó, akik tartós
közösséget alkotnak, az egység rövid éle-
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tû egységes közösséget jelent, ahol a folyamatosságot csak a továbbszolgáló és a
hivatásos állomány, tisztek, tiszthelyettesek jelentik.
Az egyetemes hadtörténelmi témák közül első helyre kívánkozik Petr Klučina
3. számbeli közleménye az 1260-as kressenbrunni csatáról. A szerző a Babenberg-dinasztia örökségéért, Stájerország
és Ausztria birtoklásáért vívott harcokat
vázolja fel. Középpontjába az 1260. jú
lius 12-én az ausztriai Kressenbrunnál le
zajlott csatát állítja. Ebben II. Ottokár
cseh király és szövetségesei: Ottó bran
denburgi őrgróf, Fülöp salzburgi herceg
érsek, Ulrich karinthiai herceg, Henrik
boroszlói herceg és László opolei her
ceg seregei, továbbá különböző német
római
bírodalombeli zsoldoskötelékek
diadalt arattak IV. Béla magyar király
és szövetségesei: Dániel holicsi fejede
lem, Boleslaw krakkói fejedelem és Le
szek leczicai fejedelem hadai fölött. A
győzelmét felnagyító cseh uralkodó le
velének túlzó állítását elfogadva, a szer
ző a kunokon és székelyeken túl a ma
gyar király seregébe tagolt tatár, havas
alföldi, görög, izmaelita, szerb és bos
nyák kötelékekről is szól. A csatát ele
mezve, kimutatja, hogy a magyar és szö
vetséges hadak döntően könnyűlovasság
ból, míg a cseh és szövetséges seregek el
sődlegesen nehézlovasságból álltak. Az
eseményeket egyoldalúan korabeli cseh
krónikák alapján ábrázolja a szerző, és
a magyar hadvezetést vádolja a fegyver
szünet megsértésével. A Morva folyón át
kelő magyar seregek katasztrofális vere
sége eredményezte egyébként, hogy IV.
Béla lemondott Stájerországról II. Otto
kár javára.
Az utolsó nagy gályacsatát, az 1571. ok
tóber 7-én a Lepantói öbölben a Szent
Liga és az Oszmán-török Birodalom kö
zött lezajlott összecsapást a 2. számban
Richard Lakowski és Barbara
Pätzold
. közös közleménye elemzi. Ismertetik a
korabeli gályákat, valamint a gálya és a
vitorlás előnyeit egyesítő új típusú ve
lencei hajókat. Bemutatják a spanyol ve
zetéssel kifutó egyesült földközi-tengeri
keresztény flottát, amely mintegy 300 ha
jóval és 50 000 harcossal vette fel a küz
delmet a törökök 270 hajója és valami
vel kisebb hadereje ellen. A csata során
aratott keresztény győzelemmel kapcso
latosan a szerzők kiemelik, hogy az eve
zősök felfegyverzésével sikerült további
létszámfölényt biztosítani. A csata heves
ségére jellemző, hogy a törökök 25 000
halottat, 4000 foglyot és mintegy 15 000
kiszabadított keresztény rabszolga evezőst

vesztettek, 80 hajójuk elsüllyedt, 130 a
Szent Liga kezére jutott. A keresztény
veszteség 8000 halott volt.
V. A. Artamonov tanulmánya az 5.
számban az 1700—1721-es északi háború
ban fordulatot eredményező, 1709. június
27-i (július 8-i) svédellenes pórtavai orosz
győzelmet elemzi. Az eddigi ellentétes in
terpretálásokkal szemben új levéltári
források bevonásával szükségszerűnek és
megsemmisítőnek minősíti a svéd vere
séget. Sok új részinformáció mellett első
ízben közöl reális létszámadatokat a
résztvevőkről. Ezek szerint a 42 000 fős
orosz csoportosítás 28 000 svéddel, 11 000
kozákkal és 1000 moldvai zsoldossal ke
rült szembe, a svédek 28, míg az oroszok
87 ágyúval rendelkeztek. A kartácstűz a
támadó svédek soraiban nagy pusztítást
végzett, az orosz ellentámadás ezt még
fokozta. A svédek halottakban 9234 főt
vesztettek, és alig ezer fő kivételével
mind fogságba estek. Ezzel szemben az
orosz veszteség 1335 fő volt halottakban
és 3270 fő sebesültekben.
A 2. számban M. D. Kurmacsova köz
leménye II. Katalin kormányzatának a
Pugacsov vezette parasztháborúval kap
csolatos politikáját mutatja be. Eleven
képet fest az eseményekről, és kiemeli,
hogy kezdetben a történteket „helyi
nyugtalanságnak", később „lázadásnak",
végül „politikai pestisnek" minősítették.
Minden módon igyekeztek elszigetelni a
parasztháborút, és megszűrni a híreket.
Különösen a külfölddel szemben arra tö
rekedett a kormányzat, hogy eltitkolja a
felkelés politikai jellegét és kiterjedtsé
gét. Mindenesetre a folyó török háború
ban 1774-ben sietve békét kötött II. Ka
talin.
/+•
Az 1830/31-es belga válság stratégiai
vonatkozású kérdéseivel foglalkozik a 4.
tanulmánya.
számban Kurt Holzapfel
Bemutatja, hogy az 1815-ben Belgium és
Hollandia egyesítésével létrehozott Egye
sült Németalföldi Királyságban 1830. au
gusztus 25-én kirobbant belga polgári de
mokratikus forradalom mozgásba hozta a
nagyhatalmi politikát. Franciaország te
rületi növekedésében reménykedett, Ang
lia éppen ettől tartott. Poroszország ag
gódott területi szerzeményei miatt, mi
után feltételezte a forradalom terjedését.
Ausztria és Oroszország is a forradalom
elszigetelésére törekedett, akár megelőző
háborút is követelve. A háborús veszély
fokozódott, amikor I. Vilmos németalföl
di király Oroszország, Ausztria és Porosz
ország fegyveres beavatkozását kérte.
Oroszország azonnal készen állt erre, el-
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rendelte a teljes mozgósítást, Poroszor
szág azonban kitartott a fegyveres sem
legesség politikája mellett. Ilyen körül
mények között Ausztria is támogatta a
Londonba
összehívandó
nagyhatalmi
konferenciára irányuló francia indít
ványt. Ez eleve a kompromisszumos meg
oldás irányába mutatott. A nagyhatalmak
valóban kezdetben a fegyveres konflik
tus megelőzésére, a holland—belga hábo
rú kitörésekor annak lokalizálására és
véget vetésére törekedtek, miközben elis
merték a belga polgári állam létrejöttét.
A forradalmi mozgalmak terjedésének
megakadályozása jegyében ugyanis ér
dekazonosság jött létre a feudális és a
polgári államok politikai vezetése között.
Az 5. számban Peter Kolmsee tanul
mánya Nyikolaj Ivanovics Pirogovnak
(1810—1881), a neves orosz katonasebész
nek és katonaorvos-szervezőnek az élet
pályáját vázolja fel halála százéves év
fordulóján. Életművéből kiemeli a ké
sőbb általánossá vált sebesültellátási
rendszert: kötözőhelyen való gyors ellá
tás, hátországba való szállítás, alapos
kórházi kezelés. így a hadműveleti terü
leten való operálások, amputálások gya
korlatával szakítva gyógyító tevékeny
sége alapjává a konzerváló kezelést tette.
Inge Kircheisen a 4. számban megje
lent közleményében Afganisztánnak az
imperialista hatalmak politikájában a
második világháború végéig játszott sze
repét elemzi. Bemutatja, hogy a straté
giai helyzetű, 1747-ben létrejött önálló af
gán állam mindenkor a nemzetközi konf
liktusok kereszttüzében feküdt. Anglia
1808-tól egyenlőtlen szerződésekkel, kül
ső nyomással, fegyveres agressziókkal el
érte, hogy Afganisztán a brit befolyási
övezet részévé vált, és ezt a tényt 1907ben Oroszország is elismerte. A brit pro
tektorátus szerepe a Nagy Októberi Szo
cialista Forradalom után még inkább fel
értékelődött. A nemzetközi erőviszonyok
megváltozása, így a szovjet segítség ered
ményeként azonban 1919-ben Afganisz
tán önállóvá vált. A brit befolyás helyre
állítására való törekvés miatt alapvető
fontosságúvá vált az új állam számára a
szovjethatalommal kötött 1920-as, 1921-es
és 1926-os egyezmény. Amikor a brit ak
namunka hatására angol irányzatú kor
mányzat került hatalomra 1929-ben, az
új vezetők is felismerték a Szovjetunió
szerepét, és 1931-ben ők is semlegességi
és megnemtámadási szerződést kötötték.
A harmincas évektől megélénkült a fa
siszta Németország érdeklődése e terület
iránt, amely az angol- és szovjetellenes
aknamunka egyik bázisává vált.

Ugyancsak
a
4. számban
Roland
Jäntsch forráspublikációja egy eddig is
meretlen, francia nyelvű, eredeti össze
foglaló jelentés a spanyolországi Nem
zetközi Brigádok albacetei bázisának
1936/37-es kialakulására, az onnan kibo
csátott 53 országbeli 52 000 önkéntes öszszetételére, kiképzésére, hadba küldésére
vonatkozóan tartalmaz fontos új infor
mációkat.
A. I. Babin 3. számbeli tanulmánya
Marxnak és Engelsnek a katonai straté
gia és a hadvezetés kérdéseire vonatkozó
nézeteit ismerteti. Bemutatja, hogy felis
merték az egész ország, a teljes haderő és
a hadszíntér háborús előkészítésének je
lentőségét, nagy figyelmet szenteltek a
háború tervezésének, előkészítésének és
vezetésének. Fontos tételeket fogalmaz
tak meg az erőknek és eszközöknek a
hadszínterekre és stratégiai irányokba
való elosztásával, az egységes stratégiai
irányítással, a hadműveleti vezetés for
máival, a csapatvezetéssel, a stratégiai
csoportosítások és a haderőnemek közti
együttműködéssel, a stratégiai tartalékok
felhasználásával kapcsolatosan. Befejezé
sül a szerző Marx és Engels életművéből
a proletariátus hadvezetésének módsze
reire, stratégiájának és taktikájának dia
lektikájára vonatkozó megállapításokat
emeli ki.
A. J. Grunt tanulmánya a 4. számban
az általános sztrájk és a fegyveres fel
kelés dialektikájával foglalkozik a há
rom orosz forradalom tapasztalatainak
elemzése alapján. Ismerteti az 1905-ös
bolsevik álláspontot, amely az általános
politikai tömegsztrájkot a fegyveres fel
kelés bevezetőjeként tekintette, és amely
teljes igazolást nyert az események sod
rában. Az 1917 februári forradalom
ugyanezt az álláspontot igazolta. A Nagy
Októberi Szocialista Forradalom esetében
azonban nem vezette be általános sztrájk
a fegyveres küzdelmet, hanem az az erő
gyűjtést követően váratlanul, a meglepe
tés előnyével robbant ki. A kezdeti dia
dal biztosítására azután a nagyvárosok
ban utólag következett általános támo
gató politikai sztrájk.
Nyikolaj Buga j 1. számbeli tanulmá
nya a Vörös Hadseregnek a szovjethata
lom kiépítésében játszott 1918/21-es sze
repét elemzi. A szocialista hatalom biz
tosításáért vívott fegyveres harc körül
ményei között a Vörös Hadseregbe került
káderekre jelentős feladat hárult a ha
talmi apparátus kiépítésében is. Jelentős
számú katonát választottak be a külön
böző szintű szovjetekbe, a helyi forra-
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dalmi katonai bizottságokba. 1919. októ
ber 24-én azután központi intézkedés tör
tént arra vonatkozóan, hogy a Vörös
Hadsereg által felszabadított helységek
ben a Vörös Hadsereg kádereinek a ve
zetésével és a helybéliek bevonásával
kell megalakítani a forradalmi bizottsá
gokat, így a katonai és a közigazgatási
funkciók egy hatalmi szervben olvadtak
össze. A forradalmi bizottságokat ugyanis
közvetlenül a frontok és hadseregek for
radalmi haditanácsai, legfelsőbb szinten
pedig a központi szovjet szervek irányí
tották. Ezzel a proletárdiktatúra sajátos
formája jött létre.
Ugyancsak az 1. számban Györkéi Je
nő és Sonja Striegnitz közzétett a Szov
jet Hadsereg Központi Állami Levéltá
rából egy visszaemlékezést a Tungirmenti partizánosztag harcáról és pusztu
lásáról „Internacionalisták a szovjethata
lomért vívott harcban 1918/19-ben Szibé
riában és a Távol-Keleten" címmel.
A 2. számban Werner Thiel közlemé
nye a szovjet katonai körzetek történeté
re vonatkozó hadtörténelmi irodalmat is
merteti. Bemutatja az 1959—1980 között
keletkezett és megjelent tizenkilenc mo
nográfiát. A hasonló tartalmi felépítés
alapján összehasonlító módszerrel elemzi
e műveket. Elemzése tükrében megele
venednek az egyes szovjet katonai kör
zetek, az azokhoz fűződő hadtörténelmi
események.
Napjaink kérdéseivel kapcsolatosan is
több munka jelent meg. Albrecht Charisius a NATO politikai stratégiájának a
nyolcvanas évek elején mutatkozó jel
lemzőit elemzi a 3. számban megjelent
tanulmányában. Bemutatja, hogy a glo
bális stratégiai célok változatlanok, azok
a szocialista államok közösségének és a
szocialista társadalmi rendszernek a fel
lazítására, a szocialista államok és a fej
lett tőkés államok kommunista pártjai
közti kapcsolatok aláásására, a szocialis
ta államoknak és a kommunista világ
mozgalomnak a nemzeti felszabadító
mozgalmakról és a fiatal nemzeti álla
mok antiimperialista harcáról való levá
lasztására irányulnak. Űj tendenciák ér
vényesülnek azonban ezen belül, így
mindenekelőtt az erőltetett fegyverkezés,
a Varsói Szerződéssel szembeni katonai
fölény biztosítására törekvés, az imperia
lista koalíción belüli magasabb fokú
együttműködés és új területeken való kiterjeszkedés.
Rainer Larabrecht tanulmánya az 5.
számban az intervenció elvének az Egye
l\

Hadtörténelmi Közlemények

sült Államok katonai doktrínájában mu
tatkozó felértékelődésével, a gyorshad
testtel és az Arab- (Perzsa-) öbölben való
flottafelvonulással foglalkozik. Rámutat,
hogy az 1973 óta végrehajtott hadgyakor
latok sora „az olajválság katonai inter
vencióval való megoldására" irányuló tö
rekvést tanúsítja. A feltételezett ellenség
hol Líbia, hol Szíria volt, sőt 1975-re ki
dolgozták a szaúd-arábiai olajmezők légideszant és tengerészgyalogság útján való
birtokbavételének tervét is. 1980-ban az
után létrehozták az egységes vezetésű, de
széttagoltan diszlokált, légi, haditengeré
szeti, tengerészgyalogos és szárazföldi
erőkből álló, összességében 300 000 fős
„gyorshadtestet". Ezen erők bemutatása
után a szerző az Arab- (Perzsa-) öböl ré
giójában 1979 óta mutatkozó flottaössz
pontosítást, vagyis folyamatos haditenge
részeti stratégiai átcsoportosítást elemzi.
A 32 hadihajó, köztük 9 repülőgép-anyahajó ismertetésénél kiemeli, hogy azok
fegyverzete, manőverezése nemcsak az
arab országok, hanem a Szovjetunió el
len is irányul.

A 2. számban Ernst Stenzel közlemé
nye az imperialista hadseregek tüzérsé
gének fejlődési kilátásait elemzi. Rámu
tat arra, hogy az ötvenes és hatvanas
évekbeli érdektelenséggel szemben jelen
leg jelentős mennyiségi és minőségi fej
lesztés folyik, főleg a szárazföldi had
erőnél. Emögött az a felismerés húzódik
meg, hogy nem minden feladat oldható
meg rakétákkal, más esetekben viszont
gazdaságtalan a rakétabevetés. Így ismét
előnyben részesítik a tüzérségi eszközö
ket a gyalogság és a páncélosok kísérésé
nél, az ellenséges páncélelhárító eszközök
és megfigyelőpontok lefogásánál, az el
lenséges tüzérségi eszközök és élőerő
megsemmisítésénél, a saját rakéták meg
védését célzó, alacsonyan repülő ellensé
ges repülőgépek elleni harcnál.
Hermann Mierecker 3. számbeli tanul
mánya vezető katonai személyiségeknek
az olaszországi újfasiszta puccsakciókban
való részvételét tárgyalja. Bemutatja az
olasz újfasiszta mozgalom politikai plat
formját, párthíveinek összetételét, nem
zetközi kapcsolatait, az olasz politikai
életben játszott szerepét. Ezt követően
részletesen elemzi az 1964-es fasiszta
puccskísérletet, amikor a szálak Lorenzo
tábornok, vezérkari főnök kezében fu
tottak össze, majd az 1970-es és 1973-as
hatalomátvételi
szervezkedést, amikor
Miceli tábornok, a titkosszolgálat vezető
je állt a tervezett akció élén.
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A 4, számban jelent meg Ernst Stenzel
tanulmánya, amely a hadviselés nemzet
közi jogi szabályainak fejlődését mutat
ja be. Bevezetőben utal az ókori és kö
zépkori szokásjogra, a múlt századi ál
lamközi szerződésekre, majd az első vi
lágháború előtti hágai egyezményeket
elemzi. Bemutatja, miként hagyták eze
ket figyelmen kívül az imperialista koa
líciók. Ugyanígy ismerteti a két világ
háború közti megállapodásokat és azok
második világháború alatti mellőzését. A
legújabb megállapodások közül részletezi
az 1945-ös londoni négyhatalmi megálla

podást a fő háborús bűnösök felelősség
revonásról és az 1968-as ENSZ-határo
zatot, hogy e területen nincs elévülés, az
1949-es genfi egyezményt a hadviselés
normáiról és ennek 1977-es módosítását,
a világűr békés felhasználására vonatko
zó 1967-es megállapodást, az 1968-as
atomstop-egyezményt,
a
tengerfenék
atommentesítésére
vonatkozó
1971-es
megállapodást, a biológiai és vegyi fegy
verek eltiltását tartalmazó 1972-es egyez
ményt és az ENSZ 1974-es határozatát az
agresszió fogalmáról. (Zachar József)

KRONIKA

BENCZE LÁSZLÓ

BESZÁMOLÓ A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPART
HONVÉDELMI POLITIKÁJA ÉS A MAGYAR NÉPHADSEREG
FEJLŐDÉSÉNEK NEGYEDSZÁZADA
ClMÜ TUDOMÁNYOS ÜLÉSRŐL
Az MN Politikai Főcsoportfőnökség
Tudományos Tanácsa és a Hadtörténel
mi Intézet és Múzeum rendezésében 1982.
április 9-én zajlott le a tudományos ülés,
amelyen a Magyar Néphadsereg számos
vezetőjén kívül részt vettek a hadsereg
magasabb beosztású parancsnokai és po
litikai vezetői, tudományos munkatársai
és propagandistái, továbbá több, a pol
gári élet különböző területein dolgozó
kutató. Dr. Liptai Ervin ezredes elnöki
megnyitójában hangsúlyozta, hogy nap
jainkban széles körű és egyre növekvő
érdeklődés nyilvánul meg a felszabadulás
utáni évtizedek eseményei iránt. A tár
sadalomtudományok, az irodalom, a mű
vészetek művelői mind gyakrabban idé
zik fel az elmúlt több mint három és fél
évtized egyes korszakait. Megállapította,
hogy ez a tevékenység önvizsgálat: az
egyén és társadalom belső harcainak, el
lentmondásainak, a hányattatásokon és
torzulásokon is felülkerekedő előrejutá
sának vizsgálata, amelynek önkritikus,
elemző értékeléséhez kedvező alapot biz
tosít társadalmunk egészséges légköre,
pártunk kiegyensúlyozott marxista—le
ninista politikája. Az események alaku
lása okainak és törvényszerűségeinek fel
tárása, a fejlődés valós értékeinek be
mutatása kötelesség magunkkal szem
ben, akik cselekvően átéltük ezeket az
évtizedeket, s kötelesség azokkal szem
ben is, akik a felszabadulás után szület
tek, és hiteles beszámolót várnak tőlünk
nemzeti történelmünk legnagyobb társa
dalmi fordulatát hozó, drámai évtizedei
ről.
Az elmúlt időszak integráns része —
folytatta — a Magyar Néphadsereg tör
ténete, amelynek vizsgálata nélkül nem
oldható meg történelmünk reális értéke
lése. Hadseregünk a hazai forradalmi
11*

hadseregek sorában messze a leghoszszabb múltra tekinthet vissza. Fejlődé
sének sokoldalú vizsgálata, a tanulságok
levonása egyaránt- fontos és szükséges a
jelen és a jövő számára. Hangsúlyozta,
hogy a magyar kommunisták pártja had
seregünk fejlődésében az első pillanattól
kezdve meghatározó szerepet játszott, s
a hadsereg története egyszersmind a párt
honvédelmi
politikájának
története.
"Ezért áll a tudományos ülés középpont
jában pártunk honvédelmi politikája,
amely az elmúlt negyedszázad kiegyen
súlyozott, folyamatos katonai fejlődésé
nek alapja és mozgató ereje volt. Liptai
ezredes elnöki megnyitója után átadta a
szót a tudományos ülés előadóinak.
A bevezető előadást Horváth
István
vezérőrnagy tartotta „Az MSZMP hon
védelmi politikája és a Magyar Néphad
sereg negyedszázados fejlődése" címmel.
Elöljáróban emlékezett a párt-, az állami
és a társadalmi szervek, valamint a kü
lönböző tudományos intézetek által el
végzett mélyreható vizsgálatra, s ennek
széles körű ismertetésére, amellyel az
egész ország lakossága közkincsévé tet
ték hazánk elmúlt 25 éves történelmé
nek tapasztalatait és tanulságait. Meg
említette, hogy mi is ünnepeltük Kalo
csán, a 37. Budapesti Forradalmi Ezred
nél a honvéd forradalmi karhatalmat, az
ellenforradalom elleni harcban részt ve
vő Magyar Néphadsereget. Az ünnepség
alkalmat nyújtott annak az igénynek a
megfogalmazására, hogy állítsuk tudomá
nyos munkánk középpontjába a párt
honvédelmi politikájával, a néphadsereg
fejlődésével való foglalkozást. Az eddigi
kutatások eredményeire, a felső párt- és
katonai vezetés elemzéseire, megalapo
zott értékeléseire támaszkodva — foly-
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tattá — a kutatásban ma már nagyfokú
objektivitásra és hitelességre törekedhe
tünk és levonhatjuk az általánosítható
tapasztalatokat. A megfogalmazott igény
jogosságát aláhúzza, hogy az elmúlt ne
gyedszázadban honvédelmi képességünk
minőségileg magas szintre emelkedett,
néphadseregünk fegyverzetében, szerve
zetében és felkészítésében korszerű had
erővé vált. Ugyanakkor a felhalmozott
gazdag katonai, politikai és gazdasági ta
pasztalatokból még nem eléggé merí
tünk, mert késik tudományos igényű
rendszerezésük és feldolgozásuk. A tör
ténelmi adósság is terhel bennünket —
fűzte hozzá — a felszabadulástól máig
terjedő 37 esztendős múltunk bemutatá
sának hiánya miatt. Szükségünk van nép
hadseregünk 1945 és 1959 közötti törté
nelmének további alapos, a valóságnak
megfelelő feltárására is, hogy erősíteni
tudjuk a köztudatban a követésre méltó,
pozitív hagyományokat. A hibák, fogya
tékosságok megismertetéséből pedig a
felnövekvő
fiatal
katonanemzedékek
okulhatnak — állapította meg. Ezután
Horváth vezérőrnagy utalt a tudományos
ülés várható hasznára, amely a néphad
sereggel kapcsolatos tömegpolitikai mun
ka nagyobb hatékonyságában, valamint
honvédelmünk 1945-tel kezdődő törté
nelmének valamennyi részterületére ki
terjedő tudományos kutatásában fog je
lentkezni.
A bevezető gondolatok felvetése után
az előadó honvédelmünk, néphadsere
günk fejlődésének általános tendenciái
val foglalkozott, kiemelve egy-egy jól le
határolható időszak legjellemzőbb voná
sait. Az idő rövidsége miatt a fontosabb
megállapítások megfogalmazását helyez
te előtérbe, amelyek a következőkben
foglalhatók össze:
A társadalom, a gazdaság, a politika
és hadsereg szoros összefüggésben volt és
van egymással, ezért honvédelmünk fej
lődését is csak a nemzetközi erőviszo
nyok alakulása, az ország belső helyze
te, erőforrásainak növekedése, a párt és
a kormány honvédelmi politikája függ
vényében
lehet helyesen
megítélni.
Már a felszabadulás előestéjén, 1944 de
cemberében kimondta a távolabb tekintő
politikát folytató MKP az újjászületés
legelső követelményét: „A magyar nép
létérdeke,
Magyarország
újjáépítésé
nek ^elengedhetetlen feltétele a nemzet
cselekvő részvétele az ország német iga
alól való felszabadításában." A követel
ményt elfogadta az Ideiglenes Nemzeti
Kormány is, s csapataink, ha jelképesen
is, részt vették a fasizmus elleni végső
küzdelemben. Azon túl ,hogy e lépésnek
jelentős szerene volt a háború utáni ren
dezésnél, a béketárgyalásokon, az ország

további orientációjában, az új, demok
ratikus hadsereg létrejötte bebizonyítot
ta, hogy népünk elhatárolódott a német
fasizmustól. Ezzel egyértelműen helyre
állította politikai tisztességünket, nemze
ti becsületünket, s hozzájárult az ország
demokratikus átalakításához.
A hadsereg fejlődésének következő
fontos időszaka a proletárdiktatúra ki
vívása után, 1948-ban kezdődött. Az im
perializmus közvetlen háborús fenyege
tésére válaszul a párt a honvédelmi po
litikájában — helyesen — azt a reális
célt tűzte ki, hogy a hadsereg szocialis
ta vonásait erősítve fokozatosan felépít
sen egy fegyverzetében, szervezetében és
felkészítésében új, minőségileg hatéko
nyabb haderőt, amely a szovjet hadse
reggel szövetségben képes felvenni a har
cot a valószínű ellenséggel szemben.
A későbbi időszakban a nemzetközi
helyzet téves megítélése, a valószínű el
lenség hibás meghatározása, a politika
súlyos torzulásai oda vezettek, hogy az
ország teherbíró képességét meghaladó
tömeghadsereg létrehozása került napi
rendre. E vitatott korszak megítélésekor
lényeges kihangsúlyozni hogy ez volt
néphadseregünk
fejlődésének
kezdeti
korszaka. Munkás-, parasztfiatalok tíz
ezrei léptek a hivatásos katonai pályá
ra, elsajátították a harc megvívásának
művészetét és megtörték ezen a prole
tárdiktatúra számára létfontosságú terü
leten a volt uralkodó osztályok művelt
ségi monopóliumát. A magyar történe
lemben ritka esemény következett be:
helyreállt a nép és a hadsereg között a
teljes politikai összhang. Milliók értet
ték 'meg a szocializmus védelméért vi
selt felelősségüket, és a fiatalok százez
rei vették birtokukba a modern techni
kát, a szovjet hadsereg harci tapaszta
latait.
Ugyanakkor a hadsereg túlhajszolt
mennyiségi fejlesztése, a megromló ál
talános politikai légkör hatásai, a szek
tás-dogmatikus, majd a revizionista tor
zulások súlyos, a későbbiekben végzetes
ellentmondások forrásaivá váltak. Az
erőltetett fejlesztés következtében felhí
gult a hivatásos állomány, a rossz ellá
tás és a bánásmód elégedetlenséget szült
tisztekben és katonákban egyaránt. A fe
gyelem fellazult. Tovább terhelték az
ellentmondásokkal küzdő hadsereget ve
zetésének fogyatékosságai, a behatoló el
lenséges nézetek, az elharapózott kriti
kátlanság. A hadsereg politikai egysége
fokozatosan
megbomlott.
Mindezek
együttesen
súlyos
következményeket
okoztak az ellenforradalom időszakában.
A Magyar Néphadsereg megbénult. Nem
tudta feladatát betölteni, sem úgy, aho-
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gyan ezt a szocialista társadalom védel
me megkövetelte, sem úgy, ahogyan ez
a személyi állomány nagy többségének
szándékában, állott. A katonák döntő ré
sze hű maradt esküjéhez. Nem sikerült
sem
ellenforradalmi
megtévesztéssel,
sem paranccsal szembefordítani őket a
szocialista rendszerrel és az internacio
nalista segítséget nyújtó szovjet hadse
reggel. Az 1956. november 4-én fellépő
forradalmi központ támaszkodhatott a
hazájához, a szocializmushoz hű kato
nákra a munkáshatalom megvédéséért,
az ellenforradalom leveréséért és a nép
hadsereg újjászervezéséért vívott harc
ban.
A korábbi hibáktól következetesen el
határolódó Magyar Szocialista Munkás
párt megalakulása és az ellenforradalom
leverése a honvédelmi politika és a Ma
gyar Néphadsereg tekintetében is döntő
fordulatot hozott: visszatérést a lenini
útra. Az ideiglenes vezető szervek már
1956 novemberében állást foglaltak a
hadsereg újjászervezésével kapcsolatban.
Első lépésként a honvéd forradalmi kar
hatalom felállításáról döntöttek, majd
meghatározták az újjászervezésre kerülő
hadsereg politikai irányításának módját,
az egyszemélyi vezetés rendjét, a had
sereg nagyságát, fegyverzetét, ellátásá
nak és alkalmazásának szabályait. A dön
tések mindenekelőtt a belső ellenség el
leni harc követelményei szerint szület
tek, figyelembe véve a társadalom és a
népgazdaság súlyos helyzetét. Az újjá
szervezés során a hadsereg létszáma, ma
gasabbegységeinek, egységeinek és in
tézményeinek száma mintegy negyedére
csökkent, s anyagi-technikai eszközeinek
jelentős része is a gazdasági konszolidá
ció érdekében került felhasználásra. Az
erők és eszközök csökkentését és átcso
portosítását az tette lehetővé, hogy a
Varsói Szerződésbe tömörült hadseregek,
mindenekelőtt az ideiglenesen Magyar
országon tartózkodó szovjet csapatok tel
jes egészében átvették tőlünk hazánk
külső agresszióval szembeni védelmét.
A karhatalom és az újjászerveződő
néphadsereg a forradalmi központ fel
lépésének első percétől kezdve szilárdan
az MSZMP legfelső vezető szerveinek irá
nyítása és ellenőrzése alatt. állt. Az ala
kulatoknál és a központi szervéknél már
1956 november első felében megalakul
tak, majd fokozatosan megszilárdultak a
pártszervezetek, amelyek kiemelkedő sze
repet töltöttek be a hadsereg forradal
mi erőinek megszervezésében, az eszmei
politikai tisztulás folyamatában, a had
sereg politikai egysége kikovácsolásában.
Hatottak azonban még a korábbi szek
tás-dogmatikus és revizionista nézetek,

és még élt az ezeknek megfelelő gyakor
lat is. Mindez szükségessé tette, hogy a
pártvezetés elvileg tisztázza és rendez
ze- a hadsereg pártirányításának, a pa
rancsnokok és a kinevezett politikai he
lyettesek egymáshoz való viszonyának el
veit és módszereit. Ma már megállapít
hatjuk, hogy az akkor kialakított alap
elvek kiállták az élet próbáját és azóta
lényegében változatlanok.
Az MSZMP vezető szervei a szocialis
ta konszolidáció időszakában, 1957 szep
temberében megalapozták és kidolgozták
a párt hosszútávú honvédelmi politiká
ját. E politika a később induló fejlesz
tés alapvető céljául tűzte ki, hogy a had
sereg a belső feladatok teljesítése mel
lett váljon alkalmassá a külső agreszszió eredményes elhárítására is. Ennek
megfelelően elvi döntés született a had
sereg nagyságáról, alapvető struktúrájá
ról, a két haderőnem korszerűsítéséről
és fejlesztéséről, a szövetséges hadsere
gekhez való felzárkózásáról. A Központi
Bizottság 1959-ben pedig határozatot ho
zott a hadsereg fejlesztésének^Jcorszerűsítésének konkrét programjáról is, ame
lyet a VII. kongresszus hagyott jóvá.
A Magyar Szocialista
Munkáspárt
hosszútávú honvédelmi politikájának a
konszolidáció időszakában
kidolgozott
alapelvei ma is érvényesek. Ezek az
alábbiakban foglalhatók össze:
1. A párt és a kormány abból a lenini
tanításból, s egyben a magyar munkás
mozgalom azon tapasztalatából indul ki,
hogy amíg az imperializmus fennáll,
amíg agresszív háború veszélye fenye
get, addig a szocialista haza megbízható
védelméről nem lehet lemondani.
2. A szocializmus eredményes védelme
korunkban csak a szocialista államok kö,zös és összehangolt védelmi erőfeszíté
seivel, a Varsói Szerződés kereteiben
oldható meg. Ezért nemzeti érdekeink
nek és proletár internacionalista felfo
gásunknak megfelelően honvédelmün
ket, hadseregünket a kollektív védelmi
rendszer követelményeivel összhangban
fejlesztjük.
3. A honvédelmet, a hadsereget ki
egyensúlyozottan, folyamatosan és terv
szerűen, az ország teherbíró képességé
hez mérten kell fejleszteni, hogy a nép
gazdaság egészséges fejlődése, a nép
életszínvonalának növelése, fenntartása
állandóan biztosítható legyen, s hogy ne
keletkezzenek sem a gazdaságban, sem
a társadalmi-politikai életben a honvé
delmet is gyengítő, nehezen feloldható
ellentmondások. Ezért katonapolitikai
szempontból rendkívül fontos volt és
marad a nemzeti jövedelem honvédelmi
célokra fordítható optimális arányának
meghatározása.
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4. A honvédelem az egész társadalom
ügye, s nem lehet csak a fegyveres erők
feladata. A szocialista haza védelme kö
telezettségeket ró mind a párt-, az állami-, a társadalmi és a gazdasági szerve
zetekre, mind a közoktatási, kulturális
,.és egészségügyi intézményekre, minden
magyar állampolgárra. A honvédelem
fejlesztése érdekében rendkívül fontos
feladat a lakosság felkészítése, politikai
meggyőződésének és erkölcsi szilárdsá
gának, a haza védelméhez való pozitív
é.s aktív viszonyának erősítése.
5. A honvédelmi politika központi
eleme a fegyveres erőknek a mennyiségi
és minőségi követelményeket egyaránt
.kielégítő fejlesztése. A cél a korszerű
hadviselésre kiválóan alkalmas haderő
létrehozása, amely a testvéri hadsere
gekkel együttműködve képes biztosítani
az esetleges agresszió elhárítását, az el
lenség váratlan csapása következmé
nyeinek csökkentését, a hadműveleti
kezdeményezés megragadását, a mozgó
sítás végrehajtását, a szervezett állami
és társadalmi tevékenység fenntartását.
Az MSZMP honvédelmi politikájának
alapelvei biztos irányvonalként szolgál
tak az elmúlt több, mint két évtizedben
a Magyar Néphadsereg fejlesztéséhez.
A honvédelem korszerűsítését, fejlesz
tését szolgáló konkrét program megvaló
sítása az 1960-as évek elején kezdődött.
Végrehajtását különösen az indokolta,
hogy hadseregünk fegyverzetét, szerve
zetét, felkészítését tekintve jelentősen el
maradt a potenciális ellenség növekvő
katonai lehetőségeitől, a Varsói Szerző
déshez tartozó testvérhadseregek színvo
nalától, a korszerű háború követelmé
nyeitől. A program végrehajtását sür
gette, hogy az Egyesült Államok, az
Észak-atlanti Szövetség fokozott erővel
igyekezett katonai fölényét megőrizni,
támadó erőit növelni a nemzetközi hely
zet egyidejű élezése mellett. Ugyanak
kor erre az időre felgyorsult hazánkban
,a szocialista építés folyamata. Befejez
tük a szocializmus alapjainak lerakását.
Dinamikusan fejlődött a népgazdaság,
•megteremtve a hadseregfejlesztés anyagi,
technikai, pénzügyi alapjait. A szocialis
ta nemzeti egység kibontakozása kibőví
tette és megszilárdította a szocialista
.honvédelem társadalmi-politikai bázisát.
A kulturális forradalom új lendülete
hatására műveltebb, a katonai szolgálat
szükségességét megértő, a közösségi kö
vetelmények iránt fogékony fiatalok vo
nultak be a hadseregbe. A kedvező fel
tételekhez hozzájárult az is, hogy meszszemenően támaszkodhattunk a testvéri
hadseregek, mindenekelőtt a
szovjet
hadsereg sokoldalú támogatására.
Néphadseregünk korszerű
haderővé

.fejlesztése olyan összetett és bonyolult
feladatrendszert képezett, amelyet igen
feszített ütem mellett is csak két-három,
egymást követő 5 éves terv során lehe
tett teljesíteni, s ez az ütem rendkívüli
terheket rótt a hadsereg teljes személyi
állományára, elsősorban a tisztikarra. A
hadsereg fejlesztésének mintegy két év
tizedes folyamata két, egymástól jól el
határolható időszakra osztható.
A Magyar Szocialista Munkáspárt az
1960-as évekre azt a célt tűzte ki, hogy
.szocialista hadseregünk épüljön ki, és az
alapvető területeken zárkózzon fel a test
véri hadseregek színvonalához. Ezekben
. az években a lényegében extenzív jelle
gű fejlesztés a legfontosabb irányokban
zajlott le. Megfelelő szintre emeltük a
hadsereg létszámát, felállítottuk a szük
séges csapatokat, törzseket, intézménye
ket — a mai korszerű szervezet alapjait
—, viszonylag gyorsan rendszeresítettük
,a korszerű fegyverek tömegeit, áttértünk
az új fegyvernemeknek és harceljárá
soknak megfelelő kiképzésére. Ugyanak
kor átmenetileg vállaltuk a régi és az új
technika együttes alkalmazását, egyes
fegyvernemeknél az átfegyverzés későbble halasztását. A haderőnemek tekinte
tében kénytelenek voltunk bizonyos sor
rendiséget követelni. Kezdetben — a
rendelkezésre álló anyagi eszközök kon
centrálásával — elsősorban hazánk lég
védelmét korszerűsítettük: kiépítettük a
honi légvédelmi haderőnemet, és jelen
tősen fokoztuk harci képességét. A szá
razföldi csapatok korszerűsítése csak ez
után került előtérbe.
A jelentős ráfordítások ellenére kevewsebb energia jutott a kiképzés, a vezetés
korszerűsítésére, a személyi állomány
szolgálati és életkörülményeinek javítá
sára. Mindez éles ellentmondásokat oko
zott, amelyeket a fejlesztésnek ebben a
szakaszában tudatosan kellett vállalnunk.
A feszített ütemű munka hatására a
60-as évek végére minőségi fordulat kö
vetkezett be a Magyar Néphadsereg leg
fontosabb
jellemzőiben. Az MSZMP
Központi Bizottsága 1968 februárban jog
gal állapíthatta meg, hogy: „Erőfeszíté
seink eredményeként hcidseregünk a
fegyverzet korszerűségét, ütőképességét
tekintve ma már eléri a szomszédos ba
ráti államok színvonalát. Elmondhatjuk:
olyan hadseregünk van, amely teljesíte
ni tudja a Varsói Szerződésből reá há
ruló feladatokat, a baráti szövetséges
hadseregekkel együttműködve képes ha
zánk és a szocialista közösség fegyveres
védelmére."
A feszített ütemű, igen sikeres munka
egy évtized alatt létrehozta a feltételeket
a további, elsősorban minőségi fejlesz
téshez. A Központi Bizottság 1968 februá-
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ri, majd a Politikai Bizottság 1968 no
vemberi határozatai megszabták a had
sereg minőségi fejlesztésének irányát, az
1970-es évtizedben követendő célokat,
követelményeket, a fejlesztés kereteit,
anyagi feltételeit.
E periódusban az alapvető cél az volt,
hogy a hadsereg, harckészültsége, harci
lehetősége tartson lépést a potenciális
ellenség támadó képességének növekedé
sével, a testvéri hadseregek színvonalá
nak fejlődésével. Feladattá vált annak
•folyamatos biztosítása, hogy a honi lég
védelmi csapatok azonnal, a szárazföldi
erők pedig rövid időn belül képesek le
gyenek eredményesen harcba lépni. A
fejlesztés feladatait a magasabbegységek
és egységek számának növelése nélkül,
belső szervezetük és vezetésük tökélete
sítésével, a technika korszerűsítésével, a
kiképzés színvonalának emelésével, a
politikai-erkölcsi-fegyelmi állapot foko
zásával kellett megoldani. A korábbinál
nagyobb hangsúlyt kapott a gazdaságos
ság és a személyi állomány élet-, szolgá
lati és munkakörülményeinek javítása.
A technikai korszerűsítés ebben az év
tizedben valamilyen mértékben a hadse
reg valamennyi haderőnemét, fegyver
nemét, szakcsapatát érintette. Lényegé
ben befejeződött a hadműveleti csapatok
feltöltése korszerű eszközökkel. Jelentő
sen javult a honi légvédelem hatékony
sága, a szárazföldi csapatok tűz- és ütő
ereje, mozgékonysága, páncélvédettsége
és légi oltalmazottsága. Megkezdődött a
korszerű technikának a fegyverrendsze
rek új generációját képviselő eszközök
kel történő felváltása és a nekik megfe
jelő szervezeti módosítások végrehajtá
sa a magasabbegységeknél és egységek
nél. Ebben a periódusban a hadseregfejJesztés kiemelt területét képezte a harc
készültségének, kiképzésének és vezetésé
nek tökéletesítése, valamint a hátország
védelem egységes rendszerének kiépítése.
Az új gazdasági irányítási rendszer be
vezetésével és fejlődésével összhangban
gyökeres minőségi változás következett
be a katonai gazdálkodásban. A korsze
rűsítés legfőbb elemét a természetbeni
ellátásról a pénzgazdálkodásra való át
térés jelentette, amelynek megfelelően
növekedtek a parancsnokok önálló gaz
dálkodási feladatai, de fokozatosan bő
vült felelősségük és jogkörük is. Válto
zások következtek be a népgazdaság és
a hadsereg kapcsolatában is, amelynek
.egyik jellemző vonása az új kiképzésű
műszaki csapatok népgazdasági érdekű
termelő tevékenysége, a népgazdaság, el
sősorban a mezőgazdaság időszakos meg
segítése. Jelentős szerepet kapott a ka
tonai gazdálkodásban a hadsereg erőivel
végzett és a népgazdaságot tehermente

sítő felújító, karbantartó és beruházó
,munka is, amellyel fokozatosan javítot
tuk kiképzési, élet- és szolgálati körül
ményeinket.
A Magyar Néphadsereg fejlődésének,
korszerűsítésének
mindvégig
alapvető
forrása és feltétele volt a személyi állo
mány politikai egysége, magas fokú er
kölcsi és politikai állapota. Ehhez min
denekelőtt a párt politikája és a társa
dalom kiegyensúlyozott helyzete terem
tett kedvező lehetőséget, amelyet erősí
tett a hadseregen belüli, tartalmában és
módszerében gazdag eszmei és erkölcsi
nevelés. A még nemkívánatos jelenségek
ellenére kimondhatjuk, hogy gyökeresen
megváltoztak néphadseregünk belső vi
szonyai, légköre, emberi kapcsolatrend
szere. A negyedszázados útra visszate
kintve azt kell hangsúlyoznunk, hogy ki
alakultak és megszilárdultak a szocia
lista hadseregre jellemző vonások.
A fejlesztés bonyolult feladatai, a tö
megesen rendszerbe állított fegyverek és
eszközök, a bevonuló sorkatonák sokol
dalú felkészítése a rendkívüli erőfeszí
téssel dolgozó hivatásos állománytól, el
sősorban a tisztikartól, általános, szakmai
és politikai műveltségének növelését, ve
zetési ismereteinek és képességeinek tö
kéletesítését követelték meg. A maga
sabb színvonalú képzést biztosítja, hogy
a fiatal tisztek négyéves katonai főisko
lákon tanulnak 1967 óta. A minőségi fej
lesztés követelményei szerint korszerűsí
tettük több alkalommal a Zrínyi Miklós
Katonai Akadémián folyó oktatást. J e Jentős feladatot látnak el a különböző
átképző és továbbképző tanfolyamok is.
A szükséges káderállomány biztosítása
azonban nem mentes a komoly gondoktól
és feszültségektől. Az utóbbi években
egyre csökken a tiszti hivatást vállalók
száma, és nem kielégítően alakul minő
ségi összetétele sem. Hosszú évek óta
-nem tudjuk megoldani a hivatásos tiszt
helyettesi állomány megbízható feltölté
sét és utánpótlását sem.
Horváth István vezérőrnagy előadása
végén összegezte a honvédelmi politika
és a Magyar Néphadsereg fejlődése leg
fontosabb tapasztalatait, majd újra meg.fogalmazta a bevezetőben már elhang
zott, a néphadsereg történetének komp
lex tudományos kutatására vonatkozó
igényt. Hangsúlyozta, hogy e hosszú távú
feladat elvégzéséhez a Hadtörténelmi In
tézet munkatársainak számottevő része
mellett szükség van a különböző vezető
szervek, parancsnokságok, az akadémiaés főiskolák speciális szakterületen dol
gozó, a sajátosságokat jól ismerő tisztjei
re, a nyugdíjasokra, valamint a polgári
élet különböző területein számunkra
hasznos és fontos eredményeket elérő
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tudományos kutatókra is. Utalt arra,
hogy a honvédelemmel kapcsolatos tö
megpolitikai munka, a közvélemény for
málása a néphadsereg élete és története
eddigi megismertetése ellenére sem érte
még el a megkívánt szintet. Véleménye
szerint a közgondolkodás megfelelő be
folyásolása akkor lesz eredményes, ha a
hadsereg parancsnokai, politikai vezetői,
kutatói és propagandistái megalapozot
tabban, kezdeményezőbben, nagy politi
kai felelősséggel végzik ezt a munkát.
Ehhez a tudományos ülésen kérte és igé
nyelte a polgári élet különböző terüle
tein dolgozó kutatók és ismeretterjesz
tők, a tömegkommunikációs eszközök
munkásai, valamint az irodalom és a
művészetek elkötelezett művelői segítsé
gét is.
A tudományos ülés témájával átfogóan
foglalkozó előadás után Kiss Sándor ve
zérőrnagy „A Magyar Néphadsereg és a
népgazdaság" című korreferátuma követ
kezett. Az előadó bevezetőjében a had
seregfejlesztés általános gazdasági hát
terét rajzolta meg. Hangsúlyozta, hogy
a háborúban, a győzelem kivívásában
elsőrendű fontosságú a gazdasági ténye
ző, a termelő erők fejlettségi színvonala
és a termelési viszonyok jellege. Álla
munk hadigazdasági erejét a népgazda
ság helyzete jellemzi, és ez a hadsereg
építésében nyer konkrét kifejezést. Had
seregfejlesztésünket egyrészről behatá
rolják a pénzügyi-anyagi erőforrások, hi
szen terveink készítésében sohasem fe
ledkezhetünk meg igényeinknek a lehe
tőségekhez való igazításáról. Másrészről
minél fejlettebb a gazdaság, főleg az
ipari termelés, annál magasabb szintű a
hadsereg technikai ellátottsága, annál
szilárdabb a hadsereg anyagi bázisa.
,Kiss vezérőrnagy bevezetője végén ' le
szögezte, hogy a honvédelemben a had
seregfejlesztés mellett meghatározó sze
repe van az 'ország gazdaságán belüli
hadiipari kapacitásnak és termelésnek,
ezért a továbbiakban elsősorban a ma
gyar hadiipar fejlődésének történetét
kívánta bemutatni. Előadásának tartal
ma az alábbiak szerint foglalható össze:
A magyar hadiipart azok a vállalatok
képezik, amelyek meghatározott terme
lési kapacitással rendelkeznek. Ezen vál
lalatoknál i— (függetlenül attól, hogy a
haditechnikai termelésük kisebb vagy
nagyobb részarányt képvisel-e — elsődleges__a hadiipari feladatok végrehajtása.
A hadiipari üzemekben a felszaba
dulást követő években haditechnikai
termelés nem folyt. 1948-tól azonban elő
térbe került a ihadstereg fejlesztése és
az ehhez szükséges haditermelés felté
teleinek biztosítása. A visszaállított és

az újonnan létrehozott hadiipari üze
mekben gyors ütemben nőtt a termelés,
amelynek eredményeként 1950 és 1954
között a hadsereg szükségleteinek mint
egy 70%-át tudtuk kielégíteni. A teljes
kapacitás
kihasználásával
különféle
ágyúk, aknavetők, gyalogsági fegyverek,
tüzérségi és gyalogsági lőszerek iránti
igények 80%-át biztosítottuk.
Pártunk vezetése utólag elemezte ezt
az Időszakot, s megállapította, hogy túl
zott és erőltetett volt ez az iparpolitika,
és része volt az 1956-os eseményekben.
Műszaki és honvédelmi szempontból
azonban a hadiipar megteremtése min
denképpen számottevő eredmény volt.
A fejlett szovjet licenciák átvétele je
lentős hatást gyakorolt a kohászat, a fi
nommechanika és a vegyipar fejlődé
sére. Az akkori politikai helyzet és a
katonapolitikai
elképzelések
alapján
olyan vélemény alakult ki, hogy a há
ború kitörése után az iparnak folyama
tosan biztosítania kell a hiányokat és a
szükséges utánpótlást, Ezért a haditech
nikával való önellátásra törekedtünk.
Figyelembe véve hadiiparunk akkori
műszaki
színvonalát.
káderhelyzetét,
nagy erőfeszítésekkel ugyan, de biztosí
tottuk a hagyományos
haditechnika
gyártását.
1953 után, a nehéz gazdasági helyzet
miatt, jelentősen csökkentek a rendel
kezésünkre bocsátott pénzügyi keretek.
A haditechnikai termelés visszaesett.
A gyárak polgári termékek gyártására
álltak át, de a gyártmányok bevezeté
se lassan haladt, így a kapacitás sokáig
csak részben volt kihasználva.
1957 után előtérbe került a hadsereg
fejlesztése, és ennek megfelelően kor
szerű haditechnikával való ellátása. A
hadiipari termelési szerkezet a hagyo
mányos fegyver- és lőszergyártásról el
tolódott a híradástechnika és járműipar
felé. A fegyver és lőszer részaránya
80%-ról
1970-re 24,8° ,,-ra
csökkent,
ugyanakkor a híradástechnika 4,1%-ról
30%-ra, a műszaki gép- és járműgyár
tás 10%-ról 17%-ra emelkedett, Ezt az
tette lehetővé, hogy a Varsói Szerződés
államai között már 1958-ban megkez
dődött s. hadiipari gyártásszakosítási
munka. A magyar ipar az adottságai
nak leginkább megfelelő termékek gyár
tására vállalkozott, s a szocialista or
szágok igényeit is számításba véve gaz
daságos sorozatnagyságokat tudott ki
alakítani. Termelésünk és exporttevé
kenységünk jelentősen nőtt, elsősorban a
híradástechnikában és műszeriparban.
Hadiipari termékeink többsége elsősor
ban szovjet licenc alapján gyártott tech
nika. A hazai fejlesztés lehetőségei kor
látozottak. Sem alapanyag- és alkatrész-
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gyártásunk, sem a meglevő haditechni
kai kutató kísérleti bázisunk nern ver
senyképes a haditechnikai eszközök fej
lesztésében más, nagyobb lehetőségek
kel rendelkező országokhoz képest. A
saját fejlesztésnek összhangban kell
lennie országunk iparának helyzetével
és fejlesztési célkitűzéseivel. A licenc
alapján történő termelés viszonylag elő
nyös, mert rövidebb idő alatt kezdhető
meg a sorozatgyártás, kevesebb szel
lemi -ráfordítást igényel, alacsonyabb
fejlesztési költségek jelentkeznék. A
gyártmány már a licenc átadása idején
fel van véve az egységes fegyverze
ti rendszerbe, így a termék eladása biz
tonságosabb a baráti országokban, mint
a hazai fejlesztésű. A licencgyártásának
az a nagy katonai előnye, hogy a Szov
jetunió hadseregéével azonos technika
kerül alkalmazásra.
A néphadsereg ellátásában jelenleg a
hazai ipar részesedése alig haladja meg
a 30%-ot. Az önellátásra való törekvés
feladásának a gazdasági indítékok mel
lett az is oka volt, hogy a hatvanas
évek végén megváltoztak a háború vár
ható lefolyására vonatkozó doktrináiis
nézetek is. Ennek lényegé, hogy egy ra
kéta-nukleáris háború kirobbanása után
az ország gazdaságának mozgósítása, a
fegyveres erők anyagi-technikai bizto
sítása rendkívül nehézzé válik, ha ezek
végrehajtása nem történik meg a há
borút megelőző időszakban. Háború ide
jén a népgazdaságot nagymértékű vesz
teségek érhetik, és nem lehet számolni
tervszerű
gazdasági
tevékenységgel.
Ilyen szempontból pedig nincs jelentő
sége az autark ipari ellátásnak.
A korábbi elvek feladásának hatása
forintban ki sem fejezhető. Megszűnt
a békeigényeket többszörösen megha
ladó hadiipari kapacitások kiépítése és
az indokolatlanul túlzott kapacitások
fenntartása. A hadiipar területén is ér
vényesül a népgazdaság általános ipari
politikája: a szelektivitás és a gazda
ságosság. Az elveinkben bekövetkezett
változás egyben a népgazdasággal való
kapcsolatunk szélesebb alapokra való
helyezését is eredményezte. Jelen el
veink szerint á háború várható lefolyá
sa az azonnal felhasználható tartalékok
jelentőségét, helyezi előtérbe. Felkészült
ségünkben ezért a hadsereg technikai,
anyagi feltöltöttségén túl messzemenően
figyelembe /vesszük a népgazdaságból
azonban igénybe vehető eszközöket,
anyagokat.
Kiss Sándor vezérőrnagy ezután a
népgazdaság; és a néphadsereg gazdasá
gi .kapcsolatainak azzal az oldalával
foglalkozott, amelyet a hadiipari ter
melés mellett a katonáknak az orszá

gos jelentőségű beruházó, mezőgazdasá
gi segítő és ipari termelő 'tevékenysége
reprezentál. Megállapította, hogy ez ' a
korábban alkalmi jellegű munka 1969től szabályozott formát öltött, a hetve
nes évek közepétől pedig rendszeressé
vált. A termelésben való közvetlen rész
vételt az alábbi adatokkal bizonyította:
Az elmúlt évben a mezőgazdasági
munkákban központi szervezésben 6500
fő és 1000 szállító jármű vett részt. He
lyi szervezésben pedig — hétvégeken és
katonai szünnapokon — összesen 40 000
fő és mintegy 100 szállító jármű volt
érintve. A kirendelt állomány 390 000
munkanapot teljesített, a szállító jármű
vek pedig 4,5 millió kilométert használ
tak fel. Az építő műszaki alakulatokat
1964-ben hoztuk létre, hogy feloldjuk a
népgazdaság extenzív fejlődése követ
keztéiben kialakult krónikus munkaerő
hiányt. Ugyanakkor egyes szákmákban
meg tudtuk oldani az ,,M" képzést is.
A foglalkoztatás 60%-baň az Építés
ügyi és Városfejlesztési Minisztérium,
39° ii-ban a Közlekedési és . Postaügyi
Minisztérium és 1%-ban az ipar vonalán
történt, Csapataink főleg az ÉVM és
KPM vállalatok kiemelt beruházásainak
kivitelezésében vettek részt. A katonák
dolgoztak például a Paksi Atomerőmű,
a Lenin Kohászati Művek, a Borsodi
Vegyikombinát;, a Metró, valamint a va
sútvonalak, autópályák, budapesti hi
dak, felüljárók és lakótelepek építkezé
sein. A közreműködésükkel létrehozott
érték 1981-ben 6 milliárd forint volt.
Az előadó ezután hangsúlyozta: a had
sereg és a népgazdaság közötti kapcso
latok rendszere olyan széles körű, hogy
csak nagyon nehezen tekinthető át egy
korreferátum keretében. Az jellemzi —
folytatta —, hogy sokrétű és átfogja a
különböző tudományágaik összehangolt
művelését, a közös érdekből működte
tett szellemi, termelő és építő kapaci
tások lehetőségeinek íkihasználasat, a
bel- és külkereskedelmi tevékenységet.
Befejezésül Kiss vezérőrnagy, az eímúlt
25 évre visszatekintve, a kapcsolat bel
ső tartalmára a következő fontos tanul
ságot vonta Ile: a népgazdaság általá
nos helyzete, stabilitása, teherbíró képes
sége és a hadsereg mérete, minőségi
színvonala, fejlesztése között rendkívül
szoros összefüggés van. Korábban a had
sereg, ha nem is volt közömbös a tár
sadalom gazdasági jellegű gondjai iránt,
napi tevékenységébien nem kényszerült
arra, hogy ezer szállal kötődjön a gaz
dasághoz, hogy sokrétűen együttműköd
jön a társadalom különböző területei
vel. Napjainkban azonban a hadsereg
felkészültségének, ellátásának, harcké
szültségének, általában a hadsereg életé-
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nek szinte nincs olyan területe, amelyik
valamilyen módon ne kapcsolódna össze
a társadalmi, gazdasági kérdésekkel.
A következő előadó Reményi
Gyula
vezérőrnagy ,,A Magyar Néphadsereg
minőségi fejlődésének főbb jellemzői"
című korreferátumában mindenekelőtt
leszögezte, hogy hadseregünk alapvető
funkciója a szocialista építés külső fel
tételeinek biztosítása. 1956 végétől kezd
ve azonban több éven keresztül szükség
szerűen a belső funkció — az ellenfor
radalom teljes megsemmisítése, a társa
dalmi és a gazdasági konszolidáció biz
tosítása — került előtérbe. Ehhez iga
zodott, erre korlátozódott a hadsereg
mind nagyságrendje, mind szervezeti
felépítése, mind technikai felszereltsége
tekintetében. Ugyanakkor megmaradtak
elemeiben a külső funkció ellátásához
szükséges, szervek és eszközök, a harcké
szültségi, a felkészítési és kiképzési
rendszer.
A párt vezetése helyes politikát foly
tatott, amikor a fegyveres erők felada
tául az aktuális belső funkciók ellátását
jelölte meg. De azt is látta, hogy alkal
massá kell tenni a magyar hadsereget
egy kívülről (jövő támadás elhárítására.
A legelemibb politikai kötelességünk
volt szövetségeseinkkel szemben a tár
sadalmi és gazdasági konszolidációval
párhuzamosan a védelmi képesség meg
teremtése. Az ötvenes évek végén tovább
folytatódott a technikai eszközök és a
hadművészet területén a hadügy for
radalma, és nem volt megengedhető a
fejlődéstől
való túlságos lemaradás.
Fenn kellett tartani bizonyos szinten a
hivatásos állomány képességeit a harci
technika kezeléséiben, alkalmazásában,
a harceljárások végrehajtásában és a
kiképzésben. Tehát, ha részlegesen is,
kapcsolatban kellett maradni a korsze
rű, vagy viszonylagosan korszerű tech
nikával és alkalmazása szabályaival.
A modern fegyverek egyik jellemzője,
hogy drágák. Az ellenforradalom utáni
években még hiányoztak a mennyiségi
fejlesztés és a teljes átfegyverzés gaz
dasági feltételei. Az idejében megtett
lépésekkel azonbam enyhíteni lehetett
a várható terheket, amelyek később, a
szövetségi kötelezettségek teljes értékű
vállalásakor jelentkeztek. Ezért a Ma
gyar Szocialista Munkáspárt vezető tes
tülete 1959-ben úgy döntött, hogy hadseregfejlesztésünkben hosszú távon az
egyenletessség és az arányosság elvét
kell érvényesítenünk, rövid távon pedig
el kell kezdenünk a haderőnemek, a
fegyvernemek és szakcsapatok differen
ciált fejlesztését.
, A hatvanas években a honi légvé
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delem erőteljes modernizálása volt a cél,
hogy minél előbb egyenlő értékű tagjai
legyünk* a Varsói Szerződés egységes
légvédelmi rendszerének. Ezért rakétaeszközökkel váltottuk fel az elavult csö
ves légvédelmi tüzérséget. Korszerű, erős
fegyverzettel felszerelt MIG—21 típusú
vadászgépekkel láttuk el a vadászrepülő
csapatokat. Erőteljesen fejlesztettük új
készülékekkel a rádiótechnikai csapato
kat, hogy biztosítani tudják a másik két
fegyvernem hatásos működését. A kor
szerű eszközök bevezetésével összhang
ban módosítottuk a szervezeti felépí
tést is. Létrehoztuk az Országos Légvé
delmi Parancsnokságot, majd megalakí
tottuk a honi légyédelmi magasabbegy
ségeket.
A szárazföldi csapatok fejlesztési üte
me ebben az időben elmaradt a honi
légvédelemé mögött. Ennél a haderőnem
nél azt a fő célkitűzést követtük, hogy
egy
létszámnöveléssel
párhuzamosan
megteremtsük a későbbi minőségi fej
lődés szervezeti kereteit: felállítottuk a
hadseregparancsnokságot és az aláren
delt magasabbegységeket. A továbbiak
ban megkezdtük a hadműveleti-harcá
szati, illetve a harcászati rakéták, a kor
szerű harckocsik és páncéltörő fe'gyverek
rendszerbe állítását, a csapatok modern
tüzérségi lövegekkel és páncélozott szál
lító járművekkel való felszerelését.
Az erőforrások korlátozottsága és más
okok miatt a reális igényektől, a tech
nikai fejlődéssel járó növekvő követel
ményektől messze elmaradt a kiképzési
feltételek korszerűsítésének üteme. Nem
tudtuk biztosítani a személyi állomány
szociális, élet- és munkakörülményei
nek régóta indokolt javítását sem. Hát
térbe szorult számos területen a beru
házó és felújítási tevékenység is. Je
lentős hiányok voltak a páncélozott
szállító harcjárművekkel és korszerű
csapatlégvédelmi eszközökkel való ellá
tottság terén.
Annak ellenére, hogy a hatvanas évek
ben néphadseregünk jelentősen korsze
rűsödött, az ellenség állandóan növek
vő lehetőségei, a szövetséges hadseregek
fejlődése részünkről is megkövetelték a
védelmi képesség további fokozását. Jobb
gazdasági helyzetünk, gyarapodó terve
zési tapasztalataink, az összehangoltabb
szövetségesi együttműködés megteremtet
ték a lehetőséget egy erőteljes, alap
vetően minőségi javulást ígérő, hosszú
távú fejlesztési elképzelés megvalósí
tására. A .Magyar Szocialista Munkás
párt legfelső fórumai által a 60-as
évek végén elfogadott koncepció alap
ján 1980-ig tovább korszerűsítettük had
seregünk fegyverzetét, felszerelését, ki
képzési rendszerét, javítottuk a szemé-

lyi állomány szociális, munka- és élet
körülményeit.
Folytattuk a szárazföldi csapatok fej
lesztését, A lövészcsapatok döntő több
ségét páncélozott szállító harcjárművek
kel láttuk el. A hadműveleti-harcászati
és harcászati rakétákat korszerűbb típu
sú eszközökkel váltottuk fel. A csapato
kat elláttuk különböző légvédelmi raké
tákkal. Átfegyvereztük a honi légvé
delem rakétacsapatait, A vadászrepülő
csapatokat felszereltük a MIG—21 típusú
repülőgép legkorszerűbb változataival.
Létrehoztuk a hatékonyabb oltalmat biz
tosító vegyes légvédelmi rakétacsopor
tosítást. Jelentősen növeltük a rádió
technikai csapatok hatékonyságát a leg
modernebb eszközök tömeges rendszerbe
állításával. Előre léptünk a harc vezeté
sének automatizálása területén is. Nép
hadseregünk fejlődését jelzi, hogy az
adott időszakban a magasabbegységek
tűzereje nyolcszorosára, manőverezési
képessége és az egy főre jutó gépi ener
gia hat-nyolcszorosára nőtt. Mindezek
eredményeként néphadseregünk ma vala
mennyi alapvető tényezőt tekintve kor
szerű hadsereg, amely kiállja az összeha
sonlítást mind a szövetséges hadseregek
kel, mind valószínű ellenségeinkkel.
A hetvenes évek második felében az
imperializmus agresszivitása fokozódott.
Mérhetetlen fegyverkezésbe kezdett, hogy
a katonai egyensúlyt felborítva erőfö
lényre tegyen szert. Ez veszélyeztette a
békét, a szocialista építés biztonságát.
Az erőfölényre jutás megakadályozása,
a biztonság és a béke megőrzésének cél
jából a Varsói Szerződés Politikai Ta
nácskozó Testületének helyzetelemzése
és ajánlásai alapján pártunk is úgy dön
tött, hogy az erőteljesebb minőségi fej
lesztés érdekében hadseregünket terven
felül, a legfejlettebb technikai eszkö
zökkel kell megerősíteni, melyek azóta
az egységek, alegységek alapvető fegy
verzetévé váltak, és pozitívan befolyá
solják hadseregünk harci képességét,
hadrafoghatóságát,
Reményi vezérőrnagy ezután az inten
zív fejlesztést kísérő gondokkal is fog
lalkozott. Azt a meggyőződését fejezte
ki, hogy a katonai vezetés a reális le
hetőségek határain belül meg fogja ol
dani a problémákat,
Befejezésül az elmondottak alapján
néhány következtetést vont le. Előadását
azzal zárta, hogy méltatta a Varsói Szer
ződés hadseregeinek szerepét az impe
rializmus világkatasztrófával fenyegető
szándékai elhárításában, amelyhez nem
zeti érdekeinkkel összhangban mi is hoz
zájárulunk honvédelmünk fejlesztésével.

„A Magyar Néphadsereg pártirányítása
és a pártélet fejlesztésének tapasztala
tai" címmel Györgyi Béla vezérőrnagy
tartotta a tudományos ülés utolsó kor
referátumát. Emlékeztetett a fegyveres
erők pártirányításának a szocialista for
radalom után kidolgozott elveire, ame
lyek mindenekelőtt Lenin nevéhez fű
ződnek, s a bolsevik párt dokumentu
maiban körvonalazódtak. Hangsúlyozta,
hogy csak a lenini elvek alapján bizto
síthatja a hadsereg a hatalmat kezük
ben tartó munkások és parasztok poli
tikai érdekeinek védelmét, a szocialista
haza függetlenségét, A hadsereg párt
irányítása lenini elveit összefoglalva az
alábbiakat emelte ki :
— A Központi Bizottságnak, mint kol
lektív vezető testületnek a kongresszu
sok döntésein alapul a közvetlen irányí
tó és ellenőrző tevékenysége.
— Az osztályelv alapján szervezetit, po
litikailag elkötelezett parancsnoki kar
tevékenységében a politikának van el
sődlegessége.
— Az erős, nagy tömegbefolyással és
a hadsereg életének valamennyi terüle
tére kiterjedő hatáskörrel rendelkező
pártszervek és pártszervezetek végzik a
politikai szervező és nevelő munkát.
— A párt- és állami funkciót maguk
ban egyesítő politikai szervek hatéko
nyan működnek.
— A fegyveres erők vezetőinek, pa
rancsnokainak megbonthatatlan a kap
csolata a katonák és a lakosság tömegei
vel.
Az ellenforradalom tanulságait levon
va, a Magyar Szocialista Munkáspárt a
hadsereggel kapcsolatos
politikájában
visszatért a lenini elvekhez. Ideiglenes
Intéző Bizottsága az első perctől kezdve
irányítása és ellenőrzése alá vonta a kar
hatalmat. Arra törekedett, hogy minde
nekelőtt a munkásosztályban és a fegy
veres erőknél építse ki a pártszerveze
teket.
Az alakulatoknál és az irányító szer
veknél már 1956 november első felé
ben létrejöttek a pártszervezeteik, majd
sor került a politikai apparátus kineve
zésére. Az itt dolgozó kommunisták ki
emelkedő szerepet töltöttek be a had
sereg forradalmi erőinek megszervezésé
ben, a karhatalmii feladatok teljesítésé
ben, az eszmei-politikai tisztulás folya
matában. Éltek és hatottak azonban még
a pártpolitikai munka helyével és sze
repével kapcsolatos revizionista és dog
matikus nézetek, valamint a nekik meg
felelő gyakorlat. Ezért az Ideiglenes In
téző Bizottság a néphadsereg újjászerve
zésének részeként kialakította a hadse
reg pártirányításának és ellenőrzésének,
a pártszervek és a kinevezett politikai

— 327 —

apparátus irányításának, egymáshoz való
viszonyának elveit és rendszerét. Erről
az 1957. február 11-i „Irányelvek a hon
védség politikai szervei és pártszerve
zetei részére" c. dokumentum intézke
dett, amely kiemelte, hogy a hadsere
get csakúgy, mint a proletárdiktatúrát,
a párt irányítja. Majd leszögezte, hogy
a hadseregben is érvényesíteni kell a
pártdemokráciát, a pártszervezeiteknek
választott szervek által való vezetését,
s azt, hogy a hadsereg pártszervezetei
többé nincsenek alárendelve a politikai
apparátusnak.
Az előadó ezután a konszolidáció elő
rehaladásával teremtett új helyzetet
érintve a Politikai Bizottság 1957. no
vember 12-i ülésével foglalkozott, amely
kiadta az „Irányelvek a Magyar Nép
köztársaság fegyveres erői pártszerveze
tei és politikai szervei részére" c. új
dokumentumot.
Ebben
meghatározta,
hogy a hadsereg pártszervezetei az
MSZMP elvi programja, politikai irány
vonala, Szervezeti Szabályzata és ha
tározatai alapján végzik munkájukat.
Ez nemcsak biztosítéka a pártirányítás
érvényesítésének a hadseregben, hanem
feltétele a pártdemokrácia kiszélesítésé
nek, a párttagok aktivitásának 1 és a párt
tekintélye növekedésének is. A doku
mentum hangsúlyozta, hogy a párttagok
joga és kötelessége személyre való tekin
tet nélkül feltárni a katonák nevelését,
kiképzését, az öntudatos fegyelem meg
szilárdítását akadályozó hibákat és hiá
nyosságokat. A parancsnokokat kötelez
te, hogy az egész személyi állomány, il
letve az egység munkáját érintő fonto
sa bb intézkedéseik meghozatala előtt kér
jék ki a pártbizottság illetve pártveze
tőség véleményét. Az Irányelvek foglal
koztak továbbá a KISZ pártirányításá
val, a parancsnokok politikai felelőssé
gével és feladataival, majd határoztak
a hadsereg felső szintű pártirányításáról
és ellenőrzéséről.
Továbblépést jelentett ezen az úton
a Politikai Bizottság 1960. augusztus
9-i határozata a fegyveres erőkben mű
ködő pártszervezetek munkájának to
vábbfejlesztéséről, amellyel megszüntette
a (Szervezeti Szabályzattól való eltéré
seket:- feloldotta a pártfegyelmi ügyek
tárgyalásának a:z Irányelvekben rögzí
tett korlátozásait, lehetővé tette az alá
rendelt egységek, alegységek parancs
nokainak beszámoltatását és a parancs
nokoknak az alakulat pártszervei és
pártszervezetei ülésein való részvételét.
Az' előadó ezután a hadsereg nártirányítása új rendszerét tovább tökélete
sítő 1967. március 7-i Politikai Bizott
sági határozattal foglalkozott, Megálla
pította, hogy nem születtek merőben

új intézkedések, hanem csak a lenini
pártvezetési elvek alkotó alkalmazása és
következetes érvényesítése területén tör
tónt előrelépés. A határozat leszögezte,
hogy a párt irányító, vezető szerepét —
a KB és a végrehajtó szerveinek mun
kája mellett, a párthatározatok és dön
tések alapján — a hadseregben műkö
dő egyszemélyi parancsnokok, párt- és
politikai szervek együttes munkája ré
vén érvényesíti.
A határozat a parancsnokokat szemé• lyükben tette felelőssé alakulatuk er
kölcsi-politikai állapotáért, szilárd fe
gyelméért. A lenini pártvezetési elvek
nek megfelelően a hadseregben szolgá
latot teljesítő tisztek, egyszemélyi pa
rancsnokok mindenekelőtt politikai funk
ciót töltenek be, és ennék van aláren
delve minden más tevékenységük. A po
litikai szervek is kettős funkciót tölte
nek be: katonai szervek és egyben ré
szei az MSZMP apparátusának. Végül a
határozat kimondta, hogy a hadseregben
működő pártszervek és szervezetek te
vékenysége kiterjed a hadsereg életé
nek és. tevékenységének minden terület
re, a (Legfontosabb cél, a hadsereg harc
készültségének biztosítása érdekében.
Györgyi Béla vezérőrnagy megállapí
totta, hogy ma a néphadseregben a párt
szervek és szervezetek felépítése, a po
litikai irányítás rendszere a Politikai
Bizottság 1967. március 7-i határozatá
nak felel meg. Az elmúlt évek tapasz
talatai azt bizonyítják, hogy a határozat
kedvező feltételeket biztosít az egysze
mélyi parancsnoki rendszer működésé
hez, a párt- és politikai szervek mun
kájához, a párt politikájának megvaló
sításához, a pártirányítás maradéktalan
érvényesüléséhez. A párt határozatai
minden szinten realizálódnak a kato
nai vezetés parancsaiban, a párt- és tö
megszervezetek állásfoglalásaiban, a po
litikai szervek intézkedéseiben. A párt
életben a lenini normák és a Szerveze
ti Szabályzat előírásai megfelelő haté
konysággal érvényesülnek, kiegyensúlyo
zott, pártszerű viszonyok uralkodnak. Az
előadó külön megemlékezett a pártcso
portokról, amelyek egyre jobban betöl
tik helyüket a mozgalmi életben.
Györgyi vezérőrnagy az elmúlt másfél
évtized pártéletének értékelése után a
fejlődés és a társadalomban végbement
változások által indokolt jelenlegi mun
kát érintette. Az elmúlt egy évben a
Központi Bizottságtól az alapszervezete
kig a vezető testületek kritikusan átte
kintették saját tevékenységüket, hogy
munkarendjüket és módszereiket az élet
követelményeihez igazítsák. A Néphad
sereg Pártbizottsága két fontos tanulsá
got vont le — folytatta. Az egyik, hogy
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a partédét, a pártirányítás fejlesztésének
fontos'feltétele a jövőben a döntési me
chanizmus javítása. A másik, hogy a
kollektív vezetés és a személyi felelős
ség összhangja és érvényesülése féltételei
nek megteremtéséről körültekintőbben
kell gondoskodnunk a döntések előké
szítése közben és a végrehajtás ellenőr
zésekor. Végül hangsúlyozta, hogy nap
jainkban elsődleges feladattá vált és a
jövőben • még inkább azzá válik a 'tö
megkapcsolatok állandó erősítése, az em
berekkel való mindennapos politizálás,
a tudat és szemlélet formálása. Emiatt
fontos, hogy Iszakítsunk a úgynevezett
önmozgatással, a formalizmussal,
és
energiáinkat a végrehajtás segítésére, a
helyszíni tapasztalatszerzésre, a tömegek
között végzett személyes, meggyőző és
mozgósító munkára fordítsuk.
Liptai Ervin ezredes elnöki zárszavá
ban fontos feladatként jelölte meg, hogy
az előadások tanulságai eljussanak a
hadsereg személyi állományához, az ok

tatási intézményektől kezdve a csapato
kig. Módot kell találnunk arra — foly
tatta —, hogy a pártunk honvédelmi po
litikájával, a Magyar Néphadsereg tör
ténetével kapcsolatos legfontosabb isme
retek elterjedjenek a polgári életben, a
dolgozók, az ifjúság körében is. Megál
lapította, hogy a tudományos ülés ked
vező módon járult hozzá a Magyar Nép
hadsereg történetének átfogó feldolgozá
sát célzó nagy vállalkozás elindításához.
Jelentette a konferencia hallgatóságá
nak, hogy a kutatások távlati program
jának első változata már elkészült, s
megkezdődött a megvitatása az első fó
rumokon. Valamennyi jelenlevő segít
ségét kérte mind a feladatok helyes meg
határozásához, mind a meginduló feldol
gozó munkához. Végül azzal a meggyő
ződéssel zárta a tudományos ülést, hogy
a megtett negyedszázados út áttekintése,
fejlődésünk, eredményeink felmérése jól
szolgálja a jövő feladatainak megoldá
sát, elsősorban a honvédelmi teendők
eredményes teljesítését.
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TANULMÁNYOK

ZACHAR JÓZSEF
RÁTTKY GYÖRGY KURUC EZERESKAPITÁNY,
FRANCIA GENERÁLIS
(?—1742)

A 17. század elejétől kezdve felbukkannak a Habsburg-ellenes függetlenségi
harcokra vonatkozó forrásokban a Ráttkyak. így van ez a Rákóczi-szabadság
harccal kapcsolatosan is. A hazai geneológiai munkák mégis vajmi keveset
tudnak a Rákóczi-szabadságharc idején felbukkant és hamar vezető szerephez
jutott Ráttky Györgyről. A francia hadilevéltári iratokban ismétlődő néhány
adat szerepelt mindeddig a korai magyar feldolgozásokban még a származásá
val kapcsolatosan is. Ezek a Nagy Francia Forradalom idejéből származó tábor
noki személyügyi anyaggyűjtő szavaival a következőket közlik: „Báró Ráttky
György, Ráttky György és Balogh Zsuzsanna fia a magyarországi Salamonfa
kastélyában született." 1 Az anyaggyűjtőben szereplő iratok alapján el kell fo
gadnunk, hogy Sopron vármegye csepregi járásában, a Salamonfa nevű kis
községben, a helyi birtokos nemes család sarjaként látta meg a napvilágot
tanulmányunk hőse. Születési időpontjára vonatkozóan mindeddig egyetlen adat
sem bukkant fel. Későbbi életrajzi adatai arra utalnak, hogy az 1670/80-as évek
fordulója körül kellett születnie. Apja akkoriban Sopron vármegye alispánja
volt. Bárói méltóságát bizonyító hiteles forrással mindeddig nem rendelkezünk.
Minden valószínűség szerint egész fiatalon bekapcsolódott a törökellenes vissza
foglaló háborúk utolsó szakaszába. Erre vonatkozó adatok sem bukkantak azon
ban eddig elő.
A spanyol örökösödési háború (1701—1-4) kitörése tette lehetővé számára,
hogy a katonai pályát folytassa. Ismét nem világos, hogy a Habsburg-haderő
valamelyik magyarországi feltöltésű ezredében kezdte-e szolgálatát, vagy azon
nal a szembenálló hatalmakhoz igyekezett. Mindenesetre 1702-ben már a bajor
választófejedelem hadseregében, az akkor szervezett és zömében elszökött ma
gyarokból álló huszárszázadban szolgált.2 Ez a mintegy száz fős kötelék 17031 Archives du Service Historique de l'Armée, Paris-Vincennes (a továbbiakban: ASH A), Fase. MC-1637/1. fol. 1.
Megjegyezzük, hogy Ráttky neve számos francia forrásban és feldolgozásban Georges Bor de Rattsky (Ratsky, Ratzky)
alakra, anyja neve Balogti-ra, szülőhelye pedig Salamanza-ra torzult. Ezt ismétli meg a legutolsó e témában megje
lent franciaországi mű, M. Boulin tanulmánya is: Quelques hussards français 1692-1830. In: Vivat Hussar (Tarbes), No.
17. (1982), 90. o.
2Lemon: Abrégé de la Carte Général du Militaire de France. Paris, 1739. (a továbbibakban: Lemon), II. k. 18. o.,
Pascal, A,: Histoire de l'Armée et de tous les régiments depuis les premiers temps de la Monarchie Française jusqu'à nos
jours. Paris, 1847. (a továbbiakban: Pascal), II. k. 188. o., Feldzüge des Prinzen Eugen von Savoyen. Kiad.: K. k. Gene
ralstab, Abteilung für Kriegsgeschichte. Wien, 1876-1893. (a továbbiakban: Feldzüge), IV. k. 61. o. Ezt a tényt tévesen
datálja 1697-re MangoldL.: Magyar eredetű francia huszárezredek. Hadtörténelmi Közlemények (a továbbiakban: UK),.
1894. 267. o. és nyomában a korai hazai szakirodalom.
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ban a Tirolban támadó erők között került bevetésre. A bajor hadak előrenyo
mulásakor elsődlegesen felderítéssel, biztosítással és portyázással bízták meg,
de jelentősebb harccselekményekben is alkalmazták a magyar huszárokat. így
derekasan helytálltak Kufstein június 20-i elfoglalásakor, a július 2-i innsbrucki
bevonuláskor, a július 23-i, Wiltau melletti összecsapásban és különösen a szep
tember 23-i (első) höohstädti csata során. 3 Ráttky György tetteire vonatkozóan
ezekkel az eseményekkel kapcsolatosan sem rendelkezünk bővebb ismeretekkel.
1703 azonban már a Rákóczi-szabadságharc kirobbanásának az éve volt.
Ráttky György hamarosan azok között bukkant fel, akik elsők között siettek ha
za, hogy idegen szolgálat helyett a kuruc ügyet vállalják. Hazatérésének pontos
időpontja is ismeretlen. Ez nagy valószínűséggel a téli szállásra vonulás idején
következhetett be, és talán felesége vagy anyja közvetítésével a kuruc had
vezetés'megkeresésére indult haza. 1704. február 6-án keltezte ugyanis Ráttky
Györgyné Kismartonban Károlyi Sándor generálishoz intézett levelét, amely
ben a következő homályos kifejezést használja: ,.Én Csornai Máté kapitány
Urammal Kismartonban beszállottam [...] s a dolgokban eljártunk." 4
Másnapról pedig magának Ráttky Györgynek Károlyi Sándorhoz intézett je
lentése ismert. Ez arról tanúskodik, hogy akkor már a kuruc hadakban szol
gált: „Tegnap is informáltam Nagyságodat, hogy bizonyossan Fehéregyház- és
Feketevárosban feles nemet ellenségink legyenek, melyre nézve Sz-Györgyre
helyeztetvén, két zászló alatt levő katonáimat, kik untalan ez éjjel új óbban recognoscáltak, és új óbban tapasztaltatik, hogy feles az ellenség azon helységek
ben, mely helyek mindkettő erős kőfallal kéretve, ha mi nem, az katonaság nem
sokat tehet nekik. Mi tévő legyek, elvárom." 5 Ugyanezen a napon az egyen
rangúak hangvételével levelet írt Ráttky György Ooskay László ezereskapitánynak is: „Mi már igen készültünk Csomay urammal, ha kívánt volna ost
romolni bennünket a német, amennyire magam láttam egészen őket, és a fe
héregyházi emberek, ahol egy éjjel háltak, referálták: nem több ezernél, noha
én annyinak sem mondhatnám, egy része ment Szározvámra, egy része NagyHeftlányban vagyon. Azért ha lehet, tudja Kegyelmed németnek dolgát: ha
helyibül mozdulni valahová kévánna is, avagy valamit próbálni akarna, haj
nal előtt szokott indulni, s próbálni, ha azért jó erővel van Kegyelmed, éjfél
után induljon meg, hogy hajnal előtt megüthessük őket, reménlem, Isten által
megvernénk." 6
Soraiból a tapasztalt harcosra következtethetünk, aki tudatosan és elkötele
zetten állt Rákóczi zászlója alá. Mivel a „két zászló alatt levő katonáim" ki
fejezést használja, feltételezhetjük, hogy már a bajor seregben tiszti rangban
szolgált és nem egyedül, hanem legalábbis harcosai egy részével tért haza. Fran
cia források szerint is 1704 elejétől állt magyar szolgálatban. 7 Akkor viselt
rangjára vonatkozóan Winner György 1704. február 9-én Kismartonban kelt
és Károlyihoz intézett levele nyújt felvilágosítást. Ö „kapitány Ráttky György
uramnak" nevezi.8 Ez is tisztként való hazatérését erősíti meg. Hősünk bizo
nyára ütőképes, önálló alakulattal rendelkezett a nyugati végeken, mert 1704.
február 18-án Pereszlényben keltezett levelében Esterházy Dániel generális
3 Feldzüge, V. k. 42. skk. o., 425. skk. o., 478. skk. o.. 553. skk. o., Pascal, II. k. 188. o.
411. Rákóczi Ferenc levéltára. Archívum Rákóczianum, I. osztály. Kiad.: MTA. (Szerk.: Thaly K.) Pest, 1873-1889.
(a továbbiakban: AR), I. k. 101. o.
5 Uo. 102. o.
6 U o . 103. o.
7 Fieffé, E.: Histoire des Troupes Étrangètes en service de France. Paris, 1854. (a továbbiakban: Fieffé), I. k. 255. o.
Lemon, II. k. 18. o., Pascal, II. k. 188. o.
8 AR. I. k. 104. o.
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arra kérte Károlyit, hogy azt erősítésként hozzá ossza be: „Kérem Kegyelmedet.
expressus ordere által parancsolja meg Ráttky György kapitány uramnak : hadd
maradhasson mellettem Kegyelmed előtt detegált okokra nézve, — mivel még
az vármegye regimenti is nincsenek rendbe véve." 9
A további harccselekményekben való részvételére vonatkozóan ismét csak
kevés forrással rendelkezünk. Az bizonyos, hogy továbbra is a Dunántúlon te
vékenykedett. Működésére a Habsburg-hadvezetés felfigyelt. 1705. március
19-i jelentésében maga Savoy ai Jenő herceg, a Habsburg hadak főparancsnoka
közölte az .uralkodóval, hogy a Szombathely—Sárvár—Sopron közti terepszaka
szon végrehajtott kuruc összpontosításban kapott feladatot Ráttky György is.10
Május 23-án Nyitrán kelt levelében Bercsényi Miklós főgenerális is arról szá
molt be II. Rákóczi Ferenc.fejedelemnek, hogy Esterházy „Dániel úrral cment
Ráttky György uram", tudniillik a Dunántúlra. 11 Addigra, eddig még pontosan
nem ismert időpontban, Bercsényi előterjesztésére, a fejedelem ezereskapitánynak nevezte ki Ráttky Györgyöt.12
Az 1706-ra vonatkozó szórványos további adatok szerint akkor ugyancsak
a Dunántúlon folyt harccselekmények részese volt. Február 10-én jelentette
Nagyszombatból Bercsényi Rákóczinak : „Ezen órában érkezik Ráttky György
uram postán az Dunántúl, ki is ha maga nem gyütt volna, még most sem tud
tam volna az elmúlt szombati szerencsétlen actussokat túl, kit is mivel még
csak magátul tudok, hogy jobban megmondhassa Nagyságodnak, postán küld
tem fel ő kegyelmét." 13 Akkori, már jelentősebb szerepére utal Bercsényi újabb,
február 25-i jelentése, amelyben beszámolt, hogy visszaküldte Ráttkyt a Du
nántúlra: „Már ugyan praevie is két curirt, most pedig Ráttky György uramot
postán küldtem által, s megírtam, hogy ne legyenek úgy elhánva szélylyel az
falukon, hanem inkább az gyalogságot az Rába mellé szállítván, csuportossan le
gyen két felé Haister és Pálfi ellen excubáló lovas hádok." 14 A továbbiakban is
személyesen tájékoztatta hősünk a dunántúli helyzet alakulásáról a szabadság
harc felső vezetését. Március 13-án Somorjáról írta Bercsényi Rákóczinak: „Tu
dom, impatienter várja Nagyságod, Ráttky György uram által való hír után
tudósításomat." 15 Ugyanezen a napon keltezte a fejedelem főgenerálisához in
tézett sorait, amelyben többek között ez áll: „Ügy látom, meg nem csalattattam
az szerencsétlen híreknek varasában, Rátki Györgyiül és az Kegyelmed levelébűl értvén az Dunán túl való híreknek mivoltát." 16
Az 1707-es év hozott döntő változást Ráttky György ezereskapitány életé
nek folyásában. E fordulatnak a megértéséhez szükséges tárgyalásunk mene
tében kitérőt tenni.
A Rákóczi-szabadságharc időben egybeesett a spanyol örökösödési háború
val, és II. Rákóczi Ferenc kezdettől szövetségesének tartotta a szintén Habsburg
ellenes küzdelmet folytató Francia Királyságot és Bajor Választófejedelemsé
get. Ugyanígy vélekedett számos magyar is, aki még a szabadságharc kirob
banása előtt a Habsburg-haderő kötelékében bevetésre került a francia vagy
9 Uo. 297. o. Károlyi Önélet írásában (Kiad.: Szalay L., Pest, 1865.) egyenesen Ráttky 6-700 harcosáról ír. (77. o.)
10 Feldzüge, VII. k. 423, o.
11 AR, IV. k. 537. o.
12 OL, RSzL, G. 16. 1. 2. D. Fol. 298 Czigány István kollégám szíves szóbeli közlése, amelyért ezúton is őszinte kö
szönetet mondok.
13 AR, V. k. 13. o.
14 Uo. 20. o.
15 Uo. 51. o.
16 AR, I. k. 489. o.
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bajor seregek ellen. Ezt az érzést fokozta az a tény, hogy a 17. században erő
sek voltak a magyar függetlenségi mozgalmak és a franciák közti kapcsolatok,
sőt a Thököly-felkelés hanyatló szakaszától kezdődően egyre több magyar buj
dosó vállalta, hogy a francia hadseregbe áll be. Mivel ezek közül a magyarok
közül többen a századfordulón is a franciák soraiban harcoltak, ők közvetlen
vonzerőt is jelentettek. A francia hadvezetés elsődlegesen a huszárokra tartott
igényt, mivel ez a csapatnem akkoriban volt terjedőben, és előnyeiről meg
győzően tanúskodtak a Habsburg-hadakbeli magyarok sikerei, nem egy eset
ben éppen a nyugati hadszíntéren is.17
A huszárság azonban még csak születőben volt ekkor. A magyaroknak nem
a létszáma, hanem a harci tapasztalata, felkészültsége volt a döntő, bármelyik
hadviselő felet nézzük is. A századfordulón például a Habsburg-hadvezetés az
erődítményekben állomásozó erőkön kívül a birodalomból mintegy 89 000 gya
logos és 33 000 lovas kiállítását tervezte, ám a lovasoknál csak 2400 magyar
huszárral számolt.18 De még ennek a létszámnak a kiállítása sem sikerült, a
800 fős előírt ezredlétszámból 1701-ben a Kollonits-huszároknál 750 fő, az Ebergényi-huszároknál 612 fő, míg a Deák-huszároknál alig 363 fő volt adott.19
Ugyanebben az időben a teljes francia haderő az udvari alakulatokon kívül
224 000 gyalogost és 29 000 lovast tett ki. Míg a gyalogosok közül mintegy
90 000 idegenbeli zsoldos volt,20 a lovasok között alig kétszáz Habsburg-szolgá
latból átszökött huszárt találunk. 21 Hogy közülük mennyi volt a magyar, azt
ma már nem tudjuk. A fennmaradt kevés irat alapján 27 magyar név szerint
is kimutatható. Közülük legmagasabb rangot az 1704. augusztus 13-i (második)
höchstädti csatában elesett benyói Benyovszky Pál alezredes érte el, de 5 is
csak századparancsnoki beosztásban szolgált.22
A háború kitörésekor kimutatható létszámokból kell kiindulnunk a továb
biak helyes megítélése érdekében. 1702 áprilisra a franciákkal harcérintkezésbe
került Ebergényi-huszárok közül már 66 fő, a Deák-huszárok közül pedig 32 fő
a veszteség, december végére további 105, illetve 115 fő.23 A Kollonits-huszárok
nál ez a folyamat eddig adatok hiányában nem mutatható ki, de méreteit te
kintve feltételezhetően hasonló volt. A veszteség a másik oldalon nyereségként
jelentkezett. Az itáliai hadszíntér francia hadvezetése az átszökött Deák- és
Ebergényi-huszárokból ugyanebben az időben két, egyenként 50 fős huszárszá
zadot tudott szervezni.24 Az elesettek számát nem ismerve is, jelentősnek kell
17 Lásd erről bővebben: Zachar J.: A Francia Királyság 18. századi magyar huszárai. Történelmi-statisztikai tanulmány.
HK. 1980/4. (a továbbiakban: Zachar, 1980,), 523. o.
18 Feldziige, III. k. 83. skk. o.
19 Uo. 466. ill. 481 o..
20 Feldzüge, I. k. 511. o.
21 Choppin, H.: Les Hussards. Les vieux régiments 1692-1792. Nancy, 1898. (a továbbiakban: Choppin), 29. skk. o.
A huszárokra vonatkozóan: Zachar, 1980. 524. o.
22 Choppin, 26. o. Az ő nyomán: Forster Gy.: Gróf Berchényi László, Franciaország maréchalja. Budapest, 1925. (a to
vábbiakban: Forster), 130. o. Itt említjük meg, hogy idegen anyanyelvű írnokok írták le a magyarok nevét. így a hangzás
utáni írásmód számos félreértésre vezetett. Benyovszky neve példáulleggyakrabban Benuzki alakban fordul elő. Ez vezette
félre mások mellett H. Reinach-Foussemagne-t (Les Hussards Hongrois sous l'Ancien Régime. In: Revue de Hongrie,
Budapest, 1910. V. k.), aki Beniczkinek azonosította. De ugyanígy például a „Beaudiany kapitány" alakban írt nevet Kropf
L. (Magyar eredetű francia huszárezredek. In: HK, 1897.) és nyomában mások Bódi Jani helyett tévesen Batthyánynak
vélték. A keresztnév leggyakrabban nincs is feltüntetve. Az ekkoriból ismert további magyarok: Bánóczy kornétás, Berzeviczy huszár, Bohán (?) János huszár, Baukner (?) huszár, Bonnyck(?) hadnagy, Bornemissza István huszár, Brinyof(?)
huszár, Budai hadnagy, Ekecsy (?) hadnagy, báró Esterházy Sándor alezredes, Fábry hadnagy, Forrai (?) huszár, Géczy
kornétás, Győry huszár, Hevessy huszár, Kárpáti huszár, Kiss huszár, Kornádi Mihály huszár, Lindaw(?) hadnagy, Nógrády hadnagy, Pohándy (?) kornétás, Radulovics huszár, Rajz János hadnagy, Sárváry hadnagy, Simonsits hadnagy.
23 Feldzüge: IV. k. 656. ill. 699. o.
TAďlvry, O.: Histoire du 1 er Régiment de Hussards. Valence, 1901. (a továbbiakban: d'lvry), 11. o., Zachar, 1980.
525. o.
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minősítenünk a szembenálló félhez átszököttek arányát. A Habsburg-hadveze
tés is egyértelműen „dezertált huszársvadronról", „magyar dezertőrök svadron
járól", „az ellenséghez átszökött huszárokról" szólt, amikor ezeket a francia
hadsereg kötelékében felbukkant új alakulatokat kívánta megnevezni.25
A Rákóczi-szabadságharc kitörését követően az elszökések még gyakoribbak
ká váltak, bár akkor már a többség elsődlegesen haza igyekezett. Ezért rendelte
el az 1703. november 3-i császári leirat, miszerint felfogó osztagokat kell kikül
deni a magyar határ irányába, hogy a hadszínterekről hazaszökni kívánó ma
gyarokat törekvésükben megakadályozzák.26 Ez nem sok sikerrel járt. Jól mu
tatják ezt a következő adatok is. 1703-ra a Habsburg-hadvezetés 125 000 fős
hadsereg kiállításával, ezen belül mintegy 12 000 magyarral számolt.27 A korább
ról fennállt három huszárezredet és az újonnan felállított öt huszárezredet egy
aránt egyenként ezer főre kívánták feltölteni. Ez eleve kudarcot vallott kísér
let volt. A hadszíntérre azonban még kevesebben érkeztek ki. Itáliában 462
Deák-huszár helyett csak 351 fő, 859 Ebergényi-huszár helyett 842 fő volt ki
mutatható, míg a rajnai hadszíntérre 509 Kollonits-huszárból csak 385 fő, 902
Gombos-huszárból 872 fő, 777 Forgách-huszárból 487 fő, Esterházy Antal 888
fős ezredéből csupán 281 huszár, Esterházy Gábor 878 fős ezredéből 320 hu
szár, Csonka bég 965 fős ezredéből 853 huszár érkezett meg. Összesen a had
színtéren felbukkant 4391 magyar huszár közül pedig 1432 fő, vagyis közel egy
harmad gyalog szolgált, azaz a huszárszolgálat ellátására alkalmatlan volt.28
A hajdúezredeknél is hasonló volt a helyzet. Az ismert 1704-es adatok szerint
az előírt 1000 fő helyett útnak indított 896 Andrássy-hajdúból 333, 101 Bagossyhajdúból 49, 560 Batthyány-hajdúból 201 érkezett Itáliába. 29 Hasonló lehetett
az arány a magyar földön bevetett Molnár-hajdúknál is, de erre vonatkozóan
egyelőre még nincs adatunk. A hadszíntéren ezután további, rendkívül gyors
és erős fogyás következett be a magyar alakulatok létszámát illetően. Már
1704. szeptember 26-án így írt erről az Itáliában állomásozó Deák-huszárokkal
kapcsolatosan a főparancsnok Savoyai Jenő herceg helyettesének, gróf Guido
Stahremberg táborszernagynak: „Ami Deák Pál ezredét illeti, egyáltalán nem
lep meg dezertálásuk, miután látom, mi történik Magyarországon.' 30
Ez az az időpont, amikortól kezdve a kortársak számára a hadszíntéren a
dezertált magyar huszár fogalma azonosult a kuruc fogalmával. 1703. december
27-én, az itáliai Concordia melletti francia visszavonulásról és osztrák üldö
zésről szóló beszámolójában így fogalmazta ezt meg naplójában gróf Gyulai
Ferenc alezredes, aki végig kitartott a Habsburg-hadak soraiban: „Az Pál Deák
katonáit, a franczia kuruczczal egyelesleg lévén, éppen reám hajtotta, kiket
megsegítettem és az francziát viszszapuskáztam. Az kuruczot úgy értse akárki,
ezek desertor magyarok az francziánál." 31 Megfogalmazását megismételte a Piemontba vezető menetről szóló összefoglalásában is, a következőképpen: „Az kurucz és franczia az Pál Deák katonáiban egynehányat reám hajtott, kiket meg
segítettem és az kuruczot és francziát róllok viszszapuskáztam. Az kuruczot úgy
kell érteni, ezen ez földön az az kurucz, az kik az magyar regementekből által
szöktek az francziához és mind desertorok." 32
25 Feldzüge, IV. k. 169., 224., 259. o.
26 Feldzüge, V. k. 239. o.
27 Uo. 88. skk. o.
28 Uo. 664. skk. o.
29 Feldzüge,, VI. k. 808. o.
30 Feldzüge, V. k. 2. r. 125. o.
31 Márki S. (Kiad.): Gróf Gyulai Ferenc naplója 1703-4. Budapest, 1928. (a továbbiakban: Gyulai), 130. o.
32 Gyulai, 172. o.
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Ráttky-huszár, 1712. A „Historiques des corps de troupe de l'armée frangaise 1569—
1900" című Párizsban 1900-ban megjelent mű illusztrációja

Minderről folyamatosan értesülve, II. Rákóczi Ferenc a Habsburg-haderő
gyengítésére a szülőföldtől való viszonylag nagy távolság ellenére még több
magyart kívánt ösztönözni az elszökésre, a kockázatos hazatérési kísérlet he
lyett pedig francia és bajor szolgálatvállalásra. 1704. szeptember 1-én a lőrinci
táborban bocsátotta ki azt a pátensét, amelyben a következő felszólítást intéz
te a Habsburg-hadsereg kötelékében az itáliai, a flandriai és a Rajna-menti
hadszíntéren a spanyol örökösödési háborúban a franciák és azok szövetségesei
ellen bevetett honfitársaihoz: „Valakik a magyar vérbül magát azon császár
szolgálattyában levő magyarság közzül lenni tudgyá'k, a felséges franczia király
és bavariai herczeg szövetcségekbül lett nemzecséges boldogulásunk folyását s
kívánatos régi dicsőségünknek hellyre állítását kívánnyák, igaz magyar szívét
s elméjét a szerint igazgassa, a császár mint nemzecségünk ellenségének szolgálattyát megvetvén, mennyének által a felséges franczia király és bavariai
herczeg szolgálattyára s táborára, holott is lészen már recommendátionkbul
promotiojuk, s onnand édes hazájában üdővel bátorságos viszsza utazásuk." 33
Ugyanezen a napon keltezte a fejedelem megbízólevelét, amellyel ezeknek a
Habsburg-seregekből elszökött magyaroknak az élére kinevezte vetési Kökényesdi Lászlót: „Küldöttük nemzetes vitézlő vetési Kökényesdi László hívünket
a felséges bavariai herczeghez oly véggel hogy a kik az idegen német nemzettül
s annak irtóztató és kegyetlen szolgálattyátul el szakadván említett hívünk
mellé magukat transzf erállyák, s hozzá gyülekeznek és a bavariai herczeg, üdő
vel penig hazájok s nemzetek mellett is inkáfo, hogy sem az idegen német
nemzet mellett hűségeskedni kívánnak, ismervén magok kapitányának a fel
séges franczia király és bavariai herczeg dispositioi és parancsolati után min
denekben parancsolatitul kész engedelmességgel függeni, ahoz magokat alkal
maztatni semmiképpen el ne mulaszszák, hogy azzal is hazájukhoz és nem
zetekhez való hűségeskedéseket és szíves szeretetüket constálván, az haza 6
nemzetnek szabadságában részesülhessenek."34
Október elején indult Kökényesdi a bajor választófejedelemhez és magával
vitte a fejedelmi felhívás példányait is. Ennek hatása nem maradt el. Amint
Kökényesdi Brüsszelben jelentkezett az ott tartózkodó Miksa Emmanuel bajor
választófejedelemnél, az őt azonnal alezredesi rangban, egy, a magyarokból
szervezendő önálló kötelék parancsnokává nevezte ki.35 Rákóczi felhívására
és erre a hírre pedig folyamatosan érkeztek a Habsburg-alakulatokból elszökött
magyarok. Kökényesdi egy év múlva, 1705. október 23-án azt jelenthette Rá
kóczinak, a választófejedelemnek „hatvan katonája volt, hogy idejöttem, most
pedig urunk kegyelmes parancsolattyára gyűltenek vala többen négyszáznál."36
Ezeket a bajor szolgálatba került magyar katonákat a kortárs közvélemény
szintén kurucnak tekintette és nevezte. Bercsényi Miklós 1705. február 1-i,
Rákóczihoz intézett levele is erről tanúskodik: „Gyütt egy katona impériumból, az ki bavarus kurucz katonája volt, mert úgy híjják ott is őköt."37
Megszaporodtak a francia hadseregbéli kurucok is a fejedelmi felhívás ha
tására. Az elszökött magyarok száma lehetővé tette, hogy 1705-ben egyszerre
33 Benda K.-Maksay F. (Kiad.): Ráday Pál iratai 1707-1708. Archívum Rákóczianum, I. osztály XIV. k. Budapest, 1961.
(a továbbiakban: Ráday); 169. o.
34 Ráday, 170. o.
35 Uo. 168. o., Köpeczi B.-Kovács I. (Kiad.): II. Rákóczi Ferenc fejedelem emlékiratai a magyarországi háborúról 1703tól annak végéig. Archívum Rákóczianum, III. osztály, I. k. Budapest, 1978. (a továbbiakban - Rákóczi) 500. o. A bajor
"választófejedelem azért tartózkodott Brüsszelben, mert a spanyol és osztrák Habsburgok afcaratából Spanyol-Német
alföld kormányzója is volt.
36 Ráday, 44. o.
&7AR. IV. k. 319. o.
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három huszárezredet szervezzen a francia hadvezetés a korábban szolgáltakból
és az újonnan érkezettekből.
Itáliában 1705 derekára a kezdeti két század helyett már nyolc századnyi
huszár szolgált a francia hadak soraiban. Ezekből 1705. szeptember 25-i hatálylyal szerveztek önálló huszárezredet. 38 A mintegy négyszáz magyar és más
nemzetiségű huszár élére az 1704. március 30-án Casalnál francia fogságba
esett mihályi Deák Pál huszárezredest állították. 39 A harcokban ezek a huszá
rok nagy veszteségeket szenvedtek. Magyar vezénylet alatt is csupán 1706.
szeptember 7-ig állották. Akkor ugyanis a turini csatát követően az ezred
tulajdonos visszaszökött a Habsburg-hadakhoz. Vele tartott vagy hetven har
cosa is.40 A következő ismert, 1707 októberi mustra szerint a francia vezényletűvé vált és Monteil ezredes tulajdonába átkerült huszárezredben akkor már
csak 24 tiszt, 219 altiszt és huszár szolgált/'1
A Rajna-menti hadszíntéren 1705. november 6-i hatállyal szervezte meg a
francia hadvezetés a Verseilles tábornok tulajdonába adott huszárezredet. Zö
mét a július folyamán a Csáky- és Lehoczky-huszárezredből elszökött magyarok
tették ki, hiszen rövid néhány nap alatt az addig csupán 25 fős francia huszár
századhoz 52 fő csatlakozott közülük. A létszám az ezredalakulás időpontjáig
közel háromszázra nőtt, és e harcosokból 12 századot formáltak. Ennek az ez
rednek is igen nagyok voltak a veszteségei, az 1706-os mustrák során már csak
134, illetve 160 fő volt kimutatható/' 2 A további harccselekmények során ismét
nagyobb csatlakozási hullám következett be, és 1707 júniusára a Verseilles-huszárezred újra megközelítette a kezdeti 300 fős létszámot/1'1
Ugyancsak a Rajna-menti hadszíntéren 1706. január 1-i hatállyal szervezték
meg a francia hadseregbéli további magyar és más nemzetiségű huszárokból a
38 Lásd erre vonatkozóan: Zackàr, I9H0. 525. o.
39 Deák Pál c/.redes fogságba esését Ovulai naplójában így örökítene meg: ,,30. Marty. I (árom ezerig való lovas és gyalog
franczia Casalnál a hídon általjővén cireiter 60 kuruczczal, az mi mezei Itrásánkat behajtotta és el is fogott bennek. Ebergényi óbester uramnál lévén, óbester Pál Deák, óbester Bagossi Pál és az itt való német commendáns is, Martini uram, ki
is már tituláris óbesterré lett, az lármára az óbesterek kinyargaltanak, mivel éppen délben volt az lárma, hozzájok érkezvén
Generál Vauban is, az óbesterekkel edgyütt az mi mezei strásánkat viszsza helyben viszik. Érkezvén a körüllevő falvakban
való quartélyban levő német regeméinek, a francziát viszszanyomják. Óbester Pál Deák és Ebergényi magyar óbesterek
ulánna rugaszkodván a franc/iáknak s kuruc/oknak, Pál Deák óbester alatt az lovat ellövik, kit más lóra akartak felvenni,
de félittas lévén, fel nem ülhetett más lóra, rajta csoportozván a franczia és az kurucz, elfogták Pál Deák óbestert és rabul
Casálban az franczia armada commendánsának. Dux de Vandomnak beviszik. Azzal a franczia viszsza ment." (205. o.)
Megjegyezzük, annak ellenére, hogy az 1696 óta önálló huszárezred élén Habsburg-szolgálatban állt Deák Pál ezredest már
1702-ben méltánytalanság érte a becsi udvar részéről, mivel a szolgálataiért korábban nyert birtokaiból távollétében kifor
gatták, nehezen szánta el magát ,i francia szolgálatvállalásra. Csak miután a Habsburg-hadvezetés hiábavalóan fáradt
kicserélése érdekében, akkor döntött a fogolystátus helyett a kényszerű fegyverfogás mellett. {Feldzüge, IV. k. 352. skk. o.,
VII. k. 2. r. 362. o.)
40 Feldziige, VIII. k. 271. o., Griifer: Geschichte der k.k. Regimenter, II. k". Wien, 1812. 132. o. Megjegyezzük, hogy a
Habsburg-hadvezetés kényszer hatása alatt vállalt szolgálatnak minősítette Deák Pál ezredes rövid francia hadseregbéli
szereplését. Nemcsak teljes büntetlenséget nyert, hanem Savoyai Jenő herceg, mivel Deák ezredét addigra Viszlay And
rás ezredes kapta meg, azt indítványozta, hogy az uralkodó Deákot nevezze ki generális-főstrázsamesterré és állítsa az
itáliai hadszíntéren a Viszlay- és az Ebergényi-huszárezredből létrehozandó csoportosítás élére. (Feldzüge, Vili. k, 2, r,
291. o.). Deák Pál további sorsára vonatkozó adatra eddig még nem bukkantunk.
41 Choppin, 37. skk. o., Zachar, 1980., 525. o. A meglehetősen töredékes iratanyagból csak néhány magyar mutatható
ki. Ezek a következők: Bottyán kornétás, Bourgk (?) huszár, Cselényi hadnagy, Csepregi strázsamester, Demeter strázsa
mester, Damó strázsamester, Kúti kornétás, Szokoli huszár, Teleki kornétás.
42 Choppin, 45. skk. o., Zachar, 1980. 525. o., Feldzüge, VII. k. 333. skk. o. A szintén töredékes iratanyag szerint bizo
nyítottan legalább 28 magyar szolgált ebben az ezredben: Bánóczy kapitány, Bányay kornétás, Csendessy kornétás, Dániel
hadnagy, Dessőffy Bálint kapitány, Dessőffy Miklós hadnagy, Gönczy kornétás, Hajdú kornétás, Kimli (?) huszár, Koszády kornétás, Kozáry hadnagy, Krucsay hadnagy, Laczkó hadnagy, Lajos hadnagy, Landory (?) kornétás, Muslaky
kapitány, Pasics kornétás, Pongrácz hadnagy, Pohándy(?) kapitány, Romány kornétás, Sándor hadnagy, Sulyok(?) huszár,
Sümeghy kornétás, Szabados hadnagy, Szemes huszár, Szilágyi kornétás, Tatay kornétás, Zay kapitány.
43 Anquetel (Kiad.): Vie du maréchal duc de Villars écrite par lui-même. Paris, 1784. (a továbbiakban: Villars), I. k.
431. o.
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Saint-Genièz dragonyosezredes tulajdonába helyezett ezredet. Kezdetben szintén francia vezénylet alatt állt, és megközelítőleg ugyancsak 300 fő szolgált
benne. Itt is nagyok voltak a veszteségek, ezek pótlása sajátos úton történt/1'1
Ennek megértéséhez vissza kell térnünk a bajor szolgálatban állt magyarok
hoz.
A Kökényesdi alezredes alárendeltségében álló magyar huszárok értékét a
bajor hadvezetés nem ismerte fel. Súlyos tévedésként várvédelemre osztotta
be őket,45 amelyhez természetesen nem érthettek. Kudarcuk után egyszerűen
túl akart rajtuk adni a választófejedelem. 1705. október 23-án a flandriai had
színtérről Ráday Pálhoz intézett levelében így panaszkodott Kökényesdi: „Az
választó némely gonosz tanácsos akaratokbul az maga magyarít az király
nak akarja adni, az mely mind Kegyelmes Urunknak, mind az egész nemzet
nek kisebbségére, nékünk pedig, kik Urunk kegyelmes parancsolattyábul itten
édes hazánkért szenvedünk, nagy kárunkra szolgál, mert némely becsületes ne
mes emberek gyermeki minden jószágok el hagyásával, Kegyelmes Urunk parancsolattyának engedelmeskedvén, mellém jöttének, most pedig ha az király
gratiájában megyünk, nemzete bélieket akarnak élőnkben fű tiszteknek tenni.
Én ugyan memorialist attam be az választónak, meg válik, mit felel rája."
Saját maga befolyásában nem bízott Kökényesdi, ezért Rádayt, illetve Rákóczit
kérte közbenjárásra: „Kérem azért mint bizodalmas jóakaró Uramat Kegyelme
det, ne terheltessék Kegyelmes Urunknak mellettünk instálni. Méltóztassék
Kegyelmes ő Nagysága maga méltóságos személlyé, s az egész nemzet becsületit nem engedni, s az választónak Íratni, ha már oda ád is bennünket, vegye
consideratioban ő Nagysága méltóságos személlyét s az nemzetet, és ne enged
jen bennünket meg nyomorítani." 46 Vagyis Kökényesdi a maga és tiszttársai
nevében nem a bajor helyetti francia szolgálat ellen panaszkodott, hanem a
francia vezénylet alá kerülésből fakadó hátrányoktól tartott.
A továbbiakból kiderül, hogy nem sikerült megakadályozni a bajor szolgá
latban állt magyaroknak a francia hadseregbe való átkerülését. Kökényesdinek
ugyancsak Rádayhoz intézett 1705. december ÍO-i levele erről így tanúskodik:
„Az mellettem levő magyarságot az választó az királynak adta, az király pedig
adott élőnkben egy francziát fű commendánsnak, melly ellen remonstrálván
elsőben a fű commendóság iránt nekem adatott kegyelmes pátenset Kegyel
mes Urunk ő Nagyságának. Másodszor, hogy ezen katonaság nem az király
fizetésére vagy az választóéra, de egyedül Kegyelmes Urunk parancsolattyára
jöttének mellém. Nem használván semmi remonstratiom, az királynak az ő
Nagysága nekem adott kegyelmes pátensét in paribus által küldvén, továb való
Kegyelmes Urunk parancsolattyáig protestáltam. És ez szolgálván az ő Nagy
sága kisebbségére, egészlen és egy átallyában mind addig commendansomnak
nem agnoscalom, valameddig Kegyelmes Urunk ez iránt, mi tevő legyek és
agnoscallyam e commendansomnak, nem parancsol." 47 December 23-án újabb
segélykérő levéllel fordult Kökényesdi Rádayhoz Brüsszelből: „Vala is az híre,
hogy az magyaroknak is Spanyor Országba kellene menni, mindazonáltal nem
44 Choppin, 65. skk. o., Zachar, 1980. 525. o. A kimutatható legtöbb magyar ebben az ezredben szolgált. Személyük
ismertetését lásd később. Choppin (65. o.) nyomán egyébként teljesen tévesen terjedt el az a nézet, hogy a Saint-Geniézhuszárezred magját 1701-ben bajor szolgálatból átadott magyar huszárok képezték volna. Akkor semmiféle átengedés nem
történt, de bekövetkezett egy századra való Habsburg-huszár átszökése a franciákhoz, akikhez a bajor szolgálatban álltak,
ahogyan a továbbiakban bemutatjuk, csak később csatlakoztak. A mintegy 1400 francia és bajor szolgálatban állt huszár
súlya egyébként akkor válik igazán érthetővé, ha ezzel szembeállítjuk azt a tényt, hogy a Habsburg-hadakban akkor
már csak alig 3700 magyar huszár mutatható ki. {Feldzüge, VI. k. 84. skk. o., VII. k. 164. skk. o.)
45 AR, IV. k. 319. o.
46 Ráday, 440. o.
47 Uo. 483. o.
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vagyok benne bizonyos, ha pedig úgy találna lenni, szeretettel kérem Uram Ke
gyelmedet, informállyon engemet mennél hamarébb Kegyelmes Urunk irántam
levő parancsolattya felől."48
Kökényesdi helyzetét különösen megnehezítette az a tény, hogy nemcsak a
bajor szolgálatban állt magyarok parancsnokaként, hanem egyúttal II. Rákóczi
Ferenc diplomáciai megbízottjaként is tevékenykedett a választófejedelem mel
lett. Ezért sem fogadhatta el a maga részéről a francia—bajor megállapodást,
amelynek értelmében egyébként Kökényesdi parancsnokságával, az egész kö
teléket egybentartva, kívánta azt átvenni a francia hadvezetés/' 9 II. Rákóczi
Ferenc fontosabbnak tartotta Kökényesdi diplomáciai megbízatását, ezért
1706. január 22-én a következő utasítást küldte neki Miskolcról: „Az mi illeti
az katonáknak az Francziára való meneteleket, és hogy Kegyelmed helyett nekiek mást praeficiáltatnak, arról ugyan nem tehetünk, ki-ki maga hadával sza
bad lévén, de hogy Kigyelmed commendója alatt lehessen — nem lehet. Kihezképest inkább tisztit resignálván, continuálja lakását az Elector mellett.
Az katonák végett Írattattunk az mellettünk lévő követ által, kívánván: inkább
más szolgálatban applicálják őket, mintsem Spanyolországba küldjék." 50
A további eseményeket ismét Kökényesdinek Rádayhoz intézett brüsszeli le
velei tükrözik. Március 30-án tudatta: „Az itten lévő katonaságot, kit én
Nagyságod kegyelmes parancsolattyábul resignáltam, adta az király Marquis de
Saint Geniez-nek."51 Vagyis miután Kökényesdi nem vállalhatta alezredesi
rangjában a francia király katonai szolgálatát, a bajor szolgálatból érkezett
magyarokat a francia hadvezetés beosztotta az addigra nagy veszteségeket
szenvedett és legközelebb diszlokált Saint-Geniez-huszárezredbe. Kökényesdi
továbbra is Brüsszelben maradt, ahogyan április 5-én írta: „Urunk kegyelmes
parancsolattyábul az ő Nagysága kegyelmességébül reám bízatott magyarság
commendóját resignáltam, hogy ő Nagysága kegyelmes parancsolattya szerint
lakásomat az választó mellett continuálhassam." 52
Miután a Habsburg-hadak soraiból elszökött és a szembenálló hadviselő fe
leknél, a szabadságharc államával szövetségesnek tekintett hadaknál katonás
kodni hajlandó magyarok immár mind a francia hadsereg kötelékébe, egyút
tal közvetlen francia vezénylet alá kerültek, II. Rákóczi Ferenc szükségesnek
látott egy újabb lépést. Ez a közvetlen francia vezénylet ugyanis megtorpa
nást okozott a magyarok elszökésében. Ezért megszületett a fejedelem elhatá
rozása, hogy megbízható és jól képzett kuruc tisztet küld a francia hadsereg
rendelkezésére.
Itt értünk vissza Ráttky György életpályájához. Az a tiszt ugyanis, akit erre
a megbízatásra kiválasztott, Ráttky György ezereskapitány volt. Ez a tény
mindeddig elkerülte a történeti irodalom figyelmét, bár az erre vonatkozó for
rások nagyrészt régen kiadottak és így hozzáférhetőek.53
A diplomáciai előkészítő tevékenység után 1707. május 7-én Debrecenben
keltezte II. Rákóczi Ferenc azokat az ajánló sorokat, amelyeket Torcy francia
48 Uo. 485. o.
49 Uo. 168., 315. és 511. o.
50 AR, l.k.977. o.
51 Ráday, 576. o.
52 Uo. 556. o.
53 A hazai szakirodalom mindeddig a következő állítást ismétli : Ráttky György ezereskapitány a magyarországi had
színtéren a harccselekmények során Habsburg-fogságba esett. Ezt követően közlegényként a Habsburg-seregbe kényszerí
tették és a nyugati hadszíntéren a franciák ellen bevetették. Ott a hadműveletek adta első alkalommal átszökött a franciák
hoz, akik rangját visszaadva alkalmazták. Korábban magunk is e nézetet ismételtük meg: Bercsényi László 1689-1778.
HK, 1978/1. (a továbbiakban : Zachar, 1978.), 79. o. ill. Zachar, 1980. 526. o.

— 364 —

külügyminiszterhez intézett. Ez a következőképpen hangzik: „Uram! Lovas
ezredesem, Rátki úr, jelen levelem átadója éppen olyan ragaszkodással és vi
tézséggel szolgált engem, mint amennyire mindig az volt a vágya, hogy leghasznosabban áldozza fel magát hazája szolgálatára. Ezért nem választhatott
volna az ő szándékainak és az én érdekeimnek megfelelőbb szolgálatot, mint
Őfelségéét, a Legkeresztényibb Királyét. Nemcsak örömmel adtam meg a tá
vozási engedélyt számára és a kíséretében levő két nemes számára, hanem
érdemei méltóvá tették, hogy külön Excellenciád figyelmébe ajánljam és kér
jem Önt, fogadja pártfogásába, biztosítson számára olyan alkalmazást Őfel
sége, a Legkeresztényibb Király huszárságánál, amely megfelel csapataimnál
viselt rangjának." További diplomáciai nyelvezetű, a pártfogásért viszonzást
ígérő szavak után az utóiratban a fejedelem az iránt is intézkedést kért, hogy
a szabadságharc államának biztosított francia segélypénzekből fedezzék a Ráttky ezredesnek kért havi kegy díj at.54
Tulajdonképpen diplomáciai státusúnak szánta Rákóczi Ráttky franciaorszá
gi helyzetét, mert a következőkben együtt szerepel az ezereskapitány a dip
lomáciai megbízott Kökény esdi vei, akinek feladata 1706-tól kibővült, a francia
udvarnál is ő képviselte a fejedelmet.53 Az 1707. augusztus 16-án keltezett fe
jedelmi utasítás ugyanis például a következőképpen intézkedett: „Az követ
jeink számára rendeltetett pénzek, tudniillik [.,.] Kökényesdinek Párizsban
6000, Rátki Györgynek ugyanott 2400 tallér." 56
Hősünk franciaországi katonai szolgálatának kezdete 1707. november 1. volt.
E napi hatállyal kinevezte őt XIV. Lajos a Saint-Geniez-huszárezred vezénylő
ezredesévé. Ezzel eleget tett Rákóczi kérésének, a legjelentősebb létszámú hu
szárezredben szolgáló magyarokat közvetlen magyar vezénylet alá helyezte.
Ráttky bizonyára hamarosan tanújelét adta nagy tapasztalatának, a hadimes
terségben való magas fokú jártasságának, vitézségének és szervezőképességé
nek. 1707. december 14-i hatállyal ugyanis a francia uralkodó a vezénylete
alatt álló ezred élén tulajdonosezredessé tette meg őt, és elrendelte, hogy a jö
vőben az addigi Saint-Geniez-ihuszárezred immár az új tulajdonos, Ráttky
György ezredes nevét viselje.57
Arra vonatkozó adat eddig még nem került elő, mikor vette át hősünk a
parancsnoki, illetve ezredtulajdonosi beosztást. A kinevezések időpontjában
ugyanis az alárendeltségébe került huszárok a flandriai francia csoportosítás
keretében ott téli szállásra vonultak. 58 Ráttky ezredes járhatott ugyan előbb is
a hadszíntéren, de december 6-án bizonyosan Párizsban volt. II. Rákóczi Fe
renc ugyanis 1708. június 19-én keltezett levelében erről így tanúskodik: ,,Párisbul tavaly 6-ta X-bris költ levele Kegyelmednek csak szintén e napokban
került — ennyi időtül való kerengése után — kezünkhöz." Bizonyára a hu
szárok rendbeszedésén túlmenően egyéb megbízatásokat is kapott Ráttky a fe
jedelemtől. Talán a szabadságharc hadserege számára szükségesnek vélt tü
zér- és mérnöktisztek megnyerése is ezek között volt. Rákóczi ugyanis fenti
levelét így folytatta: „Az mely báró Edlach nevű óbrist-lajdinant bizonyos secretum revelatiója végett hozzánk kívánkozása felül ír Kegyelmed: Des Alleurs
uramnak iránta noha eléggé beszéllettünk, de nem reflectálván magát, hogy
54Fiedler, J. (Kiad.): Aktenstücke zur Geschichte Franz Rákóczy's und seiner Verbindungen mit dem Auslande. IL:
Aus den Papieren Johann Michael Klement's 1708-15. Wien, 1858. (a továbbiakban: Klement), 475. o.
55 Ráday, 43. o.
56 AR, II. k. 81. o.
57 ASHA, Fase. MC-1637/1. Fol. 1. A két különböző dátum oka az, hogy a korai szakirodalomban nagy a bizony
talanság a francia szolgálatvállalás pontos időpontját illetően.
58 ASHA, Fase. Ai-2080. Fol. 169.
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Ráttky-huszár ok 1719-ben. A. Pascal 1847-es művének

illusztrációja

valaha ismerte volna, egyebet nem gondolhatunk benne, hanem hogy ezen al
kalmatosság által akarná ezen báró magát szolgálatunkban bépracticálni, mely
re egyébiránt szükségünk nincsen, mindazáltal Kegyelmed adja értésére, disponálja is, hogy ha mi oly secretumot tudna, az melynek tudása javunkra szol
gálna: az Kegyelmed clavisira fordítván, küldje kezünkhöz, s megértvén a do
lognak mivoltát, fogunk azonnal iránta rescribálni." 59
Az 1708-as hadrakeléskor Ráttky György ezredes átvette huszárezredének
parancsnokságát, maga is a flandriai hadszíntérre érkezett és egész évben ott
tevékenykedett. Kezdetben felderítési, portyázási, biztosítási feladatokat ka
pott. Július 11-én azután huszárai élén ő is részt vett a főerőkkel vívott
oudenarde-i csatában. Ennek megvívásához a Habsburg- és a szövetséges angol
hadvezetés 129 gyalogzászlóaljat és 112 lovassvadront vonultatott fel. Velük
szemben a francia csoportosításban 131 gyalogzászlóalj és 205 lovassvadron állt.
A kor legkiválóbb hadvezérei kerültek egymással szembe, Marlborough és Savoyai Jenő, illetve Vendôme és Bourgogne marsall. A csatához való felvonu
lást az angol erők kezdték. Velük szemben kezdetben sikereket arattak a Ven
dôme által vezényelt erők, köztük a Ráttky-huszárok. Amikor azonban a szö
vetségesek meggyorsították a főerők gyülekeztetését és felvonultatását, majd
az angol és osztrák lovasegységek váratlan hevességgel rajtaütöttek a fran
ciákon, Bourgogne, a főparancsnok, nem sietett erőivel a megtámadottak se
gítségére, hanem kapkodva a teljesen felesleges elsáncolási manőverhez kez
dett. Marlborough és Savoyai Jenő kihasználta a lehetőséget, előbb Vendôme
kötelékeit szorította vissza, majd Bourgogne egységeit verte ki sáncaiból. A
szerencsétlen hadvezetés miatt a franciák veszteségei voltak nagyobbak, mint
egy háromezer halottat és négyezer sebesültet vesztettek, míg az angol—osztrák
erők csak alig ezer halottat és kétezerötszáz sebesültet. A Ráttky-huszárok vesz
teségei egyelőre nem ismertek. 60
A fejedelemmel állandó kapcsolatban maradt Ráttky az oudenarde-i csatáról
a francia udvarban maradt Kökényesdin keresztül küldött haza beszámolót.
Erről tanúskodik a diplomáciai megbízott július 18-án Fontainebleau-ban kelt
és Rákóczihoz intézett levele: „Volt szerencsém önnek megküldeni az oude
narde-i csata részleteit, amelyeket Rátki úr küldött meg nekem." 61 Ez a beszá
moló sajnálatos módon mindeddig nem került elő.
Maga Ráttky ezredével továbbra is Flandriában tevékenykedett. A Genthez
való elvonulás utáni időből kiemelést érdemel, hogy a francia szolgálatban állt
Ráttky-huszárok sorozatosan a Habsburg-seregek Kollonits- és Splényi-ezredbéli magyar huszáraival kerültek szembe. így július 25-én Lens-nél csaptak öszsze, augusztus derekán a Deule folyó mentén, majd több ízben Lille térségé
ben.62 Ezekről a harccselekményekről is hűségesen beszámolt Ráttky Rákóczi
nak, ahogyan Kökényesdi október 11-én Párizsban kelt levele ismét bizonyít
ja: „Egész szeptember hónap folyamán nem volt megírni érdemes esemény,
csak a flandriai hírekről volt szerencsém Felségednek írni, amelyeket Rátky úr
és más barátaim küldtek nekem." 63
A Habsburg-hadak sikerei ellenére a francia hadvezetés nem gondolt a három
huszárezrede összpontosítására. Míg a Ráttky-huszárok Flandriában küzdöt
tek, a Monteil-huszárokat Itáliában, a Verseilles-huszárokat pedig a Rajna men59 AR, II. k. 392. o.
60 Lemon, II. k. 18. o., Pascal, II. k. 188. o., Feldzüge, II. k. 23. skk. o., X. k. 358. skk. o., Reinach-Foussemagne, 318. o.
61 Fiedler, J. (Kiad.): Aktenstücke zur Geschichte Franz Rákóczy's und seiner Verbindungen mit dem Auslande. I.:
Aus den Papieren Ladislaus Kökényesdi's von Vetes 1705-15. Wien, 1865. (a továbbiakban: Kökényesdi), 100. o.
62 ASHA, Fase. Ai-2080., Feldzüge, X. k. 369. skk. o.
63 Kökényesdi, 115. o.
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tén vetették be. A téli szállásra vonulás is a harccselekmények színhelyén
történt.6'*
Miután az év eleji békepuhatolózások kudarcát követően 1709-ben kiújultak
a harcok, a flandriai hadszíntéren Lille, Warneton, Menin és Courtray birto
kában a szövetséges osztrák és angol hadak előtt lehetőség nyílott volna a
Francia Királyság mélységébe való betörésre. A szembenálló erők azonban lé
nyegében változatlanok maradtak, a szövetségesek 170 gyalogzászlóaljával és
263 lovassvadronjával szemben a franciák 135 gyalogzászlóaljat és 257 lovass
vadront tudtak felsorakoztatni. A huszárok létszáma a franciák számára vált
kedvezőbbé. Míg a Habsburg hadvezetés létszám- és felszerelési gondokat jelen
tett, a Ráttky-huszárezredet sikerült négy svadronra, azaz nyolc századra nö
velni, elsősorban a szembenálló Kollonits- és Splényi-huszárezredből elszökött
magyarokkal. így a Ráttky-huszárezred nagyjából a szintén négy svadronnyi
Splényi-huszárezreddel vált azonos harcértékűvé. A Dessőffy István ezredes
alárendeltségébe került korábbi Kollonits-huszárezred továbbra is hat svadron
ból állt.65 A francia hadvezetés kerülte a főerőkkel való összeütközést. Ezt a
szövetségesek sem szorgalmazták, hanem Tournay erődjét vették körül és ost
romolták meg. E harccselekmények során ismét gyakran szembekerültek a két
táborban szolgáló magyar huszárok.66
Valamennyiök számára legemlékezetesebbé a végül is bekövetkezett azévi
döntő küzdelem, a szeptember 11-i malplaquet-i csata vált. Ennek előzményét
az jelentette, hogy Villars marsall, francia főparancsnok, minden mozgósítható
erejét összevonta Mons ostromának a megakadályozására. Amikor a szövet
ségesek hadvezérei, Marlborough és Savoyai Jenő, ezt észlelték, azonnal in
tézkedéseket tettek egy minden adott erővel végrehajtandó támadásra. Ennek
tüzérségi előkészítése angol részről már szeptember 9-én megkezdődött. A meg
lepett Villars igyekezett elsáncolni hadait. Elképzelése kezdetben sikert ered
ményezett. A tüzérségi tüzet követő ellenséges gyalogsági támadást, amelyet a
szárnyakon a lovasság támogatott, a jobbszárnyon két óra, a balszárnyon öt óra
hosszat sikerült visszaverni, és a szövetséges angol—osztrák—holland hadak
nagy veszteségeket szenvedtek. Amikor a közép ingott meg, ugyancsak sikeres
volt a francia lovasság bevetése, a Ráttky-huszárok is derekasan küzdöttek.
Csupán az újabb tüzérségi tűz késztette őket meghátrálásra. A túlerő végül is a
franciákat mindenütt visszavonulásra ösztönözte, naplemente után Villars el
rendelte a harc megszakítását és az elvonulást. A szövetségesek súlyos veszte
ségeik miatt nem is gondoltak üldözésre. A veszteséglistán a szövetségeseknél
23 000 halott és sebesült, míg a franciáknál 11000 halott és sebesült volt.67 A
Quesnoy és Valenciennes közti térségben téli szállásra vonult Ráttky-ezred
veszteségeit ismét nem ismerjük. Valószínűleg azonban nagyok lehettek, mert
a francia hadvezetés a továbbra is a Rajna-mentén állomásozó Verseilles-huszárezred egyik svadronját, azaz két századát áthelyezte a Ráttky-huszárezred
kötelékébe. 68
A Ráttky-huszárok 1710-ben tulajdonosezredesük vezényletével ismét a fland
riai hadszíntéren kerültek bevetésre. E hadjárat során is az osztrák—angol
hadak voltak kezdeményezőek. Nagyjából a korábbi évhez hasonló erőviszo
nyok alakultak ki. A szövetséges hadvezetés további pozíciónyerés érdekében
64 Choppin, 55. skk. o., Feldziige, X. k. 311. skk. o., Vansen, G: Un capitaine des hussards de Ratky. In: Carnet de la
Sabretache (Paris), 1895. (a továbbiakban: Vansen), 139. skk. o.
65 ASHA, Fasc. Ai-2134., Feldzüge, XI. k. 61. skk. o.
66 ASH A, Fasc. Ai-2135, 2137., Feldzüge, XI. k. 77. skk. o.
67 ASHA, Fasc. Ai-2140, Feldzüge, XI. k. 97. skk. o.
68 ASHA, Fasc. Ai-2141., Vansen, 140. o.
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mindenekelőtt Douay erődjét kívánta elragadni a franciáktól. Miután a körül
zárást a francia hadak nem tudták megakadályozni, felmentő csoportosítást
hoztak létre. Mintegy százezer főt gyülekeztetett Villars marsall május folya
mán Cambray és Péronne térségében. Ebbe osztották be a Ráttky-huszárezredet
is, mégpedig a gyülekezés idejére közvetlenül Cambray-nál táboroztatták a
tartalékcsoportosítás kötelékében. A francia felmentő seregek május 25-én in
dultak meg, a huszárok addig felderítő portyákat hajtottak végre. Ugyanez volt
a feladatuk, amikor Lens-nél a szövetségesek jobbszárnyába ütköztek a fran
cia erők. Ennek során egyetlen fő veszteség nélkül százötven osztrák lovast ej
tettek foglyul.69
Miután Villars marsall úgy döntött, hogy nem kockáztat meg támadást a
Douay ostromát folytató szövetségesek ellen, táborát Oisyban ütötte föl. Ki
különített egy csoportosítást, hogy ez legalább a kevésbé jelentős Bouchain
erőd ostromát akadályozza meg. Június 17-i jelentésében a francia főparancs
nok ezzel kapcsolatosan a következőket írta: „Tábort verve, Coigny gróffal
kiküldtem egy dragonyosköteléket Valenciennes és Bouchain közé, hogy ragad
ja el az ellenségtől az Escaut folyó átkelőhelyeit és hidakat készíttettem, hogy
támogassam. Az ellenség megközelítette leghátulsó alakulatait, amelyek a hu
szárok voltak. Ratsky ezredes, aki őket vezényelte, meghátrált és látszólag fej
vesztetten visszavonult, hogy magára vonja az ellenséget. Az valóban követte
és eltávolodott a zömtől. Ratsky visszafordult, rájuk rontott és elég nagyszámú
fogollyal tért vissza."70 Az egyik svadront vezénylő Dessőffy Miklós kapitány
visszaemlékezése ezt megerősíti. Egyébként hozzáteszi, hogy csupán ő huszon
öt foglyot ejtett harcosaival. 71
Ezek a kisebb diadalok nem ellensúlyozhatták azt a tényt, bármennyire de
rekasan küzdöttek is a francia hadseregbéli huszárok, hogy a szövetséges
angol—osztrák hadak nagy sikert arassanak: június 27-én elfoglalták Douay-t.
A szövetséges hadak ezt követően azonnal Arras erődjének ostromára tettek
előkészületeket. Villars marsall az erőd megerősítése mellett Ypernhez vezé
nyelt egy többezer fős különítményt, hogy fedezze ezt az erődöt. A kikülöní
tett csoportosításba nyert beosztást a Ráttky-huszárezred is, amelynek újra
felderítő portyázások jelentették a fő feladatát. Ismét elsődlegesen a Habsburg
szolgálatban állt Dessőffy- és Splényi-huszárokkal kerültek szembe. A huszár
ütközetek váltakozó eredménnyel végződtek. Annál sikeresebbek voltak a Ráttky-huszárok rajtaütései az osztrák és angol vérteseken és dragonyosokon, pél
dául Saint-Omer, Quesnoy, Wimy térségében, de különösen szeptember 19-én
Coutray-nál. A téli szállásra vonulás idejéig már csak ezek a kisebb össze
csapások nyújtottak lehetőséget Ráttky György ezredesnek és huszárainak a
helytállásra. 72
Ezzel kapcsolatosan feltétlenül ki kell emelnünk, hogy Ráttky ezredes neve
és tettei vonzerőt jelentettek a spanyol örökösödési háborúban bevetett magyar
huszárok számára. Nemcsak a Habsburg-seregek soraiban harcolóknál volt ez
így. A francia uralkodó a spanyol királynak adományozta 1709. július 18-i ha
tállyal az addig Itáliában bevetett és korábban 1706-os hazatéréséig Deák Pál
ezredes alárendeltségében állt mintegy kétszáz magyar és más nemzetiségű
Monteil-ezredbéli huszárát. 73 Az Itáliából az Ibériai félszigetre került magyarok
számára a szülőföldtől való távolság elviselhetetlenné vált. Így 1709-ben és
69 ASHA, Fasc. Ai-2219., Feldzüge, XII. k. 138. skk., 594. skk. o., Vansen, 140. o.
70 Villars, II. k. 124. o. íme az ősi magyar harceljárás egy késői sikeréről szóló tanúságtétel.
71 Vansen, 140. o., Dessőffy Miklós életrajzi vázlatát lásd: Zachar, 1980. 544. o.
72 ASHA, Fasc. Ai-2222, Feldzüge, XII. k. 178. skk. o., Vansen, 141. o.
73 Choppin, 40. o., Zachar, 1980. 525. o.
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1710-ben közülük többen csoportosan visszaszöktek, hogy legalább ismét a
francia király szolgálatában m a r a d h a s s a n a k , m e r t így Rákóczi korábbi — idé
zett — felhívása értelmében nagyobb r e m é n y ü k lehetett a majdani hazatérésre.
Ezek a huszárok R á t t k y ezredesnél jelentkeztek, az ő keze alatt kívántak szol
gálni. 74 Közülük többen név szerint is ismertek, megérdemlik, hogy itt szere
peltessük őket. E tizennyolc fő a következő volt :
Név

születési hely és idő

francia szolg. kezdete

ifj. Benyovszky Pál
Bicskei J á n o s
Horváth János
Kertész Boldizsár?
Kolonits György
Oláh György
Potyondi?
Kispéter J á n o s
Szabó Miklós
Diószegi J a k a b Bertalan
Dudás Ignác
Görgényi János
Kényei P é t e r
Rácz Mihály
Rátz P é t e r
Sipos J á n o s
Szabó A n d r á s
Tóth Péter

Cambermay,
Bicske,
Csáktornya,
1
Fraknó,
Brassó,

1697
1667
1674

1708
1703
1704
1707
1703
1702
?

Bethlen,
Vágsellye,
Ádámos,
Lúgos,
Simontornya,
Kény,
Törökország,
Kanizsa,
Dina?
Pozsony,
Simonfalva,

1665
1664
1677
1669
1673
1669
1674
1669
1669
1679
1676

1661
1679

?
?
?
f

1
1
1
?
?

?
?

ezredfiként
huszárként
huszárként
kapitányként
huszárként
huszárként
kapitányként
huszárként
huszárként
huszárként
huszárként
tizedesként
huszárként
huszárként
huszárként
huszárként
huszárként
huszárként. 7 5

Sajnálatos módon a Ráttky-huszárezred egészére vonatkozóan mindeddig n e m
rendelkezünk a fentihez hasonló, értékelhető forrással. így még azt sem t u d 
juk pontosan, h á n y m a g y a r szolgált ebben az ezredben. A francia hadvezetés
mindenesetre igen elégedett volt e huszárok teljesítményével. Villars marsall,
a F l a n d r i á b a n bevetett francia erők főparancsnoka, 1711-ben így vélekedett az
alárendeltségében küzdő Ráttky-huszárokról : „Tanúsítanom kell, hogy egyetlen
alakulat sem szolgál nagyobb bátorsággal, nagyobb veszteséggel, egyik sem
szenved el több lövést, egyiknél sincs több megölt harcos és ló." Jelentése vé
gén még hozzátette: „Bizonyosan sohasem hadakoztak jobban emberek, mint
ezek. Hála Istennek, hogy lovasságunk ilyen hadiszellemmel rendelkezik." 7 6 Ez
a hadiszellem és a hadimesterségben jelzett nagyfokú jártasság, amely halál
megvető virtussal párosult, a r r a enged következtetni, hogy a zöm valószínű
leg magyarokból állt. Ugyancsak figyelmet érdemel, hogy a kiemelt súlyos vesz
teségek ellenére m i n d e n hadjáratot megelőzően sikerült biztosítani az ezred
előírt létszámát. Ez azt is jelenti, hogy folyamatosan szöktek el a H a b s b u r g 
h a d a k b a n szolgáló m a g y a r huszárok ebbe az alakulatba.
Villars marsall egyébként a huszárok parancsnokáról is csak a legteljesebb
elismerés h a n g j á n t u d o t t nyilatkozni. F e n t i jelentésében így fogalmazott vele
kapcsolatosan: „Rattsky ezredes — vitéz férfi, jól helytáll és sokszor kockáz
tatja életét." 7 7
74 ASHA, Fasc. 3Y e -311.
75 ASHA, Fasc. Y8 C -21, X c -80, 81.
76 Idézi Choppin, 69. o. és Reinach-Foussemagne, 319. o.
77 Uo. Kökényesdi ekkor jelenti: „ Valamennyi külföldi közt őt szeretik, becsülik, tisztelik leginkább az armadában."
Közli: Szalay K.: II, Rákóczi Ferenc bújdosása. Pest, 1864. I. k. 233.o.
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Az 1711-es hadjárat során a Ráttky-huszárok ismét a flandriai hadszíntéren
Villars marsall alárendeltségében harcoltak. Az év elején a főhadiszállást biz
tosító erők között voltak. Érdekességként megjegyezzük, hogy ugyanakkor fel
bukkant egy, nem ebbe az ezredbe tagolt francia hadseregbéli huszársvadron is
a flandriai tartalékcsoportosításban. 78 Ez alapján arra következtethetünk, hogy
az elszököttek száma olyan nagy lehetett a Habsburg-szolgálatban állt Dessőffyés Splényi-huszárezrednél, hogy nemcsak a Ráttky-huszárezred létszámát sike
rült teljesen feltöltöttként biztosítani, hanem még két további századra valóan
e köteléken kívül is maradtak.
A Ráttky-huszárok a Tournay melletti táborból portyázásokat hajtottak vég
re. Május 2-án maga a főparancsnok jelentette: „A huszárok nagy hasznomra
voltak a szolgálatot tekintve. Ratsky ezredes nagy ellenséges őrjáratokat mert
megtámadni, és foglyul ejtett egy nyolcvan és egy harminc főből állót."79 A má
sik oldalról Savoyai Jenő jelentette, hogy az Arleux térségében elhelyezkedő
osztrák csoportosítást a franciák nyugtalanították: „Rantzau állásait ismétel
ten kifürkészte Villars, valamint Coigny altábornagy és Ratky ezredes."80
Dessőffy Miklós kapitány, aki szintén a Ráttky-huszárokkal portyázott, em
lékirataiban később ezzel az évvel kapcsolatosan azt idézte fel, hogy Castelét
nél holland dragonyosokkal, Saint-Guillain térségében Habsburg-szolgálatban
állt huszárokkal, Mons-nál dán gyalogosokkal vívott találkozóharcot. 81
Az 1711-es portyázások közül kiemelkedett az, amelyet július 11-ről 12-re vir
radóra felderítési célzattal hajtott végre a Ráttky-huszárezred. Villars marsall
ezt így idézte fel: „Rábukkantam az ellenség Douay előtti, elég rosszul elhe
lyezett táborára, amely hihetőleg sikerrel megtámadható. Miután ezt felismer
tem, kiküldtem Ratsky bárót, hogy megszemlélje, nem akadályozza-e valami,
hogy lovasalakulataimmal reájuk menjek. Éjjel kétszáz lépésre megközelítette
a zászlókat."82 Ráttky felderítését értékelve, a francia főparancsnok úgy döntött,
hogy másnap, július 12-én kiküld e tábor ellen egy 22 vértes svadronból,
14 dragonyossvadronból és három Ráttky-huszársvadronból álló csoportosí
tást. 83
A hajnali rajtaütésről Villars marsall részletesen beszámolt. A huszárokról a
következőket írta: „Huszáraink azt mondják, hogy mindegyikőjük megölt öt
vagy hat embert. Miután láttam, milyen ügyesen forgatják ezek az urak a
szablyát, ez számomra egyáltalán nem hihetetlen." A gazdag zsákmányról szól
va, kiemelte, hogy összesen mintegy ezerkétszáz lovat sikerült hatalmukba ke
ríteni, és „több, mint nyolcvanat a' huszárok szereztek".84 Osztrák hadijelenté
sek szerint a huszárok készítették elő a rajtaütést, ők emelték ki és hallgattat
ták el az őrszemeket az osztrák tábor körül, amelyben Rantzau tábornok 12
gyalogzászlóaljat és 10 vórtessvadront helyezett el. Ezek a források egyébként
csak ötszáz ló elvesztéséről szólnak, de kiemelik, hogy a franciák az osztrákok
elmenekülése után felgyújtották a tábort. 85
Ebben a rajtaütésben a huszárai élén bátran küzdő Ráttky ezredes súlyosan
megsebesült. Erről a tényről ismét a főparancsnoknak, Villars marsallnak a
78 Feldzüge, XIII. k. 469. o.
79 Villars, II. k. 165. o.
80 Feldzüge, XIII. k. 165. o.
81 Vansen, 141. o. Lásd még: ASHA, Fase. Ai-2300.
82 Villars, II. k. 173. o.
83 ASHA, Fase. Ai-2301
84 Villars, II. k. 177. o.
85 Feldzüge, XIII. k. 166. o.
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szavai tanúskodnak. így írt: „Nagyon féltem Ratsky urat, akinek a testén át
hatolt egy golyó. Felkerestem, azzal biztatnak, hogy bár sebesülése nagyon sú
lyos, mégsem halálos." A jelentése végén érdemeire tekintettel az udvartól
Villars marsall „több elismerést kér Ratsky huszárezredes úrnak." 86
Miután Ráttky ezredes hosszabb időre harcképtelenné vált, huszárai élére az
ezredbéli rangidős tiszt, Dessőffy Bálint alezredes került. 87 Ráttky György ez
redesnek a francia udvar elismerésére viszont még évekig kellett várnia. Hu
szárai, akik ismét alig háromszázan maradtak, a flandriai hadszíntéren ki
sebb harccselekmények részesei voltak, miközben ő az életéért viaskodott. A
téli szállásra vonuláskor a Ráttky-huszárokat Charleroi és Charlemont térsé
gében helyezték el. Egyúttal átszervezést hajtottak végre, az ezredet három
svadronra, svadrononként három századra tagolták, miközben egyrészt abba
beépítették a flandriai hadszíntéren korábban önállóan tevékenykedett két
huszárszázadot, másrészt visszahelyezték a Verseilles-huszárezredbe a koráb
ban onnan elvont két századot. A Verseilles-huszárok szervezését a Rajna
menti hadszíntéren egyébként ugyanígy hajtották végre. Ez azt jelenti, ismét
biztosított volt a Habsburg-hadakból elszököttekkel a teljes előírt hadilétszá
mon tartás mindkét hadműveleti területen. 88
1712 elején a Ráttky-huszárok a flandriai hadszíntéren kezdetben a tartalékcsoportosításban nyertek beosztást.89 Az azévi hadműveletek bevezetéseként a
Scheide folyó mentén felderítő portyázásokat hajtottak végre. Ezekbe hama
rosan bekapcsolódott a súlyos sebesüléséből felépült ezredtulajdonos is. Nem
változott az ezred feladata akkor sem, amikor a francia hadvezetés májusban
mintegy hetvenezer fős flandriai csoportosítását Arras, Cambray és Péronne
térségében vonta össze. Az angol politikai irányváltozás, a különbéke irányá
ban való tapogatózás és a hadműveletek megszakítása következtében ugyanis
ezúttal az alig huszonnégyezer fős Habsburg-haderő kerülte a jelentősebb öszszecsapást. Támadásra a francia hadvezetés is csupán a politikai erőviszonyok
tisztázásakor és Quesnoy erődjének július 6-i elvesztését követően szánta el
magát. A Denain melletti ütközet, amelyből a Ráttky-huszárok is derekasan
kivették a részüket, francia diadalt eredményezett. Ez lehetővé tette, hogy
további ügyes hadmozdulatokkal a franciák körülzárják, megostromolják és
szeptember 8-án visszafoglalják az egyik legjelentősebb, korábban elvesztett
erődöt, Douay-t. 90
Az erőd birtoklásáért vívott harcokban jelentős szerepet játszottak mindkét
oldalon a huszárok. A francia Gassion altábornagy az erőd visszafoglalásáról
készített jelentésében így emlékezett meg Ráttky ezredes harcosairól: „Aligha
tudom megmondani a zsákmányolt zászlók számát, mivel azokat a huszárok
vették magukhoz, és nem lehet tőlük elvenni, hiszen az csak azt eredményez
né, hogy megsértenénk sajátos szokásukat és gyengítenénk keménységüket, ve
szélyességüket."91 Ezek a sorok határozottan arra utalnak, hogy a hadműve
letek folyamán a Ráttky-huszárok derekasan helytálltak, az osztrákoktól szá
mos zászlót elragadtak, és egész tevékenységük az ellenség számára állandó
veszélyt jelentett. Bizonyára önállóan, saját harceljárási szokásaik szerint te
vékenykedtek, és harcértéküket még azzal sem kívánta a francia hadveze
tés gyengíteni, hogy a hadizsákmányt jelentő, egyúttal a sikert jelképező ellen
séges zászlókat tőlük az udvarba való küldés céljából elveszi.
86 Villars, II. k. 178-179. o.
87 ASH A, Fasc. Ai-2301., Choppin, 69. o. Életrajzi vázlatát lásd: Zachar, 1980. 544. o.
88 ASHA, Fasc. Ai-2301., Feldzüge, XIII. k. 173. skk., 387. skk., és 483. skk. o.
89 Feldzüge, XIV. k. 389. o.
90 Uo. 99. skk., 143. skk. és 195. skk. o.
•91 Közli: Reinach-Foussemagne, 318. o.
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A Habsburg-hadak nem tudták megakadályozni, hogy a nagyobb erőt fel
vonultató franciák újabb sikereket arassanak. Miközben az osztrákok állandó
visszavonulásban kénytelenek voltak feladni korábbi szerzeményeiket, a fran
ciák sikeresen visszafoglaltak egy sor további határerődítményt. A Ráttky-huszárezred e harcok során különösen a Quesnoy birtoklásáért vívottakban tűnt
ki. Szeptember 16-án felderítés közben megütközött a Habsburg-szolgálatban
állt Dessőffy- és Splényi-huszárokkal, majd jelentős szerepet játszott az erőd
október 3-i visszafoglalása során is.92
A néhány nap múlva bekövetkező téli szállásra vonuláskor a francia had
vezetés a következő hadjárat szempontjából immár fontosabbnak tartott Raj
na-menti területen helyezte el nemcsak a Verseilles-, hanem a Ráttky-huszárezredet is.93
Itt kell kitérnünk röviden arra, hogy ebben az időben a Ráttky-huszárok
harcértéke jelentősen növekedett azáltal, hogy közéjük álltak számosan azok
közül, akik korábban a Rákóczi-szabadságharcban küzdöttek, a szatmári béke
után pedig úgy döntöttek, hogy Rákóczit követve francia földre, a francia had
sereg kötelékébe igyekeznek. E harcosok közül adatszerűen kimutatható a kö
vetkezők ekkori szolgálatvállalása: Béri Balogh Boldizsár hadnagy (a hírneves
Béri Balogh Ádám fia), Csepreghy? hadnagy, Bácsmegyei Simon (Rákóczi Ne
mesi Kompániájának korábbi tagja), Horváth István (Győr, 1698—Brandeis,
1745, a később Szent Lajos-renddel kitüntetett, hősi halált halt kapitány), Kováts István (született Németújváron, 1679-ben), Németh Károly (Kőszeg,
1676—?, 1731), Palásti Miklós (?—Saint-Jean-Pied-de-Port, 1719), Sulyok ? had
nagy, Tolnay ? hadnagy. 94
Miután 1713. április 11-én a Francia Királyság Utrechtben békét kötött
Angliával, Savoyával, Portugáliával, Poroszországgal és Németalfölddel, a
Habsburg-birodalom egyedül maradt az ellene viselt spanyol örökösödési há
borúban. A harcok súlypontja áthelyeződött a két birodalom határterületére,
a Rajna-mentére. A Bodeni tótól Bonnig húzódott az a vonal, amelyen fel
sorakoztak a bécsi udvar által erre kijelölt alakulatok. A velük szemben
gyülekeztetett francia kötelékek között volt a Ráttky- és a Verseilles-huszárezred is.
A Ráttky-huszárok abban a csoportosításban jutottak szerephez, amelyet Lan
dau körülzárására és elfoglalására jelölt ki a francia hadvezetés. Több ízben
találkozóharcra került sor a Habsburg-szolgálatban állt magyar huszárokkal,
így július 31-én Grünstadt körzetében Csonka bég ezredes huszáraival csap
tak össze a Ráttky-huszárok. Ezek az összecsapások azt követően is folytatódtak,
hogy az osztrákok augusztus 20-án kénytelenek voltak feladni Landau erődjét.
Az elvonulást a huszároknak kellett fedezniük, így a francia hadvezetés is
huszárokat rendelt ki üldözésükre. A Ráttky-huszárok közül Dessőffy Miklós
kapitány két századdal egy hetvenkét fős ellenséges huszárkötelék nyomába
eredt, amely háromszázötven rekvirált tüzérlóval vonult el. Kervillers és Feninghen között került sor az összecsapásra, amelyben a Bécs szolgálatára kény
szerült magyarok zöme elesett, tizenegy fő fogságra adta magát. A Ráttky-hu
szárok vesztesége nem ismert, de visszaszerezték a lovakat a francia had
vezetésnek.
Természetesen nem ez a ténykedés volt a döntő, amikor a Habsburg-hadve
zetés 72 gyalogzászlóalja és 138 lovassvadronja ellenében francia részről
92Feldzüge, XIV. k. 217. skk., o., Reinach-Foussemagne, 318. o.
93 Vansen, 142. o.
94 ASH A, Fasc. X c -80, 81, Y8C-21, A'-2770., Bánkúti I.: Egy kuruc nemesifjú útja a laki udvarháztól a francia emig
rációig. In: Arrabona (Győr), 1971/13. (a továbbiakban: Bánkún), 251. skk. o., Zachar, 1980. 546. o.
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153 gyalogzászlóalj és 211 lovassvadron vette fel a küzdelmet. A források mégis
számos esetben kiemelik a két ezredben szolgáló hét svadronnyi huszár szerepét
a francia hadsereg tevékenységével kapcsolatosan, mivel ezt nélkülözhetetlen
n e k vélték a szemben álló fél hat huszárezrede elleni küzdelemben.
Ezt teszik a k k o r is, amikor a szeptemberi eseményeket, F r e i b u r g francia rész
ről való körülzárását idézik fel. A R á t t k y - h u s z á r o k a körülzáráshoz vonuláskor
elővédben tevékenykedtek, majd a zárógyűrű fedezésére p o r t y á k a t hajtottak
végre. Ezek közül kiemelést érdemel a szeptember 25-i, amikor a Fekete-erdőbeli S a n k t Georgen mellett táborozó dragonyosokkal csaptak össze, a szeptem
ber 30-i közvetlenül F r e i b u r g előtt, amikor az osztrák előőrsökön való rajta
ütésben h á r o m halottat és huszonhét sebesültet vesztettek. M i u t á n november
20-án a francia erők elfoglalták Freiburgot, a többi kötelékhez hasonlóan a
Ráttky-huszárezred is téli szállásra vonult. 9 5
A következő, év n e m hozott újabb harccselekményeket, a spanyol örökösö
dési h á b o r ú lezárásaként a Francia Királyság és a Habsburg-birodalom között is
békekötésre k e r ü l t sor. A lehetőséget kihasználva R á t t k y György ezredes P á 
rizsba sietett, ahová időközben megérkezett II. Rákóczi Ferenc is. Hét esztendő
u t á n ismét személyesen találkozhattak, hiszen h ő s ü n k n e m habozott, hogy újra
felkeresse fejedelmét. Ezt követően Rákóczi franciaországi időzése idején gyak
r a n találkoztak, sokszor együtt vadásztak. 9 6 Bizonyára számot vetettek n e m 
csak saját, h a n e m hazájuk sorsával is. A felső-magyarországi k u r u c szervez
kedés véres felszámolásakor n e m l á t h a t t á k reálisnak a közeli hazatérés re
ményét. Élni pedig kellett, m e r t éltette őket a r e m é n y , hogy a hazatérésre egy
szer mégis sor kerülhet. Ezért R á t t k y György tulajdonosezredes a francia u d 
v a r n a k tett addigi fegyveres szolgálatára hivatkozva k é r t e honosítását. Ezt
1715 j a n u á r j á b a n elnyerte. 9 7
M i u t á n a b é k e t a r t ó s n a k látszott, az európai h a t a l m a k csökkentették h a d 
seregeik létszámát. így j á r t el a francia u d v a r is. Ennek során 1716. március
9-i hatállyal a régensherceg megszüntette az addigi Verseilles-huszárezredet,
amelynek állományát beleolvasztotta az Itáliában diszlokált Ráttky-huszárezredbe. 9 8 Az átkerültek közül tizenöt m a g y a r neve ismert. Ezek a következők:
Név

születési hely, év

Dávid Zsigmond
Baranyay ?
Csepreghy J á n o s
Csizmadia György
Flórián Mihály
H o r v á t h János
K á l d y Dániel
Kováts A n d r á s
Kováts Ferenc
Légrády Mihály
Mezey Mihály
Monyai J á n o s
Selmeczy János
Szabó János
Veres István

?
Kőszeg,
Korpona,
Lenti,
Szombathely,
Szombathely,
Kőrösszeg,
Esztergom,
Légrád,
Várad,
Kékkő,
Selmec,
Bate,

?

?
?
1672
1676
1683
1688
1680
1690
1679
1676
1681
1679
1686
1676
1676

rang
kapitány 9 9
kapitány
huszár
huszár
huszár
huszár
huszár
tizedes
huszár
huszár
huszár
tizedes
huszár
huszár
tizedes 100

95 Az 1713-as hadműveletekben való részvételre lásd.: Vansen, 142. o., Feldzüge, XV. k. l.r. 138. skk.. 284. skk.. 509.
skk. o., 2. r., 153. skk. o.
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Ráttky ezredes ebben az időben megosztotta idejét ezrede itáliai táborhelye
és Párizs között. 1717-ben, amikor a keleti emigrációban élt kuruc vezetők
megújították a konföderációt és a török melletti hadbaszállásra szólítottak
fel, Hősünk is szívesen török földre távozott volna a szintén oda készülődő Rá
kóczival. A politikai feltételek azonban ennek nem kedveztek, míg a francia
udvar továbbra is igényt tartott szolgálataira. így újra búcsút kellett mondania
a fejedelemnek.101
Ugyancsak ugyanebben az időben Ráttky ezredesnek anyagi gondjai is vol
tak. Legalábbis erről tanúskodik egyetlen eddig ismert sajátkezű, nyelvileg és
helyesírás szempontjából nem egészen kifogástalan, francia nyelven írt bead
ványa. Ez a felségkérelem 1718. szeptember 30-án kelt és a következőképpen
hangzik: ,,ö Királyi Felségének, az Orleans-i Régensherceg Űrnak. Báró Ráttky
huszárezredes kénytelen Ö Királyi Felsége szokott jósághoz fordulni 1715-ös
és 1716-os évi ezerhatszáz livre összegnyi hadi kegydíja tárgyában. Ez őt meg
illeti, és egy éve Ö Királyi Felsége abban a kegyben részesítette, hogy Couturié úr révén az elosztási jegyzékbe vétette, anélkül azonban!, hogy eddig fizet
tek volna neki. A legalázatosabban ezért Ö Királyi Felségéhez folyamodik,
tegyen véle jót mindenkor, szíveskedjék engedélyezni, fizessék ki neki kegy
díj át; a mondott évekre, hogy rendezhesse párizsi tartozásait." Ez esetben nem
hiába fordult hősünk a régensherceghez, kérelme hátoldalára rávezették, hogy
nemcsak ezt az összeget, hanem más elmaradt járandóságait is rendezték vele
szemben, és összesen 4620 livre összeget fizettek ki kezéhez.102
Az ügy intézése egybeesett az újabb hadi előkészül etekkel. Miután a Spa
nyol Királyság 1717-ben kísérletet tett az utrechti békével elszakított itáliai
területei visszaszerzésére, ez 1718-ban a Francia Királyság, a Habsburg-biro
dalom, az Angol Királyság és a Savoyai Királyság négyesszövetségét eredmé
nyezte. Egyúttal világossá vált, hogy közel a közvetlen francia—spanyol öszszecsapás is.
A / Ráttky-huszárok akkoriban már a flandriai Philippeville-ben állomásoz
tak, míg tulajdonosezredesük ideje nagy részét Párizsban és Versailles-ban
töltötte. A Spanyolország megleckéztetésére létrehozott francia csoportosításba
beosztották a Ráttky-huszárezredet is. Hadilétszámra való feltöltésre Verdunbe
vezényelték.103 Az ekkoriban beállott magyarok közül csak kevesen ismertek.
Kiemelést érdemel Ráttky földije, Kisfaludy Boldizsár, aki kapitányként még
1718 végén állott be.104 Mellette Kertész Boldizsár két kornétás fivéréről tu
dunk, valamint a bottyánvári 35 éves Feleky András és a kunihelyi, szintén
35 éves Kunhelyi Gábor huszárról. 105
Feltétlenül ki kell emelnünk, hogy Ráttky mindenkor igyekezett a maga
ereje szerint támogatni bujdosó társait. Ezért fogalmazott így vele kapcsola
tosan a Rákóczi mellől ezredébe került Kisfaludy: „Rátky uram igen jó aka
rattal van hozzám, és égérte recomendatióját." Továbbá: „Jó attyámfia, az Isten
96 Chernél (Kiad.) : Mémoires complets et authentiques du Duc de Saint-Simon sur le siècle de Louis XIV et la régence
Paris, 1856-1858.(a továbbiakban: Saint-Simon), X. k. 144. skk. o., Márki S.: II. Rákóczi Ferenc. Budapest, 1908-1910.
(a továbbiakban: Márki), III. k. 429. o. A személyes kapcsolatot egyébként bensőséges levelezés előzte meg.
91ASHA, Fasc. MC-1637/1. Fol. 1.
98 Choppin, 59. skk. o., Zachar, 1980. 525. o.
99Életrajzi vázlatátlásd: Zachar, 1980. 545. o.
100 ASHA, Fasc. Y8 C -21., Choppin, 60. o.
101 Márki, III. k. 368. o.
102 ASHA, Fasc. MC-1637/1. Fol. 119.
103 ASHA, Fasc. Ai-2513.
104 Bánkúti, 256. o. Életpályáját lásd uo. : 229. skk. o.
105 ASHA. Fasc. X c -80. Y8 e -21.

— 375 —

Ráttky

György ezredes

1718. szeptember

30-i felségkérelme.

(ASHA,

Fasc.

MC-2637/2. Fol. 119.)

áldgya meg." Egyéniségét minden körülírásnál jobban elénk tárja Ráttky 1718.
május 26-án Philippeville-ben kelt szép magyar nyelvű levele, amelyben igye
kezett megnyugtatni a fia sorsáért aggódó Pongrácz Zsuzsannát, Kisfaludy
anyját: „Kedves Ángyom Aszony. Kegyelmed levelét vettem tegnapi napon,
mellibül értem kegyelmed nyukhatatlanságát kedves fia éránt, írhatom kegyel
mednek bizoniosan hogy Parisban vagyon fris egissighben s nem gondolom
hogy onnéd el távozik olli hertelen, minden héten veszem Párisbul levelit s
semmit sem cselekszik ollyast az ki tutomra ne agyon, nem szüksigh kedves
ángyom Aszoni hogy kegyelmed busicsa elméiét éránta, mert olly qualificatus
iffiu hogy maholnap örömire lehet az égisz familiaiának, bizonios lehet benne
kegyelmed tudván kegyelmed úri házához valö igaz kötelességemet keresek
minden alkalmatosságot nekie megh mutatnom minden földet szandiktyában
hogy voltam és vagyok, s kegyelmednek is kedves ángyom Aszony kegyelmed
igaz köteles szolgáia G. Ráttky." 106
Jelentős elismerésben részesült a hadielőkészületek során a francia hadsereg
akkori egyetlen huszárezredese. 1719. február 1-i hatállyal a régensherceg
Ráttky Györgyöt lovasbrigadérossá nevezte ki.107 A magasabb rang magasabb
beosztást is eredményezett, saját ezredén kívül immár a Berwick marsall alá
rendeltségébe került francia csoportosítás más lovaskötelékei is keze alá kerül
tek. Ennek következtében a Ráttky-huszárok vezénylő ezredesévé nevezte ki
a francia hadvezetés Bercsényi Lászlót, Franciaország későbbi marsallját. 108
Bár Franciaország szövetségesei Itáliában már 1718-ban megkezdték a spa
nyolok elleni hadműveleteket, Berwick marsall francia csoportosítása csak a
szükséges előkészületeket követően, 1719 márciusában vonult a valamivel több,
mint száz mérföld hosszú francia—spanyol határra. Kisfaludy Boldizsár -kapi
tány ezt így fogalmazta meg a Ráttky-huszár okkal kapcsolatosan anyjához
intézett július 2-i levelében: „A mi Regimentüket is Verdüni Qvártélyunkbul
a spaniolok ellen comandérozták, amint hogy még Martiusban meg indulván
szüntelen fel s alá macséroztunk Spaniol Ország szélén a Pireneus hegyek
alatt és az ellenséget observáltuk." 109 Ennek az állandó vonulásnak az értelmét
a főparancsnok, Berwick marsall így fogalmazta meg: „Mivel lehetetlen volt
egyszerre minden oldalról megtámadni Spanyolországot és mivel ilyen nagy
kiterjedésű oldalról támadtunk, egyúttal szükséges volt minden más oldalról
való védelemre gondolni."110
Ráttky brigadéros a Navarra irányában összeköttetést biztosító csoportosí
tásban nyert beosztást, míg a nevét viselő ezredet a határ menti spanyol erő
dök ellen vonuló alakulatok fedezésére hasznosította a hadvezetés. A Vizcayai
öböl mentén fekvő Los Pasages kikötő április végi, Irufi erődítményének május
közepi elfoglalása után maga Berwick marsall Fuenta Arabia ostromához kez
dett, míg Castel Leon ostromát Bonas altábornagyra bízta. A kettévált sereg
közti összeköttetést ekkortól a Ráttky-huszárok biztosították. A spanyolok Cas
tel Leont június 11-én, Füenta Arabia-t június 18-án adták fel. Ráttky briga
déros Ernani-nál került bevetésre a spanyolok ellen, míg a Ráttky-ezred elvo106 Mnküti, 250., 252., ill. 235. o.
Í07ASHA, Fase. MC-1637/1. Fol. 1.
108 ASHA, Fase. A 1 -2513., Aubert, F. A.: Le politique vertuex. La candeur et le bonne foi sont plus nécessaire à l'homme
d'État que la ruse et la dissimulation. Nancy, 1761. (a továbbiakban: Aubert), XXVIIf. o. Életútjára lásd: Zachar, 1978.
68. skk. o.,ill. Zachar, J.: Bercsényi László, a Rákóczi-szabadságharc kapitánya, Franciaország marsallja. Válogatott for
rások. Folia Rákócziana, I. k. Vaja, 1979. (a továbbiakban: Zachar, 1979.), 13. skk. o.
109 Bánkúti, 257. o.
110 Kampagnen der Franzosen in den Niederlanden, am Rhein und in Italien unter dem Marschall von Berwick von
ihm selbst erzählt. Bern, 1793. (a továbbiakban: Berwick), IL k. 294. o.
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nuit San Sebastian ostromára. E csoportosítás elővédje egy előrenyomuló spa
nyol köteléket Tolozette-nél vert szét.111
,
Minderről így számolt be fent már idézett levelében Kisfaludy kapitány:
„Már a Franczia Spaniol Országban, Castel Leont, Irunt, Fontarabia erősségeket
és némely passusokat, és tengeri portusokat meg vévén, Spaniol Országban egy
nagy armadával ben van, Maréchal Bervik comandója alatt, mi is a mi regi
mentünkkel itt vagyunk Szent Sebastian alatt levő táboron, ezen Várót már
környül vették a mi hadaink, s első nap lőni is fogják, három ezer spaniol van
benne, a vár erős, de még erősebb a mi armadánk, a spaniolnak pedig nincs
annyi ereje, hogy meg segíthesse, azért a mieink nagyon bíznak hozzá hogy
meg veszik, a mi katonáink már Tolozáig voltak, s egy Spaniol Obriszt Laydinantot, két Capitányt s edgynihány dragonyost fogtak lovastul, már napon
ként lészen dolgunk."112
San Sebastian ostroma valójában június 30-tól augusztus 19-ig tartott. 113 Kis
faludy kapitány is csak augusztus 31-i újabb levelében közölhette anyjával az
erődítmény birtokba vételét: „Már a Franczia Szent Sebastian erős várat meg
vett a spanioltul, s még az idén reméljük hogy töbet el fogunk venni, s vélünk
is úgy adhattya Isten hogy ellenség kárában hasznunk lehet."114
A francia hadvezetés elképzelése szerint a hadjárat során el kellett még fog
lalni két stratégiailag fontos pontot, a Magas-Pireneusok-béli Urgel és a Föld
közi tenger parti Rosas erődjét. Nehéz menetet követően, a kedvezőtlen idő
járás miatt csak szeptember végén kezdhettek Urgel ostromához, amelyet a
spanyolok október 12-én adtak fel. Október 24-én 40 gyalogzászlóalj és 60 lo
vassvadron, köztük a Ráttky-huszárok, összevonásával Berwick marsall a hu
szárezred felderítését követően megkísérelte rohammal elfoglalni Rosas erőd
jét. Ez nem sikerülhetett, s a franciák súlyos veszteségeket szenvedtek. A gyil
kos ágyútűz a Ráttky-huszárokat is szinte megtizedelte a roham alatt. Szük
ség volt a módszeres ostrom megindítására, de ezzel sem sikerült elérni Rosas
erődítményének a feladását. Az ostromot a francia hadvezetés végül december
17-én megszakította, és a teljesen kimerült, leharcolt kötelékeket téli szállás
ra hazaküldte. 115
A következő évben nem volt szükség a hadműveletek felújítására, a spa
nyol udvar meggyőződött a francia uralkodó körök határozottságáról és XIV.
Lajos unokája, V. Fülöp spanyol király kénytelen-kelletlen újólag elismerte a
spanyol örökösödési háborút lezáró korábbi békekötés feltételeit.
Az elkövetkező, a kortársak által viszonylag hosszúnak tekintett békeidőszak
ból ismét alig van ismeretünk Ráttky brigadéros sorsáról. Viszonylagos anyagi
biztonságban élhetett, mivel a francia udvar évi ötezer livre kegydíjban ré
szesítette.116 Bizonyára rendben mindig megkapta ezt az összeget, mert sze
mélyügyi anyaggyűjtőjében nem maradt fenn elmaradt járandóság kérésére vo
natkozó beadványa. Ugyanígy a békeidőszakból semmi érdemesnek vált fel
jegyzést sem helyeztek el vele kapcsolatosan a hadvezetés részéről.117
Huszáraival kapcsolatosan több információval rendelkezünk. A Ráttky-ezred
nagyszerű helytállása alapozta meg, hogy teljesítették a vezénylő ezredes, Ber
ni ASHA, Fasc. Ai-2513 és 2619., Berwick, II. k. 297. skk. o.( Feldzüge, XVIII. k. 195. skk. o.
112 Bánkúti, 258. o.
113 ASHA, Fasc. A!-2619., Berwick, II. k. 306. skk. o., Feldzüge, XVIII. k. 196. o.
\\A Bánkúti, 259. o.
W5ASHA, Fasc. Ai-2619., Berwick, II. k. 314. skk. o., Reinach-Foussemagne, 321. o., Zachar, 1978. 81. o. Sajnálatos
módon Ráttky brigadéros személyes tevékenységéről e hadjárattal kapcsolatosan mindeddig alig tudunk valamit.
116 Reinach-Foussemagne, 324, o.
117 ASHA, Fasc. MC-1637/1.
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csényi László önálló huszárezred alapítására vonatkozó kérelmét. Miután Ber
csényi ezredes megállapodott ebben Ráttky brigadérossal, a francia hadvezetés
ahhoz is hozzájárult, hogy az új huszárkötelékbe helyezték át a Ráttky-huszárok néhány tapasztalt tisztjét: Kisfaludy Boldizsár kapitányt, Dávid Zsigmond
kapitányt, Csepreghy, Sulyok és Tolnay hadnagyot a magyarok közül.118 Bi
zonyára több tapasztalt közhuszárt is átvezényeltek Bercsényi ezredes keze
alá, új magyar harcosok jelentek meg ugyanis az ismét Dessőffy Bálint alez
redes vezénylete alá került Ráttky-huszárok között is. Sajnos nem rendelke
zünk egyelőre olyan adattal, mint a Bercsényi-ezreddel kapcsolatosan. Ott
ugyanis kimutatható, hogy 1720—1732 között közel 300 huszár állt be, közülük
pedig 137 egyenesen magyar földről érkezett, de a magyarok száma ennél még
magasabb volt. Néhányan ugyanis előbb máshol próbálkoztak, 22 magyar Ha
vasföldről, 1 Moldvából, 6 Lengyelországból, 6 Oroszországból, 3 az Oszmán—
török Birodalomból jött, hogy a francia király huszára legyen. A Habsburg
hadseregtől, osztrák területekről érkezetteknél és a francia földön élők közül
beálltaknál egyelőre nem tudjuk kimutatni a magyarok számát. Az azonban így
is megállapítható, hogy a többség bizonyára mindig magyar volt a Bercsényi
huszároknál. 119
így kellett ennek lennie a Ráttky-huszárezrednél is. Az 1720—1732 között
beállt magyar közhuszárok közül azonban sajnálatosan eddig csak 26 személye
ismert.120 Ezek a következők:
Név

szül. hely és idő

K e r n e r György
Balassi A n d r á s
Hajdú György
Lakits Ferenc
Potyondy J á n o s

Arad,
Szeged,
Zsámbék,
Sopron,
Turócz,
Székesfejérvár,
Kőszeg,
Komárom,
Marosluca,
Csáktornya,
Verdun,
Kassa,

o&SS J á n o s

Freisinger István
K o h á r y György
B a r t a János
Horváth Mátyás
H o r v á t h Ignác
Palocsay J á n o s
Koncz Károly
Ágoston Miklós
Beregszászy Sámuel
Berger A n d r á s
Bogdán György
Kertész Boldizsár
Nagy Sándor
Szolnoki J á n o s
Virág János
Dorogi Mátyás
Gábor Mihály
Hosszú J a k a b
Mátyás Mihály
Nyitrai T a m á s

?

Fülek,
Beregszász,
Siklós,
Kolozsvár, •
?

Győr,
Szolnok,
?

?
1
Pozsony,
?

1

szolgálat kezdete
1696
1696
1675
1692
1706
1681
1696
1691
1693
1675
1714
1700
1705
1688
1681
1699
1692
?
1696
1705
1696
1702
1694
1698
1702
1701

1720
1720
1720
1720
1720
1720
1721
1721
1723
1723
1724(ezredfi!)
1724
1725
1728
1728
1728
1728
1728
1729
1730
1730
1730
1730
1730
1730
1731

118 ASHA. Fase. A'-2770. Fol. 13. skk., Zachar, 1978. 81. skk. o., Zachar, 1979. 85. skk. o., Zachar, 1980. 526. o.
119 ASHA, Fasc. 3YC-313., Corvisier, A.: L'armée française de la fin du XVIII e siècle au ministère de Choiseul. In:
Le soldat. I. k. Paris, 1964. (a továbbiakban : Corvisier), 655. o.
120 ASHA, Fasc. Y8 C -21, X c -80.
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A Ráttky-huszárok békeidőbeli létszámára csupán következtethetünk, mivel
a fennmaradt források töredékesek. Ebben az időben a Bercsényi-huszárezred
legénységi létszáma 400 és 800 fő között hullámzott, a tiszteké pedig 30 és 56
fő között.1?1 A Ráttky-huszárezred 1732-es mustrája az első négy századra vo
natkozóan áll rendelkezésünkre. Ez 245 főt mutat ki, akik közül 60 fő ma
gyar.122 Mivel ekkoriban a szervezés szerint nyolc század alkotta a huszárezre
deket, az ismert létszámot megkétszerezhetjük, hogy megközelítőleg helyes
adathoz jussunk. Itt említjük meg, hogy a Habsburg-haderő magyar huszár
ezredei is nagyjából ilyen erőt jelentettek ebben az időben. A Korzikán 1731ben bevetett Csonka bég-huszárezred két századból álló svadronjának a lét
száma például 119 fő volt.123
Ráttky György brigadéros és a Ráttky-huszárezred 1733-ban léphetett ismét
a tettek mezejére. Közismert módon a lengyelországi kettős királyválasztást
követően kirobbant a lengyel örökösödési háború, amely a hagyományos itáliai
és Rajna-menti hadszíntéren ismét közvetlen Habsburg—Bourbon összecsa
pást is eredményezett. A diszlokálásnak megfelelően a Ráttky-huszárokat Itá
liában, míg a Bercsényi-huszárokat a Rajna-mentén vetette be a francia had
vezetés. Ezt megelőzte a hadilétszámra való feltöltés. A Ráttky-ezreddel kap
csolatosan ismét csak következtethetünk a létszámra. Mivel az összes francia
hadseregbéli huszár számát 1300 főben adták meg,12'1 a Bercsényi-huszárok lét
száma pedig 38 tiszt, 625 altiszt és közhuszár volt,125 ugyanilyen létszámot té
telezhetünk fel a három osztályba, osztályonként négy századra tagolt Ráttkyezreddel kapcsolatosan is.
A mintegy 30 000 gyalogosból és 8000 lovasból álló, 43 ezrednyi itáliai fran
cia csoportosításban ismét nem a létszám, hanem a funkció tette jelentőssé a
huszárok jelenlétét. Ugyanígy volt ez egyébként a Habsburg-haderőben is,
amely a háború kitörésekor 108 000 gyalogosból és 38 000 lovasból állt, de
csupán három huszárezredben szolgáltak magyarok. Közülük a Csáky- és a
Csonka bég-ezredbéliek állomásoztak — mintegy 14 000 főnyi — hét gyalog
ezreddel együtt Itáliában. Bár létszámuk valamivel magasabb volt a francia
szolgálatban álltakénál, harcértékük nagyjából azonos lehetett. A 949 fős
Csáky-huszárezredben 247 fő gyalog szolgált, vagyis valódi huszárfeladatok el
látására alkalmatlan volt. A Csonka bég-huszárezredben pedig eleve csak 741
fős volt a létszám.126
A század addigi háborúi során világossá vált a huszár csapatnem szükséges
sége, ezért a hadviselő felek újabb alakulatok felállítását rendelték el. A bécsi
hadvezetés magyarokból felállítandó újabb huszárezred alapítására adott pá
tenst még 1733-ban Splényi Gábor és Hávor János ezredesnek, majd 1734-ben
Károlyi Sándor lovassági tábornoknak, Ghillányi János és Pestvármegyey Jó
zsef ezredesnek. Ugyanakkor csupán egy magyar gyalogezred felállítására tar
tott igényt, s erre a Rákóczi-szabadságharcból jól ismert Kökényesdi László
ezredes kapott pátenst.127 E folyamatot tapasztalva Szász Móric altábornagy fo
galmazta meg a francia uralkodónak tábornoktársai nevében az igényt: „Fel
séged tábornokai, Sire, egy huszárkötelék felállítását indítványozzák önnek,
121 Choppin, 84. o.,d'hry, 16. o., Dupont, M.: Nos vieux houzards. Paris, 1934. (a továbbiakban: Dupont), 3. o., Zac/iar
1978. 83. o.
122 ASHA, Fasc. Y8C-21.
123 Feldzüge, XVIII. k. 274. o., ill. 386. o.
124 Denison, G.: Geschichte der Cavallerie. Berlin, 1879. (a továbbiakban: Denison), 611. o.
125 d'Ivry. 17. o.
126 Feldzüge, XIX. k. 56. o., 101. o., XX. k. 6. o.
127 Uo. XIX. k. 107. skk. o.
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mivel érezték annak hasznosságát Flandriában. Valójában a huszárok diadala
a Franciaország elleni háború, mivel a franciáknak csak egy maréknyi huszá
ra van, míg a császár seregében mindig öt- vagy hatezer." 128 A spanyol örökö
södési háborúra való visszautalás helyénvaló volt, XV. Lajos is elismerte újabb
huszárezred alapításának szükségességét. Nem volt azonban honnan vennie hu
szárokat. Mindenesetre a korábbi tapasztalatok alapján bízott a Habsburg
szolgálatban álló magyarok újabb elszökési hullámában, és 1733. december
21-én ezredalapítási pátenst bocsátott ki az addig a Bercsényi-ezredben alez
redesként szolgált Esterházy Bálint József részére.129 A Rákóczival mindvégig
kapcsolatban maradt Ráttky brigadéros a fejedelem közbenjárását kérte en
nek az ezrednek a feltöltéséhez. Rodostói magányából Rákóczi szerény kör
nyezete két tagját, az ötvenéves Kisst és a harmincéves Kováchot küldte
Ráttky rendelkezésére.130
A francia hadsereg, miután betört Lombardiába, azonnal a határ menti oszt
rák erődöket vette körül, és október közepétől december közepéig sorra el
foglalta Paviát, Pizzighettonét, Cremonát, Leccét, Fuentest. A huszárok felada
ta elsődlegesen az összeköttetés biztosítása volt. A Ráttky-huszárokat ismét az
időközben tulajdonosezredesi rangba kinevezett, de önálló ezredhez nem jutott
Dessőffy Bálint vezényelte. Maga Ráttky brigadéros magasabb beosztásban,
két vértesezred élén tevékenykedett. Az ő feladata is elsődlegesen az ostromló
hadak biztosítása volt. Az 1733-as hadműveletek befejezését követően a fran
cia hadak téli szállásra tértek, a Ráttky-huszárok Gazzuolo és Calcio térségé
ben. Fő feladatuk a harc szünetelése idején is annak megakadályozása volt,
hogy a Habsburg-hadak átkeljenek a Pó folyón.131
1734 elején az osztrák hadvezetés valóban erre készült, ezért Ráttky brigadérost erősítésként vérteseivel a huszárok segítségére vezényelte Broglie al
tábornagy, az itáliai francia erők főparancsnoka. így közölte ezt az udvarral
január 8-i jelentésében: „Megszaporodtak az ellenséges felderítések, amelyek a
Gazzuolo melletti híd állapotára irányultak. Többüket megöltük. Kivezényeltem
Ratsky urat, hogy igyekezzék tájékozódni mozgásukról." 132 A portyázó Ráttky
brigadéros ezt követően számos találkozóharcot vívott Habsburg-kötelékekkel,
köztük nem egy esetben a magyar összetételű huszárezredekkel. 133
Több ízben említést tett erről a francia főparancsnok. Március 16-i jelenté
sében például ezt közölte: „Ratsky úr, a huszárok parancsnoka, rábukkant
egy 3—400 lóból álló portyázó császári kötelékre, amely erőteljesen nyomult
előre, és egy ellenséges tisztet nyolc lovassal foglyul ejtett."134 Még részlete
sebben idézte fel a huszárok és Ráttky brigadéros tevékenységét március 23-i
újabb tájékoztatásában: „Tegnapelőtt éjjel Dessőffy huszár-alezredes urat két
százötven karabélyossal, ötven La Mothe-ezredbéli vértessel, ötven huszárral
128 Pérau, A. (Kiad.): Mes rêveries. Ouvrage posthume de Maurice Comte de Saxe. Amsterdam-Leipzig, 1757. (a továbbiakban : Maurice de Saxe), 149. o.
129 Choppin, 135. o., Esterházy életére 1. : Zachar, 1980, 545. o.
130 Kont L: Les dernières années de François Rákóczi IL In: Revue de Hongrie (Budapest), 1910. V. k.'(a továbbiakban:
Kont), 183. o.
131 ASHA, Fase. Al-2702, X c -80., Feldzüge, XIX. k. 54. skk. o., La vie politique et militaire de M le Maréchal duc de
Belle-Me, Prince del'Empire, Ministre d'État de S. M. T. C. etc. etc. La Haye, 1762. (a továbbiakban: Belle-Isle), 35.
skk. o., Merkwürdiges Leben und Thaten des berühmten französischen Marschales, Herrn Joh. Franz Desmarets Marquis
v. Maillebois. Bremen, 1743. (a továbbiakban - Maillebois), 16. skk. o., Espagnac, M,: Histoire de Maurice comte de Saxe,
duc de Courlande et de Sémigalle, Maréchal-Général des Camps et Armées de Sa Majesté Très-Chrétienne. LausanneNeuchâtel, 1774. (a továbbiakban : Espagnac), I. k. 100. skk. o.
132 Közli: Choppin, 69. o.
133 ASHA, Fasc. A 1 -2757., Maillebois, 25. skk. o.
134 Közli: Choppin, 70. o.
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személyügyi gyűjtőjének
MC-163711. Fol. 1.)

első lapja. (ASHA,

Fasc.

és száz gránátossal kivezényeltem, hogy támadjon meg egy lovasosztagot. [. ..]
Dessoffy úr éjfél után egy órakor érkezett Rivaltába, ahol akkor az osztag még
lóról szállva, gyalog tartózkodott. Sokan gyalog menekültek, hátrahagyták mell
vértjüket, mivel nem volt idejük, hogy azt magukhoz vegyék. Dessoffy úr kü
lönítményével akadálytalanul átkelt a Mincia folyón, és éppen indult, hogy
megtámadjon két ulánust. De hirtelen köd támadt, olyan sűrű, hogy semmit
sem lehetett látni, ez az ellenség nagy szerencséje volt. Dessoffy úr belezuhant
egy árokba, nem tudván, hová került, és több huszár és karabélyos hasonló
képpen járt. Többen lőtt sebet okoztak sajátjaiknak. Végül alakulataink viszszatértek anélkül, hogy üldözték volna őket [...] Ratsky urat a hozzá beosztott
Beumont ezredes úrral, százötven karabélyossal, La Mothe ötven vértesével,
száz gránátossal és száz puskással Dessoffy támogatására vezényeltem arra az
esetre, ha Mantua és Goito földjéről erre jönne táborozni." 135
Miután a Habsburg-hadak erősítése megérkezett, május elején sikerült áttörniök a franciák vonalát és átkeltek a Pó folyón, majd tovább nyomultak
előre. Elővédben küzdöttek a Csonka bég-huszárezred magyarjai, akik rend
szeresen harcérintkezésbe kerültek a franciaországi Ráttky-huszárokkal. Küz
delmeikből kiemelést érdemel a Colorno város elleni június 1-i osztrák rajta
ütés, amelyet megelőzően a felderítés, majd a várost feladó franciák elvonulása
során csaptak össze a szembenálló huszárok. Miután a francia főerők június
3-án átkeltek a Pó jobb partjára, csak a Ráttky-huszárezred maradt Oglio tér
ségében e hadmozdulat fedezésére. Ezt olyan sikeresen végezték, hogy másnap
a francia főerők visszatérhettek Colorno-hoz, ott vereséget mértek az osztrák
alakulatokra, amelyek kénytelenek voltak kiüríteni a várost is. Az ezt követő
francia üldözésben is jelentős szerepet játszottak a Ráttky-huszárok és maga
Ráttky brigadéros is. A további kisebb összecsapásokból kiemelést érdemel a
június 29-i eldönteti énül végződött pármai csata.136
Az újabb háborúban való kimagasló helytállás méltó elismeréseként XV.
Lajos 1734. augusztus 1-i hatállyal tábornokká, korabeli magyar szóhasználat
tal generálissá nevezte ki Ráttky Györgyöt. A francia szolgálatban állt ma
gyarok közül elsőnek részesült ebben a megtiszteltetésben. A francia uralko
dó ezt még azzal tetézte, hogy ezzel egyidejűleg kitüntette a Szent Mihály-rend
parancsnoki keresztjével. Itt jegyezzük meg, hogy franciaországi pályafutása
során, eddig még bizonytalan időpontban, valószínűleg azonban 1733-ban, el
nyerte a Szent Lajos-rend lovagkeresztjét is.137
A mester tanítványai is méltónak bizonyultak elismerésre. Más előlépte
tések mellett a Ráttky-huszárezred vezénylő ezredese, Dessoffy Bálint, brigadérosi kinevezésben részesült.138
További kisebb harccselekményeket követően az évben még szeptember 15-én
Quistello-nál, majd Guastalla-nál csaptak össze a csatára készülődő erőket
fedező Habsburg- és a francia szolgálatban állt huszárok. Közben a Ráttky-hu
szárezred Bondanello térségében egy osztrák vértesezreddel is szembekerült.
A vértesek húzták a rövidebbet, 72 halottat és 52 foglyot vesztettek, majd el
menekültek. A főerőkkel vívott szeptember 19-i véres guastallai csatában,
amelyben a győztes franciák 5828 főt, a visszavonulni kényszerülő osztrákok
5946 főt vesztettek, ismét példamutató helytállást tanúsítottak a Ráttky-hu
szárok, és Ráttky generálisra is ismét felfigyelt a hadvezetés. Ugyanígy kitűnt
135 Uo. 71. o.
136 ASHA, Fasc. Al-2761. Feldzüge, XIX. k. 309. skk. o., Vausén, 42. skk. o.
ffl ASH A, Fasc. MC-1637/1. Fol. í., Boulin, 90. o.
138 ASHA. Fasc. Brigadier ďErsoffy, Fol. 1.
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a huszárgenerális és a huszárezred Mirandola sikertelen októberi francia ostro
ma idején. Ezt követően a seregek téli szállásra vonultak. A huszárok szállás
körlete Cremona, Reggio és Modena városában volt.139
Itt kell legalábbis röviden arra utalnunk, hogy a franciaországi huszárok hí
re ismét vonzotta a Habsburg-seregekben szolgáló magyarokat. Sok magányo
son kívül Itáliában csoportosan is elszöktek, hogy inkább a francia király ma
gyar tábornokának alárendeltségében, annak magyar többségű ezredében szol
gáljanak. Példaként álljon itt, hogy a Bécsbe érkezett jelentés szerint június
ban Syracusa-ból, ahol 300 Csáky-huszár állomásozott, egyetlen napon 37 de
zertált lovával és teljes felszerelésével.140 Az e háború folyamán a Ráttky-huszárokhoz került magyarok közül sajnálatos módon csak tíznek a neve ismert:
Név

születési hely és idő

rang

Dunai Nagy J á n o s
Fogarassy János
Halászy J á n o s
Hollósy István
Karvasits Mátyás
Kerekes Sándor
Rózsa I m r e
Simonsits Pál
Székely József
Szilágyi Mihály Károly

Buda,
Erdőd,
?
Szombathely,
Muraszombat,
Csallóköz,

huszár
huszár
huszár
huszár 1 '' 1
huszár
hadnagy
huszár
kornétás , / i 2
tizedes
hadnagy 1 ' 1 ''

?

Nagyszombat,
?

Radna,

1708
1711
1714
1717
1703
1713
1697
1718
1716
1714

A Rajna mentén bevetett francia hadseregbéli Bercsényi-huszárezredhez is
szöktek át velük szembekerült magyarok. Belőlük kerültek ki azok, akikből lét
rehozták 1735. január 25-i hatállyal az Esterházy-huszárezredet. A magyar rész
vétel súlyát mutatja, hogy a mindössze egyetlen svadronból, azon belül négy
századból álló egység 12 tisztjéből és 124 fős legénységéből akkor 87 magyar
volt.1'1''
Az 1735-ös hadjáratban a Ráttky-huszárokat továbbra is Itáliában, míg a Ber
csényi- és az Esterházy -^huszárokat a Német-római Birodalomban vetette be a
francia hadvezetés. Maga Ráttky tábornok rangjához méltó beosztásban része
sült, a Beuvron, Vilcourt és Vichy brigadéros alárendeltségében állt három lo
vasdandár parancsnokává nevezték ki. Egyetlen huszárezred, 663 fő helyett így
immár hat vértesezred, 2748 fő élére került, és tevékenysége jelentősen befolyá
solta az eseményeket. A Ráttky-huszárok feladata az év elején elsődlegesen az
összeköttetés biztosítása volt, ezért két század a főhadiszállásnál Cremonában,
két század Maillebois altábornagy törzsénél San Benedettóban, 'két század az
Oglio folyó menti csoportosításnál, míg a zöm, hat század, az elmúlt évhez ha
sonlóan a főerőknél, Guastallánál teljesített szolgálatot.
A harccselekmények közül elsőként a februári Guastalla környéki találkozó
harcok érdemelnek említést. Ismét több ízben kerültek szembe az ellenségként
egymás ellen küldött magyar huszárok, így például Castel Léon előtt csapott
139 ASHA, Fasc. .41-2761., Vansen, 143. o., Feldzüge, XIX. k. 372. skk. o.
140 Feldzüge, XX. k. 30. o.
141 Életére lásd.: Zachar, 1980. 545. o.
142Életrajzi vázlatátlásd: Zachar, 1980. 547. o.
143 Életére lásd: Zachar, 1980., 547. o. A többiekére vonatkozóan: ASHA , Fasc. X c -80, 81, 82, 83, Y8 c -2, 21, Y b -594.
595.
144 ASHA, Fasc. Y8C-12., Zachar, 1980. 527. o.
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össze egy portyázó Ráttky-osztag Csonka bég egy különítményével. Júniusban a
visszavonuló Hávor- és Csonka bég-huszárezreden ütött rajta a Ráttky-huszárezred. A kisebb csatározások júliusban velencei területen folytatódtak, sőt a
Ráttky-huszárok egészen Tirolig követték a visszavonuló Habsburg-kötelékeket.
Ezeknek a rajtaütéseknek a november végi fegyverszünet vetett véget. Amikor
azonban a téli szállásra kezdtek visszavonulni a francia és szövetséges alakula
tok, a fegyverszünet ellenére többször megtámadták ezeket egyes osztrák egy
ségek. A Ráttky-huszárokon például 1736. január 2-án Coreccio-nál ütöttek raj
ta. A harcban a huszárokat jelentős veszteség érte, mások mellett elesett a Ráttky-ezredet vezénylő Dessőffy Bálint brigadéros is. Mivel a végleges békekö
tés késett, 1736 végéig Itáliában maradtak a francia hadak, így köztük a Rátt
ky-huszárok. 145
Feltétlenül szólnunkkell arról, hogy II. Rákóczi Ferenc nagy reményeket fű
zött a lengyel örökösödési háború idején Ráttky György személyéhez. A francia
uralkodóhoz eljuttatott utolsó, 1735 februári tervezetében "azt indítványozta,
hogy a magyar szabadságharc megújítására törekvő belső mozgolódás támoga
tására a moldvai, havasalföldi és lengyelországi előkészületekkel párhuzamosan
készítsenek elő egy dalmáciai francia partraszállást. A partra teendő 3—4000
fős csoportosítás élére egykori ezereskapitányát, a francia uralkodó tábornokát
kérte kinevezni. Bizonyára úgy vélte, hogy az a bizalmas híve, ismert nevű ku
ruc tisztje a legalkalmasabb erre a feladatra, aki a legtöbb haditapasztalatot
érte el.146 A francia diplomácia akkoriban más terveket kovácsolt, ezért nem
méltatta figyelemre a száműzetésben élő magyar fejedelem valóban csak sok
nehézséggel megvalósítható elképzelését.
Az újra bekövetkező békeidőszakból sajnálatos módon ismét semmilyen adat
tal sem rendelkezünk Ráttky György tábornokról. Ezekről az évekről ismét
hallgat a tábornoki személyügyi anyaggyűjtő. 147 A továbbra is tulajdonában ma
radt és az elesett vezénylő ezredes halála után annak unokafivére, az alezredes
sé előléptetett Dessőffy Miklós keze alá került huszárezredről sincsenek hitelt
érdemlő információink. Csak következtetni tudunk még a létszámára is. Az
egyetlen svadronból, azon belül négy századból álló Esterházy-huszárezred
1740-es békelétszáma 254 fő volt. Ugyanakkor a Bercsényi- és a Ráttky-huszárezred békeszervezése megegyezően két svadronban nyolc századdal számolt.148
így e két ezredre vonatkozó létszámkimutatás hiányában logikusan azt felté
telezhetjük, hogy körülbelül 500 huszár szolgálhatott a Ráttky-ezredben. A köz
tük levő magyarok számára vonatkozóan még feltételezésünk sem lehet.
1740-től ismét adatszerűen követhetjük Ráttky György generális életét. Mi
után október 20-án elhunyt VI. Károly német-római császár (III. Károly néven
magyar király), egész Európa az osztrák Habsburg-örökség sorsára figyelt, a
szembenálló hatalmak pedig már a fegyveres összecsapásra készülődtek. így a
katonák ismét a figyelem középpontjába kerültek. Különösen odafigyelt min
den állam hadvezetése a huszárokra, e csapatnem újabb jelentős teret nyert az
európai hadviselésben. Ebben éppen a Habsburg-birodalom példáját követték,
145 Az 1735- ös hadjáratra vonatkozóan lásd: ASHA, Fasc. Al-2761. Brigadier d'Ersoffy, Feldzüge, XX. k. 180. skk.
o., 309. skk. o., Maillebois, 78. skk. o., Massuet, P.: Histoire de la dernière guerre et des negotiations pour la paix. Amsterdam, 1736. (a továbbikban : Massuet), II. k. 18. skk. o.
146 Szekfű Gy.: A száműzött Rákóczi. Budapest, 1913. (a továbbiakban: Szekfű), 330. o. A szerző téved abban, hogy
azért „a legalkalmasabb személy", mert Ráttkynak „nagy rokonsága van a Dráva-Duna tájékán." Valójában a Ráttkycsalád Sopron vármegyi volt, míg a Délvidéken és Horvátországban a Rátkay-családnak voltak kiterjedt birtokai, és ott
e család tagjai játszottak figyelemreméltó szerepet.
147 ASHA. Fasc. MC-1637/1.
148 ASHA, Y8C-12., Choppin, 135. skk. o., ďlvry, 18. o.
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hiszen míg az 52 gyalogezred közül csupán kettő volt magyar feltöltésű, a 40 lo
vasezredből nyolc magyar huszárezred volt.149 A szembenálló országok hadait
vizsgálva, a poroszoknál három huszárkötelék volt, összesen 14 svadron, a szá
szoknál pedig két, egyenként 635 fős könnyűlovas-ezred. 150 A megközelítőleg
kétszázezer fős francia hadsereg formálisan ugyan három huszárezreddel rendel
kezett, gyakorlatilag azonban a feltételezésünk szerinti optimális számítás sze
rint is csupán 1300 huszárt tudott kiállítani. Ezért sietve elrendelte a francia
hadvezetés, hogy mindhárom huszárezredet egyenként 1200 fős hadilétszámra
kell feltölteni, hat svadronba, svadrononként négy, egyenként ötven fős szá
zaddá kell átszervezni. 151 Az új huszárok nagy része természetszerűleg nem le
hetett magyar, ennyien nem éltek beosztás és így megélhetés nélkül francia föl
dön. A létszám meghatározásánál valószínűleg nem is azonnali feltöltésre gon
doltak, hanem a hadműveletek alatt a Habsburg-hadaktól elszökőkre is számí
tottak.
Elsődlegesen diplomáciai megfontolásokból, de a szükséges hadszervezési fel
adatokra tekintettel sem törekedtek a Francia Királyság mérvadó körei 1740
végén arra, hogy azonnal támadó hadműveleteket kezdjenek. Azt azonban sie
tett kinyilvánítani XV. Lajos, hogy a Német-római Birodalomban a császári trón
ra vonatkozóan Mária Terézia ellenében Károly Albert bajor választófejede
lem igényét támogatja. Még 1741 első felében is a diplomáciáé volt a terep. Má
jus 18-án francia közbenjárásra a nymphenburgi megállapodás értelmében és
az itáliai Habsburg-birtokok megszerzésének a reményében a Spanyol Ki
rályság is a bajor választófejedelem trónigényének támogatójaként jelentkezett.
Ezt követően a francia diplomácia elérte, hogy a Habsburg-örökség fölötti osz
tozkodást rögzítő szerződéshez csatlakozzék Szászország, Szardínia és a Szilézia
birtokáért már háborúzó Poroszország. Végül sikeres volt az a francia törekvés
is, hogy Anglia a bajor választó trónigényének elismerése mellett nyilvánítsa
ki semlegességét az elkövetkező háborúban.
Míg a diplomaták tárgyaltak és egyezkedtek, a katonák gyülekeztek és készü
lődtek. A francia hadvezetés 1741 tavaszán a közeli háborúra kijelölt alakulatait
Elzászban gyülekeztette. Ráttky generális és a Ráttky-huszárezred a Leuville al
tábornagy alárendeltségében állt csoportosításba nyert beosztást, mégpedig a
d'Aubigné altábornagy által vezényelt második hadoszlopba. Ez a hadoszlop
Strasbourgtól északra, közvetlenül a határterületen készült az osztrákok elleni
hadbavonulásra. A hadszíntérre való elvonulás azonban csak augusztus 17-én
következett el. Fort Louis mellett keltek át a huszárok a Rajnán, ugyanígy vér
tesezredeivel Ráttky tábornok is. A további menetvonal Bruchsalon át Donauwörth-höz vezetett. Ott a hadoszlopot szeptember 7-én behajózták és Passauhoz szállították. Ezt a várost a korábban megindult bajor hadak már július
végén birtokukba vették. Formálisan a francia király a választófejedelem támo
gatására küldte csapatait, mintegy segélyhadként. Passaunál Ráttky generális
és a Ráttky-huszárok átkerültek a Szász Móric altábornagy alárendeltségében
levő első lovas-hadoszlopba. Miután a francia kötelékek gyülekeztetése befeje
ződött, szeptember 29-én indultak tovább az Enns folyó menti táborba. Mint
hogy Felső Ausztria elismerte főhercegének a bajor választófejedelmet, a továb
bi területekre is igényt tartó Károly Albert október 1-én elrendelte az AlsóAusztriába való betörést. Elővédben éppen a Ráttky-huszárok tevékenykedtek,
akik Ybbs-ig nyomultak és ott foglaltak állást, hogy bevárják a vértes- és dra149 Wrede, A.: Geschichte der k. und k. Wehrmacht. Wien, 1898-1903. (a továbbiakban: Wredë), 1. k. 15. o.
150 Österreichischer Erbfolge-Krieg 1740-1748. Kiad.: K. u. k. Kriegsarchiv. Wien, 1896-1914. (a továbbiakban:
Erbfolgekrieg), I. k. XVI. és XVII. sz. mell.
151 Pajol, C: Les guerres sous Louis XV. Paris, 1881. (a továbbiakban: Pajol), VII. k. 298. o., d'Ivry, 19. o.
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gonyoskötelékeket, köztük azokat, amelyek névadójuk alárendeltségében küz
döttek. Október 11-én nyomultak előre Melkhez, akkor azonban a francia tü
zérség fedezése lett a feladatuk. Október 13-án ismét az elővédbe osztották be
a huszárokat, akik fontos szerepet játszottak a Sankt Pöltenig tartó menet biz
tosításában. Az előrenyomuló ellenséges hadak elől akkor menekült el Mária
Terézia Bécsből Pozsonyba.152
A birodalmi székváros azonban váratlanul megmenekült. Miután Károly Al
bert hírt szerzett arról, hogy szövetségese, de a cseh korona területeit illetően
riválisa, a szász választófejedelem húszezer fős csoportosításával a csehországi
betörésre készül, megállította a bajor és francia hadak előrenyomulását. Októ
ber 30-án azután Ráttky generális és a nevét viselő huszárok azt a parancsot
kapták, hogy vonuljanak vissza Enns-hez, mivel ismét Leuville altábornagy
csoportosításába nyernek beosztást és feladatuk a felső-ausztriai megszállás
biztosítása lesz.
Valódi feladatuk hamarosan világossá vált. A francia—baj or főerők november
első napjaiban átkeltek a Dunán és egyértelműen Prága felé vették az irányt,
a visszamaradt alakulatoknak kellett biztosítani az összeköttetést és az utánpót
lás eljutását. Ez azt jelentette, hogy a huszároknak a főerők mozgását kellett
Rövetniök. November 7-én újra Melkhez vonták őket előre, másnap Mauthausennél ők is átkeltek a Dunán. November 12-én érkeztek Freistadt magasságá
ba. Ezt követően Ráttkynak és a huszároknak egyaránt az volt a feladata, hogy
csehországi területre átlépve, Budweis körzetében biztosítsák a Prága felé elő
renyomuló és a Felső-Ausztriában visszamaradó erők közti összeköttetést, egy
úttal az utánpótlás előrejuttatását. November 22-én Tábor körzetébe vonták elő
re őket, mivel a bajor—francia főerők addigra már hat kilométerre megközelí
tették Prágát, észak felől pedig beérkeztek a szász hadak is. November 25-én
Königsaal-nál más lovaskötelékekkel együtt azt a feladatot kapták, hogy fedez
zék a Prágát megrohanó erőket. így csak közvetett szerepük volt abban, hogy
november 26-án Prága francia—bajor—szász kézre jutott. Továbbra is ott ma
radtak, majd december első napjaiban a Sázava folyó mentén, Prágától mintegy
ötven kilométerre délre, Ondrejov és Pisej térségében tértek téli szállásra.153
Míg a Ráttky-huszárok portyázó ellenséges huszárokkal vívtak kisebb küz
delmeket, Ráttky György generális és az addigra szintén generálissá kinevezett
Bercsényi László december 8-án jelen lehetett Prágában annál a fényes aktus
nál, amelynek keretében a cseh rendek Károly Albert bajor választófejedelmet
cseh királlyá koronázták. 154 Ezt követően az új cseh királyt 1742. január 4-én
a frankfurti fejedelmi gyűlés császárrá választotta és február 12-én VII. Károly
néven a német-római birodalmi trónra emelte. Mária Terézia támasza egyedül
a magyar nemesség lehetett, amely a pozsonyi országgyűlésen sietett megszavaz
ni 21 600 főt, vagyis hat új gyalog- és három új huszárezredet a magyar királynő
trónjának védelmére. 155
A szembenálló fél huszárveszteségeit nem kellett külön rendelkezéssel pótol
ni. A Habsburg-seregekből annyian szöktek el, főleg magyarok, a két francia
152 ASHA, Fasc. A\-29\2., Erbfolgekrieg, IV. k. 15. skk., 101. skk., o., Espagnac, í. k. 204. skk., o., Crousse, F.: La
guerre de la Succession d'Autriche dans les provinces belgiques. Campagne de 1740 à 1748. Paris-Bruxelles, 1885. (a továb
biakban: Crousse), 13. skk. o.
153 ASHA, Fasc. Al-2912. Pajol, 11. k. 131. skk. o., Erbfolgekrieg, IV. k. 168. skk. o., V. k. 15. skk. o., Campagnes,
de Messieurs les Maréchaux de Maillebois. de Broglie, de Belle-lsle, de Noailles et de Coigny l'an 1741-1744. Amsterdam
1760-1773. (a továbbiakban: Campagnes), III. k. 17. skk. o.
154 ASHA, Fase. Al-2912. Erbfolgekrieg, V. k., 63. skk. 190. skk. o., Campagnes, 11. k. 344. skk. o., III. k. 153. skk..
o., IV. k. 490. skk. o., V. k. 146. skk. o.
155 Wrede, I. k. 15. o.
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szolgálatban álló magyar huszártábornok ezredéhez, hogy az eredeti magas,
12Ó0 fős hadilétszámot mindegyiknél sikerült biztosítani. Ezen felül még négy
szabad századra való is maradt belőlük, akiket Ráttky generális elöljárójának,
Gassion altábornagynak a csoportosításába osztottak be. Sőt Prágában a meg
szálló bajor erők kötelékében is létrehoztak átszökött huszárokból egy hamaro
san négyszáz főből álló svadront.156 Ezért fogalmazott így 1742. január 1-i, Ber
csényi tábornokhoz intézett utasításában Broglie marsall: „Kívánatos lenne,
hogy a huszárezredekbe elvegyítsenek néhány francia tisztet."157 Válaszában
Bercsényi László joggal hivatkozott XV. Lajos utasítására, miszerint „az alkal
mazásnál részesítsék előnyben a magyarokat a többi nemzetbélivel szem
ben."158
1742 tavaszán a francia hadvezetés felismerte, hogy a Bajorországgal és Elzásszal való összeköttetés biztosítása érdekében feltétlenül szükséges a nyugat
csehországi Éger erődjének az elfoglalása. E feladat végrehajtására márciusban
önálló csoportosítást hoztak létre, és ebbe beosztották Ráttky tábornokot is.
A hadmozdulat fedezésére több lovasköteléket a Prága és Pisek közti térségben
helyeztek el, így a Ráttky-huszárezredet is. Éger francia ostroma április 7-én
kezdődött, és már április 19-én sikerült elfoglalni. Közben a Prága körüli fran
cia erőket fenyegető osztrák csoportosítást sikeresen kötötték le az erre kijelölt
lovasalakulatok. Május 17-én azután a porosz erők mértek vereséget ezekre a
Habsburg-egységekre a chotusitzi csatában. Az osztrák hadvezetés erre a Budweistől hét kilométerre északra fekvő stratégiai fontosságú Frauenberget kí
vánta visszafoglalni a franciáktól. A francia hadvezetés a lovaskötelékeket sietve
Sahajhoz vezényelte. Az elővédet alkotó Ráttky- és Bercsényi-huszárok a Habs
burg-hadak huszáraival május 23-án Protivánnél, majd május 25-én Vodnanynál vívtak találkozóharcot. Ugyancsak május 25-én a főerők is megütköztek
Sahajnál. Miként az elővédek összecsapásából, ebből a küzdelemből is a fran
ciák kerültek ki győztesen, a Habsburg-erők ugyanis elvonultak. A vesz
teségek egyik oldalon sem voltak nagyok, az osztrákok 101 halottat és 115 sebe
sültet, valamint 6 foglyot vesztettek, a vérteseken és huszárokon kívül dragonyosokból álló francia csoportosítás vesztesége 208 halott és 240 sebesült volt.
A huszárok közül a Ráttky-ezredből két halott és két sebesült, a Bercsényi
ezredből négy halott és három sebesült szerepelt közöttük.159
Mivel ebben az időben formálódott az osztrák—porosz különbéke, amelynek
előzetes aláírására június 1-én került sor Boroszlóban, a francia kötelékeket
visszavonták Prága biztonságosnak ítélt falai köré és mögé. Különösen indo
kolta ezt egyrészt az utánpótlás késése, másrészt a felélénkült franciaellenes
osztrák harccselekmények sikere, amelyet például Pisek francia részről való
elvesztése jelzett. A francia haderő június 14-i átcsoportosítása során Ráttky
generális alárendeltségébe került a Vignancourt és Argenteuil brigadéros által
közvetlenül vezényelt hat vértesezred. Ugyanakkor Bercsényi tábornok aláren
deltségébe négy vértesezredet helyeztek, míg a két huszárezredet a tartalékhadtestbe vezényelték és Biron tábornok kezére adták. Ezzel egyidőben sietős
védelmi intézkedéseket tett a francia hadvezetés, mivel világossá vált, hogy
a Habsburg-haderő főparancsnoka, Lotharingiai Károly herceg Prága, illetve a
francia hadak körülzárására készül.
156 ASH A, Fasc. Al-2912., 2954., Erbfolgekrieg, V. k. 86. skk., 499. skk., 603. skk. o. Itt említjük meg, hogy a francia
hadseregbéli Esterházy-huszárezred e hadjárat idején Flandriában volt diszlokálva.
157 ASHA, Fase. Al-2969. Fol. 32.
158 Uo. Fol. 320.
' .
159 ASHA, Fasc. Al-2954., Campagnes, IV. k. 99. skk. o., Erbfolgekrieg, V. k. 93. skk. o., Espagnac, I. k. 237. skk. o.,
Belle-Isle, 129. skk. o.
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A körülzárás július 26-án vált teljessé. Július 29-én a körülzárt francia erők
megkísérelték áttörni a zárógyűrűt. Ez Trójánál eredményes volt, és a lovasság
számára nélkülözhetetlen takarmányt megszerezve tértek vissza a város falai
mögé. Derekasan küzdöttek a huszárok is; a Ráttky-ezred vesztesége 35, a Ber
csényi-ezredé 57 fő volt. Az osztrákok ostromelőkészületei augusztus 7-re befe
jeződtek. Harminchat ostromágyú kezdte meg a falak rombolását. A beszorult
francia erők, közel 26 000 fő, sorsa egyre kilátástalanabbnak tűnt. Különösen az
élelem- és tak ármány hiány volt kínzó. Ez augusztus 19-re virradóra elszánt ki
törési kísérlethez vezetett, amely eredménnyel járt. Az utánpótlás megszerzé
séért kiválóan küzdöttek a huszárok is. Augusztus 22-én ismét a huszárok tör
tek ki sikeresen és jutottak el Sankt Margareth-ig. Szétverték és felgyújtották
az osztrákok ostromanyagát, miközben gazdag zsákmányt szereztek. A harci
szellem szításában bizonyára jelentős szerepet játszott a Vysehrad negyed
ben elhelyezett erők élére állított Ráttky tábornok is. A kitörésekkel kapcsolatos
közvetlen ténykedése eddig még nem ismert. Számára ezek közül az utolsó a
szeptember 3-i lehetett. 160
A Ráttky György generálisra vonatkozó utolsó hivatalos francia személyügyi
feljegyzés röviden csak ezt adja tudtul: „1742. szeptember 5-én elhunyt a cseh
országi Prágában." 161 Az ismert kortársi adatok ehhez azt teszik hozzá, hogy
„Ráttky tábornok úr Prágában gutaütés következtében meghalt." 162
Ezzel véget ért egy nagyszerű katonai pálya, lezárult a francia hadsereg első
magyar huszárgenerálisának karrierje. Halála pontos körülményei sajnálatos
módon nem ismertek. Ez mindenesetre harc közben történt. Olyan időpontban
következett be egyébként, amikor éppen változás állt be a hadihelyzetben, a
Prágában körülzárt seregek felmentésére Csehországba érkezett Maillebois mar
sall csoportosítása, és erre való tekintettel, szeptember 14-én az osztrákok fel
hagytak Prága ostromával. Ráttky generális elhunytát, a körülmények pontos
ismerete nélkül is, hősi halálnak tekinthetjük.
A Ráttky-huszárezred élére az addig vezénylő ezredesként tevékenykedett
Dessőffy Miklós került, ahogyan ezt többek között a csehországi francia hadak
főparancsnokának, Belle-Isle marsallnak a miniszterelnökhöz, Fleury bíboros
hoz intézett 1743. január 31-i, Ambergben keltezett levele tudtul adja: „Ratsky
úr elhunyt Prágában [...] Broglie marsall úr ezt az ezredet Dessőffy úr számára
kérte és szerezte meg."163 Az éppen brigadérosi kinevezésért folyamodó Dessőffy
Miklóst ezredtulajdonossá nevezte ki XV. Lajos és így állította az addigi Ráttky-huszárok élére.164 Belle-Isle marsall ugyanakkor a csehországi hadszíntér két
huszárezredét, továbbá négy dragonyosezredét és két gyalogzászlóaljat rendelt
a további táborozás idejére Bercsényi tábornok alárendeltségébe. Egyúttal in
tézkedett a súlyos veszteségeket szenvedett huszárezredek feltöltéséről. A cseh
országi francia csoportosítás december közepéig táborozott Prágában és kör
nyékén, akkor váratlan hadmozdulattal a nyugat-csehországi Égeren, német
római birodalmi területen át egészen Elszászig vonult vissza.165
Az újra francia felségterületre érkezett addigi Ráttky-huszárok Dessőffy ez
redes 1743 júniusi hősi halála után az 1756. október 30-i hatállyal elrendelt fel160 ASH A, Fasc. Al-2954., Erbfolgekrieg, V. k. 117. skk., 609. skk. o., Crousse, 16. skk. o., Campagnes, IV. k. 227.
skk. o., V. k. 46. skk., 373. skk. o., Espagnac,, I. k. 268. skk. o.
161 ASHA, Fasc. MC- 1637/1. Fol 1.
162 Campagnes, VII. k. 377. o., Espagnac, í. k. 255. o.
163 Közli: Choppin, 75. o.
164 ASHA, Fasc. MC-1637/l., Zachar, 1980. 544. o.
165 ASHA, Fasc. Al-2954., Campagnes, VI. k. 322. skk. o., VII. k., 131. skk. o., IX. k. 71. skk., o., Erbfolgekrieg, V. k.
226. skk., 626. skk. o., Belle-lsle, 168. o., Maillebois, 185. skk. o.
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oszlatásig a német Lynden ezredes (később tábornok) alárendeltségében szolgál
tak. Létszámukra vonatkozó adatra sajnálatos módon mindeddig nem bukkan
tunk. A valószínűleg azonos harcértéket képviselő Bercsényi-huszárokról sincs
adatunk az osztrák örökösödési háború idejéből. A hasonló felépítésű, de a
flandriai hadszíntéren bevetett Dávid- (a korábbi Esterházy-) huszárezred ki
mutatása szerint abban 1744-ben 771 fő szolgált, közülük azonban csak 51 fő
volt a magyar.1GG A Ráttky-huszárezrednél valószínűleg jobban sikerült meg
tartani az előírt 1200 fős hadilétszámot, és feltételezésünk szerint több magyar is
szolgált benne. A békekötés után erősen csökkentett létszámú ezredek közül
ugyanis a Bercsényi-huszároké még mindig 923 főből állt, és közül 259 fő ak
kor is magyar volt.107 A további hét huszárezredben összesen akkoriban 2113 fő
szolgált, akik közül ugyancsak még mindig 623 magyar volt.168 Valami oknál
fogva a Lynden-ezredből menekülésszerűen távoztak a magyar huszárok. Lega
lábbis erre következtethetünk abból a tényből, hogy a fenti adatoktól élesen
különbözve és azokkal szöges ellentétben, az 1749-ből ismert 245 Lynden-huszárból csak három volt a magyar: Kassai József (Kassa, ?), Szilágyi Mihály
(Kolozsvár, 1719), Varga Ferenc (Kolozsvár, 1717).1G9 Ugyanez volt a helyzet a
tiszteknél is. Míg a többi nyolc huszárezredet tekintve a kapitányok 87%-a még
akkor is magyar volt, tehát a kiképzés szinte teljesen magyar irányítás alatt
maradt, 170 a Lynden-huszárezredben egyetlen magyar kapitány sem szolgált, csak
két hadnagy: Vass Péter és Fodor Antal, továbbá egy altiszt: Handlé (?) János
strázsamester (Eperjes, 1715).171
Az olvasó meglehetős hiányérzettel vetheti fel, hogy tanulmányunk során
nem szóltunk egyetlen szót sem Ráttky György magánéletéről. Ennek az az
egyszerű, egyúttal sajnálatos magyarázata, hogy erre vonatkozó adatra mind
eddig nem bukkantunk. Nem tudjuk, hol telepedett meg francia földön, volt-e
otthona, ahová hazajárt a hadak útjáról, alapított-e családot, amely hazavárta,
voltak-e, akiknek körében a békeéveket töltötte. Erre vonatkozóan nem látjuk
közvetett pozitív bizonyítéknak, hogy a Colonel-général huszárezred köteléké
ben 1791-ben egyszercsak felbukkant egy Ráttky nevű hadnagy.172 Könnyen
lehetséges, hogy a család egy hazai földön élt sarja került akkor francia szolgá
latba, bár nem lehet az sem kizárt, hogy hősünk franciaországi leszármazottjá
ról van szó.
Ráttky név ragyogása Ráttky György 1742-es hősi halálával, ezredének más
tulajdonába kerülésével véget ért. Csupán azt feltételezhetjük, hogy a továbbra
is francia szolgálatban maradt magyar honfitársai, főleg egykori alárendeltjei,
bajtársai nem felejtették el.
Nem felejtheti el a késői utókor sem ezt a kiváló katonát, aki csupán a tör
ténelem kényszerítő hatására vált kuruc ezereskapitányból generálisként és ez
redtulajdonosként a francia 'hadtörténelem jelentős személyiségévé.

166 ASH A, Fasc. Y8 c -3. Az ezredre vonatkozóan lásd: Zachar, 1980. 527. o.
167 ASHA, Fasc. Y8 c -2.
1 68 ASHA, Fasc. Y8 C -1, 14, 15, 16, 20, 22, 23.
169 ASHA, Fasc. Y8C-18.
170 André Corvisier professzor (Paris, Sorbonne) szíves szóbeli közlése, amelyért ezúton is őszinte köszönetet mondok
171 ASHA, Fasc. X e -80, 81, Y8l>-595. Fodor Antal életére vonatkozóan lásd: Zachar, 1980. 546. o.
172 ASHA, Fasc. X c -83.
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Йожеф Захар
ТЫСЯЦКИЙ КУРУЦЕВ, ФРАНЦУЗСКИЙ ГЕНЕРАЛ ДЬЁРДЬ РАТТКИ
(7—1742)
Резюме
Военная эмиграция куруцев зарождалась по существу в период освободительной борьбы
под руководством Ракоци. В войне за испанское наследство, которая по времени совпала
с этой освободительной борьбой, в составе Габсбургских войск находились и венгры. Многие
из них пытались дезертировать, но затем по призыву князя Ференца Ракоци II они перешли
на сторону Французских и баварских войск, которые они считали союзными, и включились
в борбьу с Габсбургами. Так как именно в этот период стал распространяться своеобразный
венгерский род войск — гусары, из этих воинов формировали первые французские и бавар
ские гусарские полки. Приостановка перебежки венгров была вызвана тем, что баварские
венгры были также переданы французской армии, где они были поставлены под командо
вание французов. Поэтому Ракоци для обеспечения неёосредственного венгерского коман
дования решил направить к ним венгерского офицера. Выбор пал на переведенного недавно
из сотников в тысяцкие Дьёрдя Раттки, состоявшего в начале на воинской службе в Баварии,
а затем героически и самоотверженно участвовавшего в освободительной борьбе Ракоци.
В 1707 году французский король Людовик XIV. назначил Раттки содержателем полка и
поставил его во главе одного из трех гусарских полков Франции Тысяцкий Раттки продолжал
борьбу с Габсбургами на театре военных действий в Фландрии. В-числе причего он уча
ствовал в знаменитой битве при Уденарде в 1708 году, в сражении при Мальплаке в 1709 году,
а затем в менее крупных боевых операциях в 1710 году До конца прослеживая жизни вен
герского предводителя гусаров, автор статьи останавливается и на судьбе венгерских гусар
вообще. Так он показывает, что введенный ранеесражение в Италии гусарский полк Монтейл правитель Франции подарил королю Испании. Однако венгры оттуда бежали назад и
присоединились к полку Раттки. Дьёрдь Раттки был тяжело ранен при Дуэ в 1711 году, но
в 1712 году он уже вновь сражался во главе своих гусар в битве при Дэнэн. Вместе с этим пол
ком он воевал в бассейне Рейна, где его и застало перемирие. В 1716 году в его полк
влили и гусарский полк Версейл.
Гусары Раттки проявили свое мужество также во французско—испанской войне 1719 года.
Перед этим Раттки был назначен кавалерийским бригадиром. В 1720 году несколько полковых
офицеров помогали сформировать гусарский полк Берчени. Гусары Раттки участвовали
в войне за польское наследство 1733—1735 гг. против Габсбургов на Итальянском ТВД. Из
перебежчиков того времени французкосе военное руководство сформировало гусарский полк
Эстерхази. Раттки, снискавшему славу доблестного командира гусар и совершившего ряд
выдающихся подвигов, король Людовик XV в 1734 году присвоил звание генерала. В 1741
году Раттки во главе шести полков латников, как и его гусары, воевал с Габсбургами в войне
за австрийское наследство. Он участвовал в австрийской и чешской кампании. 5 сентября
1742 года он полиб, как герой, в оборонительных боях за Прагу. Но его гусарский полк пе
режил своего предводлтеля и уже под командованием других офицеров оставался в составе
французской армии вплоть до 1756 года.
József

Zachar

KURUTZENOBERST,' FRANZÖZISCHER GENERAL GYÖRGY RÁTTKY
(?—1742)
Resume
Die Emigration der Kurutzensoldaten war eigentlich bereits zur Zeit des von
Rákóczi geführten Freiheitskampfes im Entstehen. In dem Spanischen Erbfolgekrieg,
zu dem dieser Freiheitskampf zeitlich parallel verlief, setzte man in den Habsburger
Heeresverbänden auch ungarische Soldaten ein. Viele von ihnen versuchten heimzufliehen, andere flohen auf dem Aufruf des Fürsten Ferenc Rákóczi IL zu den
französischen und bayrischen Truppen, die in dem Kampf gegen die Habsburger als
Verbündete betrachtet wurden. Da für diese Epoche die Verbreitung der typisch
ungarischen Truppengattung, der Husaren charakteristisch war, bildete man aus
diesen Soldaten die ersten französichen und bayrischen Husarenregimenter. Das
Fliehen hielt inne, als man auch die Ungarn aus Bayern der französichen Armee,
in der über sie von Fremden Kommando geführt wurde, übergab.
— 391 —

Aus diesem Grunde beschloß Rákóczi einen ungarischen Offizier zur Sicherung
des unmittelbaren ungarischen Oberbefehls zu schicken. Seine Wahl traf György
Ráttky, der anfangs im bayrischen Dienst stand und später in dem Freiheitskampf
parteiisch und heldenhaft kämpfte und vorn Kapitän zum Obersten befordert wurde. Nachdem im Jahre 1707 der französiche König Ludwig XIV. Ráttky
zum Regimentsinhaber ernannt hatte, stellte ihn der König an die Spitze des einen
von den drei bestehenden Husarenregimentern. Der Held der Studie setzte den
Kampf gegen die Habsburger auf dem Kriegsschauplatz in Flandern fort. Er nahm
u. a. an den berühmten Schlachten von Oudenarde im Jahre 1708 und Malplaquet
im Jahre 1709, später an den kleineren Gefechten des Jahres 1710 teil. Die Studie
verfolgt nicht nur Ráttkys Leben, sondern auch das Schicksal der ungarischen Husaren. So weist sie darauf hin, daß der Souverän das früher in Italien eingesetzte
französische Husarenregiment Monteil im Jahre 1709 dem spanischen König schenkte. Die Ungarn flohen aber zurück und schlössen sich Ráttkys Regiment an. Ráttky
wurde 1711 bei Donay schwer verletzt, stand aber im Jahre 1712 in dem Gefedht bei
Denain wieder an der Spitze seiner Husaren. 1713 wurde er mit seinem Regiment
den Rhein entlang eingesetzt. Er war dort, als der Friedensvertrag abgeschlossen
wurde. Im Jahre 1716 wurde auch das Husarenregiment Verseilles in sein Regiment
eingegliedert. Die Ráttky-Husaren konnten sich später in dem französisch-spanischen Krieg im Jahre 1719 behaupten. Noch davor wurde Ráttky zum Kavalleriebbrigadier ernannt. 1720 halfen mehrere Offiziere seines Regiments das Bercsényi-Husarenregiment organisieren. Die Ráttky-Husaren kämpfiten in dem Polnischen
Erbfolgekrieg von 1733/35 auf dem italienischen Kriegsschauplatz gegen das Habsburger-Heer. Die französische Heeresleitung bildete aus den damaligen Überläufern
das Husarenregiment Esterházy Ráttky, der hervorragende Waffenerfolge erreicht
hatte, wurde vom Ludwig XV. im Jahre 1734 in den Rang eines Generals befördert.
1741 zog Ráttky an der Spitze von sechs Kürassierregimentern, zusammen mit seinen
Husaren im österreichischen Erbfolgekrieg gegen die Habsburger ins Feld. Er
kämpfte in den österreichischen und böhmischen Feldzügen. In den Verteidigungskämpfen um den Besitz von Prag fand er am 5. September 1742 den Heldentod.
Sein Husarenregiment überlebte und bestand in der Untergebenheit fremder Inhaber
im Verband des französischen Heeres bis zum Jahre 1756 weiter.

FAÏIKAS MÁRTON /
TÉLI HADJÁRAT A k Á R P Á T O I í é W
(1^15. január 2&—má/cius 22.) '

Az első világháború első nagy periódusa 1914. november—decemberében le
zárult. A szemben álló imperialista koalícióknak a háború gyors megnyerését
célzó hadászati tervei összeomlottak, s velük együtt az az elmélet, amely a
modern gépi háborút egy minden erőt koncentráló hadjárat, vagy hadászati
hadművelet révén pusztán katonai eszközökkel eldönthetőnek vélte. Mégis, a
hadműveleteket irányító hadvezetőségek egyike sem számolt egy több éves há
ború lehetőségével, ellenben a döntést egy-másfél év alatt elérhetőnek ítélte.
Ez a felfogás mindenekelőtt az anyagi és élőerő tekintetében ellenfeleivel
szemben hátrányos helyzetben levő központi hatalmak hadvezetőségét uralta,
s egyben a£ra sarkallta, hogy a győzelem kiharcolását 1915 folyamán meg
kísérelj ék&Ásgyőzeiem elérésére hivatott hadászaü-hadműveleti koncepció ered
ményezte az os&trák—magyar és a német haderő Í H 5 első negyedében végre
hajtott, s minden eiádigi veszteséget felülmúló két nagySqárpáti támadó hadmű
veletének összeomlásaiba körülzárt Przemysl várának elestét es a német had
seregnek a Mazuri tavakhál elért,^az általános katonai helyzetet azonban nem
befolyásoló hadműveleti sikereit. (_A_z alábbiakban kísérletet tesztünk az Oszt
rák—Magyar Monarchia 1915. jahti^r 23—március 22. közötti hadászati hadmű
veleteinek hadtörténéti felvázolásáraľ^Azl915. március 19-én kibontakozé^orosz
ellentámadással s az osztrák—magyar, valanúnt a német hadsereg védelmi had
műveleteivel (amelyek április 30-ig tartottakj^herhvolt szándékunkban foglal
kozni, mivel a jelzett hadműveletek^ülön vizsgálatoT igényelnek^) .
Hadászati-hadműveleti

elgondolások 1915 elején^)

.—
A háború említett periódusában a mozgóháború állásháborúvá merevedésével
a hadviselő felek között bizonyos erőegyensúly alakult ki. A katonai erőegyen
súly azonban nem jelentette az esélyek egyensúlyát. A központi hatalmak 1914
súlyos harcaiban elszenvedett vereségeinek és veszteségeinek hatása sokkal in
kább hátrányosan jelentkezett, mint az anyagi-, és élőerőfölényben levő antant
szövetségnél. Különösen állott ez az Osztrák—Magyar Monarchiára, amelynek
1 A kérdésre vonatkozó bőséges irodalomból csak az alábbiakra hivatkozunk: Österreich-Ungarns Letzter Krieg, Wien
1938., A világháború 1914-1918. Bp., 1939. VIII. k., R. Kiszling: Die hohe Führung der Heere Habsburg im Ersten
Weltkrieg., Julier Ferenc : A világháború magyar szemmel, Bp. 1933., Galántai József: Az első világháború., Bp. 1980.,
H. Otto - K. Schmiedet: Der Erste Weltkrieg, Berlin, 1977., P. Graf Kielmansegg: Deutschland und der erste Weltkrieg,
Frankfurt-Main, 1968.
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fegyveres ereje 1914/15 fordulójára történelme legsúlyosabb válságába került,
külpolitikai helyzete pedig a mélybe zuhant. A hadsereg kiképzett emberállomá
nyának nagy részét elvesztette s az új pótlások bevonulásával mindinkább egy
milliós nagyságrendű, második vonalbeli tömeghadsereggé alakult át. Az orosz
és a balkáni front egymást követő kudarcai ugyanakkor a hadsereg erkölcsi
politikai szilárdságát megingatták. A Monarchia katonai tekintélyének meg
rendülése megsokszorozta a központi hatalmak koalíciójához lazán kapcsolódó
két szövetséges: Olaszország és Románia antanthoz való átállásának veszélyét,
amelynek bekövetkeztével a Monarchia katonai összeomlása elkerülhetetlennek
látszott.
Az osztrák—magyar legfelső katonai (és politikai) vezetés hadászati-hadmű
veleti tervezését 1914 végén a Monarchia rendkívül kedvezőtlen hadászati és
külpolitikai helyzete határozta meg. A katonai vezetés, élén Conrad vezérkari
főnökkel, a kettős szorításból a Monarchia fő ellenfele, a cári Oroszország elleni
győzelmes csapással kereste a kiutat, függetlenül attól, hogy a hadsereg legna
gyobb vereségeit 1914 folyamán az orosz haderőtől szenvedte el. A katonai ve
zetés azonban azt is látta, hogy e gigantikus feladat megoldása az erősebb szö
vetséges, a császári Németország közvetlen segítsége nélkül megoldhatatlan.
1915 hadászati-hadműveleti koncepcióját így a szövetséges egyetértésével kel
lett kialakítani, ami a két hadvezetőség nemegyszer a szakadásig elmenő belső
harcának eredményeként végül is a Monarchia érdekeinek megfelelően ala
kult ki.
Conrad vezérkari főnök a német hadsereg vezérkari főnökével, Falkenhayn
tábornokkal folytatott tárgyalásokon, a központi hatalmak hadászati helyzetét
elemezve, a nyugat-európai hadszíntéren kiharcolandó hadászati döntést kilátás
talannak ítélte és követelte a háború súlypontjának keletre való áthelyezését.
Falkenhayn, jóllehet a globális hadászat (az antant egyidőben történő leverése)
kudarcát elismerte, a nyugat-európai hadszíntér elsődlegességének fenntartása
mellett az ellenséges koalíció felbomlasztását sürgette Oroszország diplomáciai
úton történő leválasztásával, mely utóbbi gyengítését a keleti arcvonalon indí
tott korlátozott célú hadműveletekkel elérhetőnek vélte. Conrad a Falkenhayn-nal folytatott vitában szövetségesül nyerte meg a keleti arcvonalon álló
német csapatok főparancsnokát, Hindenburg tábornagyot és vezérkari főnökét,
Ludendorff tábornokot, akik — a globális stratégia híveként — elkeseredetten
harcoltak Falkenhayn ,.nyugat, hadászata" ellen, s akik a szélsőséges porosz mi
litaristák, sőt Bethman-Hollweg kancellár támogatását is élvezték. A német leg
felső katonai vezetésben dúló viták kapcsán Ludendorff egy Kelet-Poroszország
ból és a Kárpátokból kiinduló kettős átkaroló hadművelet feltétlen sikerét ecse
telte, amely rövid idő alatt az orosz főerők bekerítéséhez és megsemmisítéséhez
vezet, amely egyben meghozza az orosz különbékét is. Ennek bekövetkeztével
a francia—brit haderő megsemmisítése a nyugat-európai hadszíntéren már csak
idő kérdése. Az 1915. január 1-én Berlinben lefolyt tanácskozáson Conrad ezt
azzal pontosította, hogy a Kelet-Poroszországból támadó német hadseregnek
Siedlec térségében kell találkoznia a Kárpátokból kiinduló s közben Przemyál
várát felszabadító osztrák—magyar erőkkel. 2 A tűzbe jött Ludendorff felaján
lotta 3—4 német hadosztály átvezénylését a Kárpátokba, hogy a Monarchia had
seregének ütőképességét fokozzák.3
2 Österreich-Ungars Letzter Krieg (a továbbiakban: ÖULK), Wien 1938. II. k. 91-98. o.
3 Conrad, Aus meiner Dienstzeit, Wien 1923. V. k. 928. o. Conrad köszönettel fogadta Ludendorff ajánlatát. A ké
sőbbiek folyamán ezek egyrészéből alakult meg az ún. déli német hadsereg. A felajánlott hadosztályokat a 9. (Mackensen)
hadseregtől vették el.
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Falkenhayn monológja a jelzett hadművelet kiáltástalanságáról a tanácsko
zást zsákutcába juttatta. Falkenhayn szerint az orosz hadvezetőség — közismert
manőverezési készségével — olyan gyors visszavonulást, illetve átcsoportosítá
sokat hajtana végre, amelyek paralizálnák a tervezett szárnycsapásokat és a
szövetségesek haderejét magukkal rántanák a végtelen orosz térségbe. (A vita
hevében Falkenhayn először fogalmazta meg egy Nyugat-Lengyelországból in
tézendő frontális támadás gondolatát, amelynek lehetőségét az iránta való el
lenszenv hatása alatt sem Ludendorff, sem Conrad nem fogta fel.)4 Január 2-án
Falkenhayn Conradhoz intézett táviratában 5 az osztrák—magyar csapatoktól
csupán a helytállást követelte meg Lengyelországban, Nyugat-Galíciában és a
Kárpátokban, s e helytállást elősegítendő, kilátásba helyezte a 9. német hadse
reg tehermentesítő támadását a Pilica folyó mentén.
Január 5-én Conrad kimerítő jelentést küldött az uralkodónak, Ferenc József
nek.6 A súlyos hadászati helyzet okának a német hadsereg nyugat-európai ku
darcát (Marne, Ypern) és Potiorek Szerbia elleni két offenzívája összeomlá
sát állította be. Mindezek következményeként Olaszország és Románia hadba
lépése a Monarchia ellen még ez év tavaszán várható. Mindkét állam háborútól
való visszatartásának eszköze az Oroszország elleni gyors katonai siker, amely
a Kárpátokból kiinduló támadással meghozná a november' 6-a óta körülzárt
Przemyšl felszabadítását is. A főcsapást a 3. hadsereg (Boroevič) jobb szár
nyának kell végrehajtania. 7 A főcsapást kisegítő csapásoknak kell kísérni, ezek
végrehajtói: a Boroevič jobb szárnyától keletre felvonuló német hadosztályok
ból álló önálló seregtest és az Erdős-Kárpátokból kiindulóan a Pflanzer—Baltinf éle seregcsoport. A támadással egyidőben szükséges a körülzárt Przemysl hely
őrségének többszöri kitörése. ' (A jelentés megfogalmazásakor Conrad már ér
tesült Hindenburg poseni főhadiszállásának közlése alapján 4—5 német had
osztálynak a Kárpátokba való indításáról, amely azután 2 és fél gyalogos és 1
lovashadosztályra csökkent).8
A Hadseregfőparancsnokság (Armeeoberkommando — AOK), függetlenül
attól, hogy az uralkodó a hadműveleti elgondolást elfogadja-e, már január
4-én elrendelte annak előkészítését és január 7-én utasította a 3. (Boroevič)
hadsereg parancsnokságát a konkrét hadműveleti terv kidolgozására.9 Az
AOK-t az sem tartotta vissza, hogy Falkenhayn új javaslattal állt elő: 10 a 9.
(Mackensen tábornok) német hadsereg és jelentékeny osztrák—magyar erő
Szerbia elleni offenzívájána'k régóta dédelgetett tervét terjesztette elő abban a
maggyőződésben, hogy a Balkánon elért siker egyrészt Törökország zavartalan
hadianyagellátását teszi lehetővé, másrészt a Monarchia tekintélyének növe
kedésével a diplomáciai erőfeszítések Olaszországot visszatarthatnák, amennyi
ben a Habsburg-állam bizonyos területi engedményeket helyezne kilátásba. 11
Conrad felháborodott válasza nemcsak elutasította Falkenhayn tervét, hanem a
4 Az 1915 május Gorlice-Tarnow-i áttörés.,
5 Hadtörténeti Levéltár, Bp. (a továbbiakban: HL) AOK Op. Nr. 6005-ben Telegr. Nr. 468.
6 HL AOK Op. Nr. 5999. Conrad természetesen nem tett említést az általa vezetett „északi" hadsereg sorozatos vere
ségeiről.
7 E célból e szárnyat a 37. gyalog-, a 38. honvédhadosztállyal (1. hds.), a 40. honvéd hadosztállyal és az ún. kombinált
hadtesttel (5. hds.) kell megerősíteni.
8 A csökkentés oka: a 9. német hadsereg sikeres hadműveletei Bolinow és a Rawa térségében nem tették lehetővé az
eredetileg tervezett 4-5 gyaloghadosztály kivonását. Egy ideig még a 2 és fél gyalog- és 1 lov. ho. átirányítása is kérdésessé
vált, mert Bendzin szénbányakörzet gazdasági kiaknázása ügyében súlyos ellentétek merültek fel a németekkel.
9 HL AOK Op. Nr. 6081.
10 HL AOK Op. Nr. 6058-ban Telegr, Nr. 472. Törökország 1914. november 3-tól hadban állt az antattal.
11 E. Falkenhayn: Die Oberste Heeresleitung 1914-1916 in ihren wichtigsten Entscheidungen. Berlin, 1929. 48. o.
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német uralkodó köröket is mélyen sértette ama kitételével, hogy a háborúnak
azonnal véget lehetne vetni, ha Németország lemondana Elzász-Lotharingiáról.12
Január 8-a azonban kedvező változást hozott: Falkenhayn táviratilag értesí
tette Conradot, hogy II. Vilmos német császár a tervezett hadművelethez hozzá
járult és a Ludendorff által kilátásba helyezett 2 és fél gyalogos, valamint 1 lo
vashadosztályt útbaindítja a Kárpátokba. 13 A jelzett erőkből, valamint oszt
rák—magyar alakulatokból állították fel azután a német déli hadsereget, élére
Linsingen német vezérezredest, vezérkari főnökévé pedig — általános megle
petésre — Ludendorff tábornokot nevezték ki.14 A déli hadsereg várható fel
használásának módját illetően újabb ellentétek merültek fel. A már kidolgozás
alatt álló osztrák—magyar hadműveleti terv szerint a déli hadseregnek az Uzsoki szorostól keletre, az Erdős-Kárpátokban kellett felvonulnia és a főcsapást
mérő 3. (Boroevič) hadsereg jobbszárnyát támogatnia. Falkenhayn az erdős-he
gyes terephez nem szokott, hegyi kiképzést nem kapott német csapatok felvo
nulási területét rendkívül kedvezőtlennek tartotta, 15 amellett, hogy a német
nehéztüzérség és trénszállítmányok úttalan utakon való mozgatását az egész
vállalkozás Achilles-sarkának tekintette. Conrad nagy mennyiségű könnyű szál
lító jármű, hegyi ütegek s egyéb eszközök kilátásba helyezésével Falkenhayn
aggodalmát igyekezett eloszlatni.16
Január 16-án újabb megbeszélés volt a két vezérkari főnök között a legfelső
német had vezetőség en. Conrad, egy kissé Hindenburg szócsöveként is, követelte
a felállítás alatt álló négy német hadtest átirányítását a keleti frontra, hogy az
a Visztula folyó jobb partjáról támogassa a Monarchia támadó hadműveletét.
Falkenhayn e követeléshez „nehéz szívvel" hozzájárult s ezzel a háború súly
pontja keletre helyeződött át: január 26-án, a közben megindult osztrák—ma
gyar támadás harmadik napján, Falkenhayn közölte Conraddal, hogy a (négy új
hadtestből álló) 10. német hadsereg v. Eichorn vezérezredes parancsnoksága
alatt február 7-én Kelet-Poroszországban megkezdi hadműveleteit. Amilyen
örvendetes volt az AOK számára az új német hadsereg megjelenése a keleti
fronton, olyan nagy csalódást keltett annak felvonulási területe és tervezett
hadműveletének színhelye.
A német erősítések keletre irányításával Falkenhayn feladta eredeti koncep
cióját. A nyugat-európai hadszíntéren beállott egyensúlyi helyzet megváltozta
tásához szükséges erők hiánya, az Osztrák-Magyar Monarchia súlyos helyzete,
amely a duklai horpadásban álló orosz csapatok Magyarországba történő be
hatolásával a legfontosabb szövetséges kapitulációjának lehetőségét vetette fel,
nemkülönben Kelet-Poroszország veszélyeztetettsége az orosz hadsereg által
(amely Hindenburg tannenbergi és a Mazuri tavak menti győzelmei ellenére
változatlanul fennállt), Falkenhaynt arra indították, hogy engedjen a Hinden
burg—Ludendorff-csoport és az osztrák—magyar hadvezetőség nyomásának s
jelentékeny erő átirányításával a háború súlypontját keletre helyezte át.
Falkenhayn azonban mindezt úgy tette, hogy a Conrad—Ludendorff hitte
12 HL AOK Op. Nr. 6058-ban Conrad válasza.
13 HL AOK Op. Nr. 6127-ben Telegr. Nr. 480.
14 Ludendorff elválasztása Hindenburg tábornagytól fokozta a Falkenhayn elleni felháborodást a keleti főparancsnok
ságban. Az intézkedés célja nyilvánvalóan az volt, hogy Falkenhayn a keleti hadműveletek irányítását kivegye a rivális
Hindenburg-Ludendorff hadvezéri páros kezéből. Később Ludendorffot visszahelyezték, miután Hindenburg lemondással
fenyegetődzött.
15 HL AOK Op. Nr. 6154-ben Teleg. Nr. 482.
16 Uo. Conrad válasza. Január 11-én a breslaui találkozón Conrad élőszóval is igyekezett eloszlatni Falkenhayn aggá
lyait. Egyébként Conrad ama kérését, hogy Triesztben, Görzben és Brassóban tüntetőleg német zászlóaljakat vonultas
sanak fel Olaszország és Románia megijesztésére, Falkenhayn visszautasította. Conrad e kérését január 20-án megismételte
(HL AOK Op. Nr. 6474.), de ismét elutasítást kapott.
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hadászati jelentőségű győzelem iránt nagy kétségei voltak. Falkenhayn a ke
leti hadműveletektől változatlanul csak azt várta, hogy azok Oroszországot a
különbéke felé tereljék. Ennek megtörténtével a hadászati csapást továbbra is
a nyugat-európai arcvonalon akarta kierőszakolni.

A háború eddigi eredményei az antant hatalmakat is új hadászati koncepció
kialakítására kényszerítették. Az antant szövetség számára a „külső vonal" ad
ta objektív lehetőségek a koordinált hadműveleteket írták elő, de a koalíción
belüli ellentétek 1915-ben is meghiúsították az egységes hadászati vezetést.
Bár a nyugat-európai hadszíntér elsőbbsége az angol—francia hadvezetés
számára • axióma volt, s ennek'-megfelelően több áttörő hadműveletet tervez
tek, a brit imperializmus nyomására mindinkább előtérbe került az „indirekt
hadászat": a német imperializmus fokozatos megrendítése a szövetségeseire
mért csapásokkal, s azoknak a háborúból való kikapcsolásával. A szövetséges
haditanács ennek megfelelően hozott döntést 1915. január 28-án a Dardanellák~-6e&/££/Sötf/»
elleni akcióra, melynek sikere Törökország kikapcsolását és a balkáni út megnyitását jelentette volna.
Ugyanakkor az antant katonai vezetése azzal is számolt, hogy a háború legfőbb terhét 1915-ben is a cári Oroszország vállalja magára. A nyugati szövet
ségesektől függő cári hadvezetőség hosszú ideig a Németország elleni hadászati
csapást tekintette elsődleges célnak az orosz hadsereg és a brit—francia haderők
koordinált hadműveleteivel. A hadvezetőség mind erősebbé váló ellenzéke, a
délnyugati front főparancsnoksága azonban — élén Ivanov tábornokkal — az
osztrák—magyar haderő, s vele együtt a Közép- és Délkelet-Európa szlávjait el
nyomó Habsburg-állam megsemmisítésében látta a háború megnyerésének kö
vetkező láncszemét. Ivanov az „orosz nemzeti érdekek" (értsd az orosz imperia
lizmus) szempontjából ítélte meg a balkáni és a Földközi tengeri célok elérését
a nyugati szövetségesekkel szemben.
Ivanov elképzeléseinek szinte „alájátszott" a német erőknek a Kárpátokban
való megjelenése, és — függetlenül a hadvezetőségtől — megkezdte Bruszilov
8. hadseregének felkészítését a duklai horpadáson át történő betörésre Magyar
ország területére. 1915. január 20-án a cári hadvezetőség Ivanov intézkedései
hez kénytelen-kelletlen hozzájárult, de sem elvben, sem gyakorlatban nem
adta fel a nyugati szövetségesek által követelt, Kelet-Poroszország elleni tá
madást. Mindezek az erők megosztásához vezettek. Ivanov a kért erősítéseknek
csak egy részét kapta meg, miközben az északnyugati front sem rendelkezett
elegendő erőkkel a német hadsereg elleni támadáshoz.
Az orosz felderítés által részleteiben is feltárt, küszöbön álló osztrák—ma
gyar offenzíva Ivanovot és Bruszilovot egyaránt arra késztette, hogy az ellen
ség főcsapásának irányában a 8. orosz hadsereget kellően megerősítsék és vé
delembe helyezzék, s annak elhárítása után az Ivanov tervezte duklai támadó
hadműveletet elindítsák.
így az osztrák—magyar hadvezetőség kárpáti téli hadjárata megerősített vé
delemben levő, s egyben az ellentámadásra felkészült orosz erőkbe ütközött.y^ p
^
A kárpáti téli hadjárat hadműveleti tervre. ^

t

„

A konkrét hadműveleti terv kidolgozását Conrad 1915. január 3-án rendelte
éh^-m*mksL-&$AOK
hadműveleti osztályára és a Ifócsapást/végrehajtani hiva
tott 3. (Boroevič) hadsereg parancsnokságára hárult.
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(^A-tervezés munkáját nuhezílMle a Muuaichra kedvezőtlen katonai és polŕtŕkaT*
cfeelyzetébéí-adúdá időkéi i y s z é r . 3
A hadműveleti terv kialakításánál meghatározó szempont volt az osztrák—
magyar és német csapatok, valamint a velük szemben álló orosz csapatok to
pográfiai elhelyezkedése és ereje. 1914 december közepétől, az orosz támadások
átmeneti szüneteltetésétől, az osztrák—magyar csapatok arcvonala a nyugat
lengyelországi Nida folyótól Bukovináig egy észak—dél—keleti irányú félkör
ívet írt le, amelyben a csapatok elhelyezkedése az alábbi volt :
A Nida folyó menti arcvonalszakaszt az 1. hadsereg tartotta Dankl tábornok
parancsnoksága alatt, j7 ettől délre a 4. hadsereg (József Ferdinánd főherceg)
állott a Dunajec folyó—Gorlice—Gladyszow szakaszon,18 a Jaslo—Krosno—
Sanok—Lisko vonalakkal szemben, az ún. duklai horpadásban az Uzsoki hágóig
a 9 hadosztálynyi 3. (Boroevič) hadsereg, (szemben vele a 8. orosz hadsereg
kb. 13 hadosztálya) s ettől keletre Uzsoktól Bukovina határáig 4 és fél osztrák—
magyar hadosztálynyi erő, több harci csoportban.1" Északról az osztrák—ma
gyar arcvonalhoz csatlakozott Tomaszov és a Felső-Nida vonalán Woyrsch né
met vezérezredes hadserege, alárendeltségében a 2. osztrák—magyar hadsereg
gel,20 még északabbra Mackensen német vezérezredes 9. hadserege. 21 A kettő
közötti Lubich—Tomaszov szakaszt (kb. 30 km) német várőrségi csapatok és lo
vasság biztosították.
Mindezt mérlegelve, az AOK az említett félkörív középső részének a Kárpá
tokból kiinduló, erdős-hegyes terepen végrehajtandó támadó hadművelete meg
tervezésére adott parancsot. A hadművelet első szakaszában a főcsapást végre
hajtó 3. (Boroevič) hadseregnek kellett Lisko—Sanok térségében megnyitni az
utat Przemysl felé. A második szakaszt a körülzárt erőd felmentése képezte vol
na. A hadművelet harmadik szakaszában, a kisegítő csapásokat végrehajtó
erőkkel együtt, valamint a közben Nyugat-Lengyelországból, vagy Kelet-Po
roszországból támadó német hadsereggel az orosz délnyugati front kettős átkarolása, zömének bekerítése és megsemmisítése volt a hadműveleti cél. Utóbbi
elérésére az AOK számításaiban hadászati jelentőséggel bírt.
A tervezés munkáját beárnyékolta Conrad és munkatársai nagyfokú voluntarizmusa: a térképasztalon állományukban feltöltött, a szükséges kiképzést
megkapott, erkölcsileg-politikailag intakt, fegyverrel és lőszerrel kellőképpen
ellátott csapatok zászlócskái mozogtak. A meteorológiai és terepviszonyok a fel
adatok meghatározásánál különösebb figyelmet nem kaptak, legfeljebb annak
megállapítása hangzott el, hogy a feladat ugyan nehéz, de nem megoldhatat
lan. A szemben álló ellenséges erőről alkotott kép, bár a felderítés kellő anya
got szállított, felületes és megalapozatlanul optimista volt. Bizonyítéka ennek,
hogy a főcsapást végrehajtani hivatott, az orosz hadsereg csapásaitól eddig leg
többet szenvedett 3. hadsereg várható teljesítményével kapcsolatban semmiféle
aggály nem merült fel.
A 3. hadseregre osztott feladat 'kettős megfontolásból adódott. E hadsereg
arcvonala volt a legkritikusabb, mivel a duklai horpadás Magyarország kapuját
17 8 és fél hadosztálynyi erő, vele szemben kb. 9 orosz hadosztály .(Itt és a továbbiakban is a helységneveket az osztrák
magyar hadvezetőség és a korabeli sajtó által használt alakban adjuk.)
18 13 osztrák-magyar és a német 47. tartalékhadosztály, vele szemben U orosz hadosztály.
19 Az Erdős-Kárpátokkal szemben nem volt kiépített orosz arcvonal, a mintegy 7-8 hadosztálynyi orosz erő szétszórva
fontos utak, átkelők, városok mentén; ebből Pržemýsl körül 3 hadosztály helyezkedett el.
20 9 német hadosztály + 7 osztrák-magyar hadosztály. A 2. osztrák-magyar hadsereget 1914 őszén a Kárpátokból vezé
nyelték ide német Szilézia védelmére az „orosz gőzhenger" ellen. (Parancsnoka: Bőhm-Ermolli tábornok.) Orosz erők:
kb. 17 hadosztály.
21 22 hadosztály 33 és fél orosz hadosztállyal szemben. Adatok: ÖULK, Beilage II. k. 4. sz. mell.
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jelentette, másrészt a körülzárt Przemysl és közte légvonalban a legrövidebb
távolság adódott. A Boroeviének adott irányelvek nagyjából körvonalazták a főcsapás végrehajtásának módját. Ezek szerint a 3. hadsereg erős keleti szárnnyal
Lisko—Sanok irányban megnyitja az utat Przemysl felé. A hadsereg keleti szár
nya — helyi túlerő létrehozására — megkapja a Nida folyó mentén (NyugatLengyelország) álló 1. (Dankl) hadseregtől az V. hadtestet (33. k-óae^és 37. honvéd
hadosztály), s alárendeltségébe kerül az Uzsoki hágótól a Csontos helységig
visszaszorított ún. Uzsoki csoport azzal a feladattal, hogy a szoros visszafog
lalásával a főcsapást jobb felől biztosítsa. A 3. hadsereg támadásának balról
történő biztosítására a Dunajec folyó—Gorlice—Gladyszow vonalában álló 4.
(József Ferdinánd) hadsereg hivatott. Az AOK egyben elrendelte a 3. hadsereg
gondos felkészítését, majd közölte, hogy az áttörés után nyugati szárnya Rymanow, Krosno és Jaslo irányában zárkózzék fel a főcsapáshoz.22
Boroevič ellenjavaslatait január 6-án tette meg. Az AOK magabiztossága
nem tudta elragadni: mint frontparancsnok, csapatai állapotát, teljesítőképes
ségét sokkal borúlátóbban ítélte meg. Bár a főcsapás irányával egyetértett, s
annak sikerétől Przemysl felszabadítását remélte, a számításba vett erőket ke
vésnek tartotta (6 gyalogos és 1 lovashadosztály). Nyomasztó gondja volt továb
bá az Uzsoki szoros, ahonnan a főcsapást mérő erők oldalba támadhatók voltak.
Visszafoglalását szükségesnek tartotta, de a nagy támadó hadművelet januári
megindítását kifogásolta. Pontos információkra támaszkodva javasolta a január
második felére jelzett orosz támadás bevárását és az ellentámadásból kibonta
kozó főcsapást, s egyben követelte a keleti szárny további erősítését, valamint
az Uzsoki szoros visszafoglalását célzó akció mielőbbi megindítását. 23 Nemet
mondásának élét ugyanakkor a keleti szárny egységes vezetés alá helyezésével
igyekezett tompítani. 24
Az AOK január 8-án Boroevič javaslatát elvetette 25 és a támadás időpontját
január 20-a utánra kitűzte. Közölte továbbá a keleti szárny újabb 3 gyaloghad
osztállyal történő megerősítését január 12—17 között,20 majd kilátásba helyezte
még 3 gyalog- és 1 lovashadosztály odairányítását január 22-ig és elrendelte az
Uzsoki szoros visszafoglalását a V. hadtesttel.
Január 10-én az AOK közölte Boroevic-csel a német déli hadsereg felállítá
sát. A már említett 2 és fél német hadosztály és 1 lovashadosztály — osztrák—
magyar alakulatokkal kiegészítve — ökörmező, Polna és Munkács térségében
január 22-ig eléri hadműveleti készségét és a kisegítő csapás feladatát vállalja
magára. Támadási iránya Dolna—Stryj—Synowodsko. Innen — a 3. hadsereg
helyzetének alakulásától függően — Drohobycz—Boryslawon át annak harcába
beavatkozik, vagy — amennyiben Boroevič Samfoor—Przemysl térségét már
elérte — Lydaczow, Zurawno és Martynowon át a visszavonuló ellenség olda
lába és hátába nyomul. Ha nagyobb ellenséges erők jelennének meg Stanis^au—
Nadworna—Kolomea térségében, a déli hadsereg ezek ellen fordul. Ez eset
ben a Pflanzer—Baltin-féle csoportot is alája rendelik,27 azt az állományában
22 HL AOK Op. Nr. 5924. A parancs intézkedett a hadsereg hadrendjéről is: a keleti szárny a Krautwald-dcsoportból,
a XVIII. és az V. hadtestből tevődött össze, míg a nyugati szárnyat a X., VII. és III. hadtest alkotta.
23 HL 3. AOK Op. Nr. 2770. Boroevič közölte, hogy január 23-ig a beérkező pótlásokkal a hadsereg harcállománya mind
össze 110 000 puska, 8000 lovas és 2800 ,,ló nélküli lovas" lesz.
24 XVIII., V. hadtest és 8. lov. ho. „Puhallo táborszernagy-csoportba" való összefogása. HL 3. AK. Op. Nr. 2713.
(Az V. hadt -be tartozó 33. gy. ho-t Lupkov térségébe irányították, mint hadseregtartalékot.)
25 HL AOK Op. Nr. 6081.
26 A XIX. hadtestről volt szó (27. és 7. gyaloghadosztály) és a 40. honvéd hadosztályról.
27 HL AOK Op. Nr. 6158. A későbbiek folyamán viták tárgyát képezte a déli német hadsereg bevetési helye. Számo
san úgy ítélték meg, hogy a keleti szárnyhoz közvetlenül kapcsolódva, tehát az Uzsoki szorostól nyugatra, a hadsereg
nem ragadt volna a Kárpátokban és kedvezően befolyásolta volna az események alakulását. Vö. A Világháború, Bp. 1928.
VIII. k. 79. o.
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meglehetősen gyenge erőt is, amely az Erdős-Kárpátokból kiindulva Bukoviná
ban és Kelet-Galíciában mérné a második kisegítő csapást.
Amikor Boroevic január 12-én az AOK-nak megküldte hadserege támadási
tervét, a déli hadsereg kisegítő csapását nem kalkulálta be. Tervében a keleti
szárnyat ketté bontotta: Puhallo táborszernagy csoportja a támadás első fázi
sát hajtotta volna végre Ustrzyki D, térsége ellen, ahol a felderítés adatai sze
rint gyenge orosz erők álltak. Visszavonulásuk magával rántotta volna a Krautwald altábornagy csoportja előtt álló ellenséget, így annak előnyomulása Baligrodon és Kulasznén át Sanok—Lisko felé jelentősen megkönnyebbedett volna.
A második fázisban a hadsereg nyugati szárnya (József főherceg és Colerus gya
logsági tábornok csoportja) az előbbiekhez zárkózott volna fel.28
A déli német hadsereg megjelenése Boroevič hadseregére azzal a következ
ménnyel is járt, hogy hegyi kiképzéssel rendelkező 7. hadosztályát, amelyet a
Puhallo- és Krautwald-csoport mögött hadseregtartalékként helyezett el, az
immár Szurmay néven működő uzsoki csoportnak kellett leadnia, hogy vállal
kozása a szoros ellen sikeres legyen. A déli német hadsereg Kárpátokból való
kitörése ugyanis éppúgy a szoros birtoklásának volt függvénye, mint a főcsapásé (az alárendelés január 18-án történt meg.) Az Uzsoki szoros elleni roham
sikere érdekében Linsingen vállalta, hogy bal szárnya szintén támadó jellegű
vállalkozást hajt végre. 29
Az AOK emellett nagy súlyt helyezett a támadó arcvonal szélső jobb szárnyán
elhelyezkedő Pflanzer—Baltin-seregcsoport kisegítő csapására. Első lépésként
ennek bal szárnya Nadworna térségének elfoglalását, jobb szárnya az ellenség
Kirlibaba—Jacobeny-n át irányuló betörésének elhárítását kapta. Ezt követően
a seregcsoport csatlakozott volna az- általános offenzívához, úgy, hogy az ErdősKárpátokon áttörve és északi irányban előnyomulva szétrombolja a Stryjbe
és Lembergfoe keletről és északról vezető vasútvonalakat. Tisza István magyar mi
niszterelnök nyomására a seregcsoport feladatát kibővítették és állományát —
főleg a Balkánról (XIII. hdt.: 36. gy. ho. és 42. honv. ho) — megerősítették/' 0
A seregcsoport a Románia felőli biztosítás, nemkülönben a Bukovinába való be
hatolás feladatát is megkapta, hogy azzal Romániát a háborútól visszatartsa,
illetve Bukovina visszafoglalásával fedezze a seregcsoport bal szárnyának északi
csapását. A csapaterősítések elhúzódása azonban meghiúsította a 3. hadsereg
gel való egyidejű támadást, a seregcsoport a vázolt feladat megoldásához csak
a hónap végén foghatott hozzá.
Január 22-én, amikor a Szurmay-csoport megkezdte vállalkozását az Uzsoki
szoros ellen, az AOK kiadta a támadás általános parancsát, amely valamennyi,
az orosz fronton harcoló osztrák—magyar magasabbegység feladatát rögzítette
és az offenzíva időpontját január 23-ban jelölte meg. :u
A parancs ezután külön részletezte a 4. hadsereg (!) feladatait, amelynek lé
nyege az volt, hogy annak támadással el kell érnie az orosz csapatok elvonását
a Nida folyó mentén álló 1. osztrák—magyar hadsereg elől, s ezáltal lehetőséget
biztosítani az 1. hadsereg és a német Woyrsch-féle csoport keleti irányú előnyomulására. Ügy tűnik, mintha a kárpáti offenzívát elindító parancs megszüle
tésekor az AOK figyelme már nem is az offenzívát követte volna, hanem az
1. hadsereg által végrehajtható átkarolás délibábját kergette. Ezt látszik alá
támasztani a keleti német erők főparancsnokához eljuttatott kérés is a német
támadások felújításáról, hogy — úgymond — azok akadályozzák meg az ellen28 H L 3. AK. Op. Nr. 2832.
29 Boroevic és Linsingen január 2Ö-án Sátoraljaújhelyen tartott megbeszélésének határozata.
30 Eredetileg csak a 6. gy. ho., az 5. honv. lov. ho. és a 10 lov.ho. volt tervbe véve erősítésül.
31 HL AOK Op. Nr. 6517.
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séget a Pilica folyótól délre illetve a Kárpátokba való csapateltolásban. 32 Az
említett parancs további részében a 2. osztrák—magyar hadseregnek is támadó
feladatot adott Nowe Miasto—Drzewicza irányában, hogy a visszavonuló ellen
séget üldözve érlelje a harapófogó északi szárnyának bezárását. 33
Január 23-án az AOK asztalán a háborút keleten véglegesen eldöntő hadásza
ti-hadműveleti elgondolás feküdt: a Kárpátokból kiinduló északi irányú főcsapás, az Erdős-Kárpátokon át kísérő két kiegészítő csapással Przemysl fel
szabadításáért s az orosz erők délről történő átkarolásáért, majd az 1. és 2.
osztrák—magyar hadsereg keleti előnyomulása — amelynpk részletei egyelőre
nem kerültek kidolgozásra —, az északról való átkarolás az ellenség zömének
bekerítéséért és megsemmisítéséért. A hadászati-hadműveletek sikerének egyik
feltétele Przemysl kitartása volt, amely az AOK-t ez idő tájt különösebben nem
foglalkoztatta, mivel a vár parancsnokának jelentése szerint március elejéig a
készletek elegendők voltak, s az AOK 1915 február hónapjára nemcsak az erőd
felszabadítását, hanem a háború eldöntését is biztosra vette.

JUáj

—

Erőviszonyok*

A hadászati hadműveleti terv včgkigooítČ3ckoť <4Z AOK az alábbi hadrendet
alakította ki :
Csapásmérő erők:
I. Főcsapás irányában: 3. hadsereg (Boroevič gyalogsági tábornok) á-G4adysxew-=€>tîkiai~szoros—Uzsoki hágó közti arcvonalon, -az úrn-dukiai ht>rptidásbai^
1. Nyugati szárny: 34 III. h d t , VII. hdt.
2. Keleti szárny: 35 X. hdt. (Krautwald-csoport) XVIII. hdt. V. hdt., XIX.
hdt. (Puhallo-csoport) Szurmay-csoport
Összesen: 174 zlj., 90V2 lovasszázad, 151 üteg, 130 709 puska, 8716 lovas,
742 löveg.
II. Kisegítő csapások irányában:
1. Déli német hadsereg36 (hmsmge&r-j£ezé¥&zœd&&}- V-ezépszáilás—Voióe-—
ÖíröTmeze—Szmevér-kögti-venalon az Erdős-K-é-rpátok-ban))
K. u. K. Hofmann-csoport, XXIV. német tartalék hdt.
összesen: 81 zlj., 47 lov. szd., 67 üteg, 48 565 puska, 4854 lovas, 325 löveg.
2. Pflanzer-Baltin seregtest: *(Pfktnzer-Baltm lovassági tábornok) 6. gy. ho.;
54. gy. ho.; Schreiter-csoport: 123. Lst. ddr., Békési-csoport; XIII. hadt.
(szállítás alatt a szerb arcvonalról) 36. gy. ho., 42. honv. ho. (Rehman
gyalogsági tábornok)
összesen: 72V2 zlj., 23V2 lov. szd., 44 üteg, 52 259 puska, 2051 lovas, 191 löveg.
32ÖULK II. k. 112. o.
33 Uo.
34 TU. hdt. (Colerus gy. tbk.): 28. gy. ho., 22. löv. ho., 4. lov. ho., VII. hdt. (József főherceg lov. tbk.): 17. gy. ho., 20
honv. ho., 1. lov. ho.
35 X. hdt. (Krautwald altbgy.): 2. gy. ho., 24. gy. ho., 34. gy. ho., 43. löv. ho., Puhallorcsop. : XVIII. hdt. (Tschurtschenthaler altbgy.): 44. löv. ho., V. hdt. (Puhallo tbszgy.): 33. gy. ho., 37. honv. ho., XIX. hadt. (Trollmann altbgy.):
29. gy. ho., Szurmay-csop. (Szurmay altbgy.): 7. gy. ho., 40. honv. ho., 75. honv. ddr., 128. honv. népf. ddr., 8. lov. ho..
1, honv. huszár népf. ddr.
36 K. u. k. Hofmann-csop. (Hofmann altbgy.): 5. gy. ho., német 1. gy ho., 131. gy. ddr., XXIV. német tartalék hdt.
(Gerok gy. tbk.): 19. gy. ho., német 48. tart. ho., 10. lov. ho., 5. német lov. ho., német 3. gárda gy. ho. (utóbbi pk-nak
közvetlenül alárendelve.)
4
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III. Várőrségek:
l.Przemysl: 23. honv. ho., 85. löv. ddr., 93. Lst. ddr., 97. honv. népf. ddr.,
108. Lst. ddr., 111. Lst. ddr.
összesen: 42 zlj., 6 lov. szd. (800 lovas), 18 üteg (108 löveg), 8 vártüzér zlj.,
50 000 puska.
2. Krakkó: 20 zlj., 7 üteg (42 löveg), 9,5 vártüzér zlj. 13 950 puska.
IV. Egyéb erők :
A) Woyrsch-féle hadsereg31 (W^yrsd^-iaéťftefe-vezérezredea^4áCŽ/2. osztrák—
magyar hds. (Behm-íkTOeüi-4©v*s^^
IV. hdt.,
XII. hdt.)b) Woyrsch-seregtest (.Woy-gsch-vezérezredes)
Összesen: 113,5 zlj., 81 lov. szd. (9606 lovas), 91 üteg (486 löveg). 83 045 puska.
B) 1. hadsereg® (Dan-kl 4ôvassági_táborrLok)(II. hdt., I. hdt., Martiny-csoport)
összesen: 86 zlj., 41 lov. szd. (4256 lovas), 64 üteg (323 löveg), 68 003 puska.
C) 4. hadsereg39 (JózseiJSegdinánd főherceg-.gyalogsági táb^pn-ek) (XVII. hdt..
XIV. hdt., XI. hdt., Arz-csoport: VI. hdt,, Bartheldy-csoport, IX. hdt\
összesen: 168 zlj., 1 kerékpáros zlj., 72 lov. szd. (6513 lovas), 160 üteg (798
löveg), 106 713 puska.
Az orosz fronton álló K. u. K.-erők (benne német csapatok): 757 zlj., 1 ke
rékpáros zljT, 361 lovas századf (37 246 lovas), I7V2 vártüzér zlj^~553 244 puska^"
3015 l ö v e g e 2eJc*ec ín ^
u r^zJ
Az első pillanatban f eltűnift/aiőcsapást hordozó 3. hadsereg erőinek elégte
lensége. Az ún. keleti szárny XVIII. hadteste egyetlen lövészhadosztályból, az
osztrák 44. Landwehr-hadosztályból állott 13 zlj-al, 3 lov. szd.-dal, 11 üteggel,
8763 puskával, 264 lovassal és 52 löveggel, IX. hadteste (33 gy. ho. és 37 honv.
ho.) 22 zlj.-t, 4 lov. szd-t, 19,5 üteget, 17 633 puskát, 438 lovast, és 112 löveget
jelentett. A hadsereg tartaléka, a XIX. hdt., 14 zlj., 4 lov. szd., 11 üteg, 10 940
puska, 486 lovas és 44 löveg erőt képviselt. Valamivel jobb volt a helyzet a
Szurmay-csoportnál : (7. gy. ho., 40. honv. ho., 75. honv. ddr., 128. honv. népf.
ddr., 8. lov. ho., 1. honv. népf. huszárddr.) 38 zlj.. 26 lov. szd., 33,5 üteg, 30 985
puska, 2463 lovas, 133 löveg volt az állomány. Bár nehéz feladat előtt állt, figye
lembe véve a déli német hadsereg megígért segítségét, nem tűnik indokoltnak
-í* Puhallo-csoporttal majdnem azonos tűzereje. A Krautwald-csoport (X. hdt.:
2. gy. ho., 24. gy. ho., 34. gy. ho. és 43. löv. ho.) 41,5 zászlóaljat tett ki. és 12 lov.
szd-dal, 26 üteggel, 31 337 puskával, 1007 lovassal és 146 löveggel rendelkezett.
A Puhallo- és Krautwald-csoport ereje (leszámítva a Szurmay-csoportot) a had
sereg nyugati szárnyához képest indokolatlanul gyengének tűnik, sőt a Puhaïlo- és Krautwald-csoport közötti aránytalanság is szembeszökő (35:41.5 zlj.).
Az AOK később sem tudott, ill. akart magyarázatot adni arra, hogy mi indo
kolta a 4. hadsereg 168 zászlóalját, és egyéb erejét a háború sorsát eldönteni
hivatott Boroevič-hadsereg 174 zászlóaljával szemben? Egyáltalán: milyen okok
37 2. osztrák-magyar hds. : Galwitzhdt.: 35 gy. ho., 27. gy. ho., IV. hdt. (Tersztyánszky lov. tbk.): 31. gy. ho., 32. gy. ho.,
XII. hdt. (Kövess gy. tbk.): 16. gy. ho., német 35. tart. ho.; hds. pk-nak alárendelve: 3. lov. ho., 7. lov. ho., 8. lov. ho.,
Woyrsch-seregcsop. : 3., 4. német gy. ho-k, Bredow gy. ho. (német).
38 1. hds.: II. hdt. (Kirbachaltbgy.): 25. gy. ho.,4. gy. ho., I. hdt. (K. Kirchbach lov. tbk.):.5. gy. ho., 46. löv. ho., Martiny-csop. (Martiny altbgy.): 14. gy. ho., 106. Lst. ddr., 2. lov. ho.
39 4. hds.: XVII. hdt. (Kritek gy. tbk.): 121. gy. ddr., 41. löv., ho., XlV.hdt. (Roth altbgy.): 3. gy. ho., 8. gy. ho.,
német 47. tart. ho., 3 zászlóaljból álló népf. csop. XI. hdt. (Ljubiéié altbgy.): 11. gy. ho., 15. gy. ho., 30. gy. ho., 6. lov.
ho. és Véver alez. különítménye, Arz csop.: VI. hdt. (Arz altbgy.): 39. gy. ho., 12. gy. ho., 45. löv. ho., Bartheldycsop. : 38.. honv. ho., honv. kombinált ho., IX. hdt. (Kraliček altbgy.): 10. gy. ho., 13. löv. ho., 26. löv. ho., 11. honv. lov.
ho., 5. lov. ddr.; hadseregközvetlen: 88. gy. e., 5. táb. ágyúsezred, lengyel légió (Pilsudski ezr.); a hadrendi elosztás:
ÖULK II. k. 114-121. o-
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vezették az AOK-t, hogy a döntést hordozó 3. hadsereg 15.1 ütegben 742 löveggel
rendelkezett a 4. hadsereg 160 ütegbe szervezett 798 lövegével szemben. Az
AOK később arra sem adott választ, hogy a nehéz, erdős-hegyes terepen meg
vívandó harcokhoz miért nem a hegyi felszerelést és kiképzést kapott 4. had
seregbeli hadosztályokat vonultatta fel.40 Vajon mi indította az AOK-t arra,
hogy a 3. hadsereg nyugati szárnyán levő III. hadtest 41 is csak később kapjon
szerepet ?
Éppen Boroevicnak az AOK-hoz küldött előterjesztései tükrözik, hogy a csa
patvezetés szót emelt az erőelosztás, nem különben a siralmas létszámviszonyok
miatt. Boroevič egyik előterjesztésében hadseregének 130 000 puskára való fel
töltését csak január végére tartotta lehetségesnek. A 3. hadseregbe besorolt
hadosztályok puskalétszáma végül is elérte a 130 000 főt, ami azt jelentette, hogy
a hadosztályok a kötelezően előírt 12 000—15 000 puskalétszám felével, tehát egy
hadilétszámra emelt ezred erejével rendelkeztek, sőt nem egy volt közülük,
amely 2 vagy 3 hadilétszámú zászlóalj erejét mondhatta magáénak. Mindez ar
ra utalt, hogy a háború első öt hónapjában elszenvedett 1,25 milliós vesztesé
get a kárpáti téli hadjáratig pótolni nem tudták és a háború sorsát eldön
tőnek tekintett hadműveletet az 1914 augusztusában frontra küldött állomány
felével akarták megvívni.42
Kétségtelen: a hadvezetőség mindent elkövetett a létszámhiány pótlására. Már
a mozgósításkor behívták az 19I4-es, október—november hónapban az 1915-ös
rekrutaévfolyamot és gyorsított eljárással .megtörtént az idősebb évfolyamok fe
lülvizsgálata (szupermustrálása), továbbá megkezdődött a felgyógyult sebesül
tek, betegek nagy tömegének frontra indítása. Kb. 1 millióra volt tehető a hát
országban betegség alatt állók száma, de ezekből 1915 januárjában csak 126 000
érkezett ki a frontra, 43 a többi egyelőre a VI. menetzászlóaljakba való besoro
lását várta. A késedelmes kiszállítás részben a kiképzés elhúzódására, részben
az anyagi-technikai ellátottság siralmas voltára volt visszavezethető. A front
hadsereg 1914 augusztusában mintegy 2,5 millió puskával jelent meg a harc
mezőkön, amelyből az AOK megállapítása szerint 1914 őszének harcaiban kb.
1 millió darab elveszett, illetve az ellenség kezébe jutott (jó részüket a pánikba
esett katonák eldobálták). így a harcoló hadsereg állandó puskahiánnyal küsz
ködött, s a tartalékosok, rekruták kiképzése a hátországban bottal folyt. A
fronton elesettek és sebesültek összeszedett fegyvereiért az AOK magas prémiu
mot fizetett. Mindez azonban alig változtatott azon a tényen, hogy a puska
hiány fronton-hátországban krónikus maradt s pl. a frontra kiérkező gyalogság
hátországi kiképzése alatt többnyire nem jutott lövéshez.
/ i \ meglevő^puskaállomány 7 típusból tevődött össze, legkorszerűbbnek az
M 95-ös puska Vplt mondható. Még nehezebb feladat volt a hétféle puska lőszer
\.
szükségletének kielégítése.44
Beható vizsgálatok mégis azt mutatták, hogy a gyalogság szörnyű veszteségei
nem kizárólag a puska- es\K5szerellátás anarchiájára voKak visszavezethetők.
1914 őszének keserves tapasztalatai elsősorban a tüzérségiN^mogátás hiányát
mutatták: a csapatok tüzérségi tűztámogatása a gyenge, elavuli^tábori tüzér
séggel alig volt megoldható. A tábori tüzérség közép- és nagykalioerű-lövegei
40 József Ferdinánd főherceg pl. egyszerűen nem volt hajlandó kiadni kezéből a XIV. (Innsbruck) hadtestet.
41 A grazi hadtest.
42 1914 veszteségeire és a fronthadsereg 1915 elejei létszámviszonyaira ld. ÖULK II. k. Beilage 1. Tabelle 1-4.
43 Az ún. V. menetzászlóaljakkal (Marschbataillonen).
44 HL AOK Op. Nr. 5643 és AOK Op. Nr. 6355.
45 HL AOK Op. Nr. 9207.
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— beleértve a hegyi ágyúkat, tábori tarackokat és A 125 cm-es tarackokat —
elöregedett konstrukciójukkal, állandó lőszerhiányukkal, vontatásuk megoldat
lanságával a gyalogsági harcok támogatását megoldani nem tudták. Az AOK
— jobb híján — már 1914 kora őszén a frontra irányította a 24 cm-es és 30,5
centiméteres nehézmozsarakat, amelyeknek az ellenségre gyakorolt pszichikai
hatása ugyan jelentős volt, de az orosz tábori tüzérség fölényének leküzdése
nem sikerült.)A kárpáti téli hadjáratra való felkészüléskor az AOK még csak
mérlegelte ~űj ütegek felállítását olyan új lövegekkel (könnyű tábori ágyú, 10
cm-es ágyú, hegyi ágyú, modern tarack), amelyek egyelőre csak a gyárak ter
vező asztalán léteztek/' 5 Mivel az AOK 1915 első negyedére a háborút már eldöntöttnek vélte, az 1915 februárjában életbe lépő új lövegprogramot, valamint
a tüzérség ezzel kapcsolatos átszervezését inkább elméleti kérdésnek tekintette,
s minden erejét a meglevő állomány lehető legjobb felhasználására összponto
sította. Az akarat természetesen megbukott azon a könyörtelen tényen, hogy a
lőszert adagolni, vagy a tüzérséget egyszerűen mellőzni kellett — lőszerhiány
miatt. A téli hadjárat alatt pedig mindennapos jelenséggé vált, hogy az út- és
időjárási viszonyok miatt mozgásképtelen löveganyag bevetésére alig volt mód.
A háború sorsát eldönteni hivatott nagy offenzívát olyan időszakban erősza
kolták, amikor a hadsereg létfontosságú fegyverneme, a tüzérség, addigi törté
nelmének legsúlyosabb válságát élte át.
A „legdicsőbb fegyvernem", a lovasság, már 1914 őszének nagy csatáiban
gyakorlatilag felmorzsolódott. A bravúros lovas „attaque" harcmód helyébe a
karabélyokkal vívandó gyalogsági tűzharc, illetve roham lépett, amely egyben
a lovasszázadokat is lövészalakulatokká formálta át. 1914/15 fordulóján e nagy
átalakulás még csak a kezdet-kezdetén állott, amelynek szánalmas következ
ményei gyakran komikus formát öltöttek: a lóról szállt lovasság szuronnyal
el nem látott karabélyára sarkantyúját tűzte, s így vívta meg reménytelen kö
zelharcát a kiépített állásokban védekező ellenséggel.46
Az anyagi-technikai elmaradottság, az ellátási nehézségek sokszorozódása ki
hatott a katona személyes tárgyaira, ellátottságára. A harctéri viszonyokra ab
szolút alkalmatlan csukaszürke ruházat felváltása tábori szürkével 1914/15 for
dulóján kezdődött, s a hátországi ipar nem volt felkészülve rá: amellett, hogy a
lerongyolódott ruházat pótlását sem tudta biztosítani, az új gyártásának is szin
te leküzdhetetlen akadályai mutatkoztak. Ugyanekkor a nagy kereslet szük
ségszerűen rontotta a minőséget, ami a hadseregszállítók féktelen profitéhsége
miatt az elviselhetetlenségig fokozódott.47 A hadsereg ruházata 1915 elején igen
tarka képet mutatott: a csukaszürkétől a tábori szürkén át a civil ruháig min
den előfordult (Pflanzer-Baltim népfelkelőinek egy része civil ruhában, karsza
laggal várta a támadási parancsot a Máramarosi havasokban). A korán fellépő
nyersanyaghiány miatt csalánból és egyéb pótanyagokból gyártott ruházat nem
védte a katonát a kemény télben,(sla-pa-pírtalpú-bakaneesaí-együtt..(amely„a
mesés profittal gazdagodé gv4«3Sök^dié^-^2ára44)-sek--^
halálának -vagy-^sérulésénék l e t t előidézője^ Ha mindennél figyelembe vesszük,
hogy az erdős, hegyes terep megkívánta hegymászó bakancsok a Kárpátokban
harcoló csapatoknál jórészt hiányoztak (nem úgy a 4. hadseregnél), megérthető
az a sok szenvedés, amely a katonáknak a téli hadjárat sorián osztályrészül ju
tott. A szenvedések tetéződtek az utánpótlás és egyéb szolgálat szervezetlensége
miatt: a vonatoszlopok járműveinek alig használhatósága a hegyi terepen, vagy
-vonóerőhiánya napokig ellátatlanul hagyta a harcolókat, amellett, hogy az
46 Vö. ÖULKII. k. 19.0.
47 Vö. ÖULK II. k. 14. o.
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egészségügyi szolgálatot is (sebesültek, betegek elszállítása) leküzdhetetlen fel
adatok elé állította.
A fent említett nehézségek, párosulva az elszenvedett vereségek és szörnyű ^- .
vérveszteségek pszichikai hatásával, i már 1914 őszén kiváltották a háborúba va-*Mun.t
Jó belef áradás érzését, különösen a soknemzetiségű hadsereg szláv és román jh^ii .
elemeinél.(^Tháború befejezésének reményei egyelőre a távoli jövő ködébe vesz- * k *»^
tek, az embereken 1914/15 foťdulójára apátia lett úrrá. Valtak azonban olyan
csapatok, amelyeknél a háború gyűlölete nyílt lázadásokban, az ellenséghez
való átszökésben, másoknál a front mögötti és hátországi lógásokban vagy ép
pen az öncsonkítás legváltozatosabb formáiban nyilvánult meg.48 E jelenségek
kiváltásában kétségkívül szerepet játszott az orosz hadvezetőség ügyes propa
gandája, méginkább azonban a hátországban fellépő nyomor és hátországi ter
ror csakúgy, mint a hivatásos tisztikar spkszor embertelen magatartása a le
génységgél szembenľM914 októberétől ismétlődő lázadások, parancsmegtagadá
sok fordultak elő, amelyeket biztonsági (kordon-) alakulatokkal fékeztek meg.
így pl. a cseh többségű 35. gyalogezrednél és a 30. lövészezrednél; a szerb, iszt
riai, szlovén, olasz, galíciai, lengyel-rutén, erdélyi román többségű alakulatok
megbízhatósága állandóan kérdéses volt, s harcbavetésük mindenkor a vállal
kozás kudarcának lehetőségét hordozta.49(^A csapatok^ használhatósága minde
nekelőtt a védelmi harcban volt kétséges: amellett, hogy ilyen jellegű kiképzést
alig kaptak, az állásokban megmerevedő védelmi harc szinte kínálta az ellen
séghez való átfutást, vagy éppen az állások pánikszerű elhagyását,) Ez a körül
mény is nagy szerepet játszott abban, hogy a hadvezetőség a támadást erősza
kolta, nemcsak a mozgóháború újrafelvételének, az ellenség számbeli fölénye
kiegyenlítésének, hanem a hadsereg összetartozásának eszközét is benne látta.
A kárpáti téli támadó hadműveletet így a hadászati, hadiműveleti célok mellett
katonapolitikai-politikai kényszerűségnek is motiválták. A nagy feladat meg
oldása pedig egy olyan hadseregre hárult, amely 1914/15 fordulójára — az AOK
józanabb vezetőinek megítélése szerint is — „majdnem salakká kiégett" és „milicista sereggé" alakult át.

Az osztrák—magyar—német felderítés az orosz csapatok hozzávetőleges ere
jét és elhelyezkedését január közepéig feltárta, de az orosz vonalak mögött tör
téntekbe nem nyert bepillantást. Tisztázódott, hogy a fő- és kisegítő csapások
irányában összefüggő orosz arcvonal csak a Gorlice—Baligorod szakaszon van,
ahol nyugatról-keletre a 8. (Bruszilov) hadsereg XXIV.,50 XII. 51 és VIII.52 had- J * '
„3ghez tartozott, amelyet _
hadosztálya 54 Przemyslt tartotta körülzárva. A délnyugati arcvonal főparancs- ^-"^^fihg^
48 ÖULK II. k. 27-30. o., HL AOK Op. Nr. 6129 tartalmazza az erre vonatkozó jelentéseket.
49 HL AOK Op. Nr. 6063. A csapatok körében uralkodó teljes apátia illetve konkrét lázadások, ellenséghez való átszökések, az egyes nemzetiségek megbízhatatlanságának érzékletes leírása. HL. AOK Op. Nr. 6465. IX. hdt.: ÍR 36, IR 98
cseh többségű legénységének zendülései, 13. ID: 14 IR-jének pánszláv fertőzöttsége, ÍR 95, IR 58 tömeges dezertálása,
XI. hdt.: szerb nemzetiségű legénység megbízhatatlansága, 8. ID olasz katonáinak parancsmegtagadásai jelzik a hadse
reg morális állapotát.
50 49. gy. ho., 48. gy. ho.
51 12. szibériai gy. ho., 12. gy, ho., 19. gy. ho., 3. löv. ddr., 4. löv. ddr.
52 15. gy. ho., 13. gy. ho., 69. gy. ho. kb. 3/4 része, 11. lov. ho., 3. kaukázusi kozák ho., 14. gy. ho., 58. gy. ho., 60.
gy. ho.
53 34. gy. ho., 65. gy. ho., 12 lov. ho. és 2. komb. kozák ho.
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noka, Ivanov tábornok, január 20-án adta ki parancsát Bruszilov tábornoknak
az Eperjes—Kassa—Csap irányú főcsapás végső felkészítésére, amelynek végre
hajtását a 8. hadsereg, kisegítő csapását pedig a 11. hadsereg említett hadosztá
lyai végezték volna el az Erdős-Kárpátok ellen. A siker érdekében a lengyel
fronton levő összes hegyi üteget a 8. hadsereghez irányították. Bruszilov az
adott lehetőségeken belül felkészítette csapatait.
Az első kárpáti offenzíva kudarca (1915. január 23—február 25.)
Mint arról már említés történt, az offenzíva megindítását az AOK 1915. ja
nuár 13-án kiadott parancsa január 23-ára rendelte el.55 Január 14-én az AOK
újabb parancsban utasította a 3. hadsereget, 56 hogy amennyiben a támadás meg54 81. gy. ho., 1/3 69. gy. ho., 82. gy. ho. és 9. lov. ho. Mindezekre nézve Id.: A Világháború, VIII. k. 76. o.
55 HL AOK Op. Nr. 6270. Egyes alakulatok az előretörést már 21-éről 23-ára virradó éjjel megkezdték. A közölt
térkép a január 26-i állapotot rögzíti. Bruszilov 27-én kezdte meg az ellentámadást;
56 HL AOK Op. Nr. 6267. Megjegyzendő, hogy a parancs hadműveleti száma adminisztrációs okokból alacsonyabb,
mint a támadást elrendelő parancsé.

— 406 —

kezdése előtt a 4. osztrák—magyar hadsereget a 3. orosz hadsereg részéről táma
dás érné, azonnal avatkozzék be és keletről kapja oldalba a Krakkó felé törő
oroszokat.
Erre azonban nem került sor. A 3. hadseregnek az egyes harccsoportokhoz ki
adott parancsa szerint 57 — az AOK irányelveknek megfelelően — a Szurmaycsoport már január 22-én megkezdte támadását az Uzsoki szoros ellen. Az arc
támadást elkerülendő, iránya kelet—délkeleti volt, s különösebb orosz ellenál
lásba egyelőre nem ütközött. A támadási ütemterv szerint január 26-ig a cso
portoknak el kellett érnie a Wysocko nz.—Borynia magaslatok vonalat, hogy
ezáltal elősegítse a tőle balra levő Puhallo csoport Ustrzyki-D irányú csapá
sát, illetve a német déli hadseregnek az Erdős-Kárpátokból való kijutását. A
csoport támadása a kezdeti lendület után lefékeződött: a hegyekben dühöngő
hóvihar a mozgást szinte lehetetlenné tette, a csapatok menetteljesítménye nem
érte el a napi 3—4 km-t, miközben emberek ezrei estek ki részint fagyás, sérü
lés, s egyéb betegség, részint a teljes kimerülés, és az utánpótlás szervezetien57 HL 3. AK. Op. Nr. 2870.
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sége, csődje miatt. Szurmay január 25-én kénytelen volt pihenőt elrendelni
több nap óta szabadban éjjelezett s meleg ételt nem kapott csapatainak, a ko
rábbi harcokból megmaradt fedezékekben. A katonák a támadás megindítása
óta először jutottak fedél alá.
A támadás folytatására mind Boroevič, mind az AOK megítélése szerint ége
tően szükség volt. Ezt elősegítendő, Boroevič javasolta, hogy a Viharos és Ha
vasköz helységek között felvonult és a déli német hadsereghez tartozó 3. német
gárdahadosztály Szurmay jobbszárnyán Turka iránnyal, s ne az eredetileg ter
vezett Libuchora—Tucholka irányában mérjen csapást. Ez utóbbira elegendő
nek tartotta Szurmay kikülönített 75. dandárját azzal a részfeladattal, hogy
innen nyugtalanítsa a Vereckei szorosban álló gyenge orosz erőket. Az AOK
mindehhez hozzájárult s ezt követően Szurmay folytatta csoportjának támadá
sát.
Az új roham még nagyobb nehézségeket hozott: az utakat jégpáncél borította,
vagy olyan — méteres vastagságú — hótömeg, hogy a gyalogság mozgása is
megállt, illetve tovább haladásra csak a hó ellapátolása után kerülhetett sor
(arról nem is beszélve, hogy a tüzérség egyszerűen mozgásképtelenné vált).
Mivel az orosz csapatok ekkor még csak provizórikus ellencsapásokra vállal
koztak, az osztrák—magyar csapatoknak sikerült elfoglalniuk Siankit.
Az erősödő orosz ellenállás azonban minden további erőfeszítést megakadá
lyozott, s a kimerült Szurmay-csoport a havas hegyoldalakon a kemény tél és
az orosz tűzhatás csapásai alatt várta sorsa további alakulását.
A Szurmay-csoport támadását követő főcsapás első fázisát végrehajtó Puhallo-csoport január 23-án indult támadásra. Hadműveleti célját az AOK (és a 3.
hds. pság) Ustrzyki—D térségének elfoglalásában jelölte meg, mint a hadásza
ti-hadműveleti cél elérésinek előfeltételét.58 A parancs egyben hangsúlyozta,
hogy a csoport keleti szárnyán levő 33. hadosztályból egy dandárnyi erőt kell ki
különíteni a Szurmay-csoport mozgásának biztosítására. Puhallo táborszernagy
január 16-án adta parancsba az egyes csapattestek részfeladatait, illetve a fel
adatok megoldásához szükséges csapatmozgások végrehajtását.
A csapatoknak már a megindulási állásokba való felvonulásokkor emberte
len nehézségeket kellett leküzdeniök. A menetelések igen sok nehézséggel jár
tak: a csapatok csak akkor tudtak előrejutni, ha az utakról a havat előzetesen
ellapátolták. A lovasság, mihelyt az útról letért, hasig besüllyedt a hóba. A tü
zérség lemaradt, s mindig csak éjjel, az utak teljes megtisztítása után tudott
felzárkózni. Január 22-én a csapatok általában megindulási állásaikban vol
tak, de erejük egy része elveszett, teljesítőképességük lecsökkent a menetelé
sek megpróbáltatásai nyomán.
A január 23-án tomboló hóviharban meginduló támadás ütemének fenntartása
sehol sem sikerült: kikülönített alakulatok lapátolták a havat, s ahogy előre
haladtak, a jeges úton csúszkálva, a hidegtől elgémberedve menetelt a gya
logság, és kapaszkodott fel a hegyekbe. Az időjárás pillanatnyi javulásával az
ütem valamelyest javult, amit az is elősegített, hogy a szemben álló orosz erők
ekkor még lovaskötelékekből álltak és kiépített védelmi állásokkal nem ren
delkeztek. Az előretörő Puhallo-csoport és a megrekedt Szurmay-csoport között
természetszerűleg rés keletkezett, ahová ellenséges csapatok betörhettek és Pu
hallo jobb oldalát veszélyeztették. Emiatt a Puhallo-csoport jobbszárnyát egy
dandárral (66. sz.) megerősítették s biztosítva folytatta az előretörést. A csoport
január 26-ig a Boberka—Lutowiska—Crewt helységek és a Solinka folyó által
58 Uo.
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határolt vonalat elérte, miközben a mellette haladó Krautwald-csoport 43.
lövészhadosztálya Baligorod városát birtokba vette.
A hadműveleti terv előírásának megfelelően a Puhallotól nyugatra levő, a
f őcsapás második fázisát hordozó Krautwald-csoport csak akkor kezdhette meg
támadását, amikor Puhallo előtörésének hatása mutatkozni kezdett. Mivel 43.
lövészhadosztálya Puhalloval együtt támadott, s jelentősen előbbre jutott.
Krautwald másik három hadosztályával már január 24-én támadásba lendült.
A nehéz terepviszonyok, s a szinte elviselhetetlen időjárás által erősen akadá
lyozott támadás beleütközött az orosz fővédő vonalba, ahol a jól kiépített állá
sokban elhelyezett gyalogság s a mögötte igen hatásosan tüzelő tüzérség a tá
madást megállította. A csoport néhány kilométeres előnyomulás után elakadt,
majd egyes részei az orosz ellenlökések nyomán visszaözönlöttek. A fedezék
nélküli, napok óta csak hideg élelemre utalt, rendkívül kifáradt osztrák—magyar
csapatoktól legfeljebb azt lehetett elvárni, hogy állásaikat megtartsák. A tá
madás folytatásáról szó sem lehetett, különösen azután, hogy Boroevic a had
seregtartalék 29» hadosztály itteni bevetéséhez sem járult hozzá, mivel azt a
keleti szárny újbóli támadásának megindításakor akarta felhasználni. A csoport
január 25-én — Boroevič hozzájárulásával — beszüntette támadását.
A hadászati-hadműveleti támadás főcsapása január 26-ig kifulladt, jóllehet a
csapatok emberfeletti teljesítményt mutattak fel. Szurmay csoportja a borynai
magaslatok előtt egyhelyben toporgott, illetve elhárító harcokba bonyolódott,
Puhallo — jobb oldalát féltve Szurmay lemaradása miatt — mindkét itt levő
hadosztályát leállította, így északi irányú támadása elvesztette lendületét és né
hány kilométer mélységű elfoglalt területtel a hátában megrekedt. A Kraut
wald-csoport ugyanakkor — beleütközve az orosz fővédő vonalba — január
26-tól még arra is alig volt képes, hogy az orosz ellenlökést, majd ellencsapá
sokat elhárítsa.
Nagyjából ugyanezen kép bontakozott ki a kisegítő csapást mérő déli német
hadseregnél is. A hadsereg osztrák—magyar alakulatokból álló nyugati csoport
ja (Hofmann-csoport) január 23-án kezdte meg támadását Tucholka és Tuchla
iránnyal. 59 Január 26-ig a -csoport elfoglalta Vezérszállás térségét és Volóc felé
támadott. Az orosz ellenállás miatt üteme lelassult, ami jelentősen befolyásolta
a hadsereg keleti csoportjának, a német XXIV. hadtestbe sorolt német és oszt
rák—magyar alakulatoknak egy nappal később kibontakozó támadását a Wyszkowi hegynyereghez vezető úton. A heves orosz ellenlökések nyomán a déli
német hadsereg is megtorpant, s a hadászati-hadműveleti terv kisegítő csapása
egyelőre kátyúba jutott 60 szinte azon a végzetes napon, január 26-án, amikor
Bruszilov orosz tábornok 8. hadserege megrohanta a 3. osztrák—magyar had
sereg közepét és nyugati szárnyát.
A duklai horpadásban nagy erővel megindított orosz ellentámadás (a főcsapás végrehajtója VIII. orosz hadtest) hadműveleti célja az volt, hogy az oszt
rák—magyar arcvonalat áttörve és a Mezőlaborc—Lupkov—Cisna—Lucli vona
lig előrejutva, a duklai horpadástól keletre a Kárpátokon levő osztrák—ma
gyar—német erők kivonását kikényszerítse. Ennek elérését volt hivatva előse
gíteni a hadsereg bal szárnyának kisegítő csapása a Puhallo-csoport által elfog
lalt Chrewt—Smolnik—Lutowiska vonal ellen.
59 ÖULK H. k. 130. o. megjegyzi, hogy a Hofmann-ncsoport eredetileg az 55. gy. ho.-ból, a 131. gy. ddr.-ból és a né
met 1. gy. ho.-ból állott. Mikor kiderült, hogy a német ho. parancsnoka, Contha altábornagy rangidős Hofmannal szem
ben, a ho. a csoportból kivált s közvetlenül a német déli hds. pságnak alárendelve, önálló feladatként kapta az előnyomulást Tucholka felé.
60 A Pflanzer-Baltin-csoport kisegítő csapása a felvonulás elhúzódása miatt csak később indulhatott meg, így az offen
zíva sorsára januárban nem lehetett befolyással.
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Az AOK Bruszilov serege támadásának veszélyét egyelőre nem ismerte fel,
s úgy ítélte meg, hogy a Szurmay-csoport és a déli német hadsereg mozgás
ba lendítésével azt ellensúlyozhatja. Január 27-én, amikor Szurmay az Uzsoki
szorost meglepetésszerűen elfoglalta, utasította Linsingen tábornokot a német
déli hadsereg további előnyomulására és a vereckei, illetve a lavocsnei út meg
tisztítására. Hangsúlyozta, hogy a német XXIV. hadtest helyi sikerei és Szur
may előnyomulása lehetővé teszik a Hofmann-csoport előtt álló orosz erők viszszavetését is. 61 Ezt követően az AOK utasította Pflanzer-Baltint, hogy január
30-án kezdje meg előnyomulását seregteste nyugati szárnyával. 02 A január
29-én kiadott parancs még ennél is tovább ment: elrendelte a 3. hadsereg ke
leti szárnyával szemben levő Tuska elfoglalását, mivel biztosra vette, hogy
Bruszilov balszárnyát a Puhallo-csoport simán visszaveri.63
A tescheni AOK-főhadiszállás túl messze volt az eseményektől és a hadsereg
főparancsnokságnál uralkodó voluntarizmus egyszerűen nem vette tudomásul
a csapatok állapotát. Helyette délibábokat kergetett és a csapatokat újabb
szörnyű veszteségekbe hajszolta.
Január 30-ig a Boroevic-hadsereg közepét és nyugati szárnyát az oroszok
benyomták (XII., X. és III. hdt.), s az áttörés küszöbön állt. Az AOK ekkor a
4. (József Ferdinánd-) hadsereg keleti irányú csapására adott parancsot, amely
nek az orosz erők oldalát kellett volna érnie.6'* A 4. hadsereg a parancs elől ki
tért, a támadást vállalni nem merte, helyette egy dandárt ajánlott fel a 3. had
sereg megsegítésére. Ez azonban kevésnek bizonyult: az orosz támadások pat
tanásig feszítették a 3. hadsereg helyzetét. Az AOK újabb hadosztályokkal pró
bálta megtámasztani Boroevič hadseregét: a Dankl-féle 1. hadseregtől egy nép
felkelő dandárt, a szerb hadszíntérről a (csehekből álló) 21. lövészhadosztályt
Mezőlaborcra szállította, majd — ugyancsak a szerb hadszíntérről — a VIII.
hadtestparancsnokságot és a 9. gyaloghadosztályt Uzsokra irányította.
Ezekben a napokban az aggodalom és kétségbeesés Mezőlaborc térségére
összpontosult — bármennyire is igyekezett az AOK az itt folyó harcok jelen
tőségét kisebbíteni és a megrekedt főcsapást újból mozgásba hozni, ill. a Szur
may-csoport és a déli német hadsereg csapásainak erejét fokozni. Mezőlaborc
elvesztése a Puhallo- és Szurmay-csoport ellátása szempontjából létfontossá
gú Mezőlaborc—Lupkov—Cisna vasútvonal (s az innen kiágazó erdei vasút) ki
kapcsolását jelentette volna. Február első napjaiban azonban mind az AOKban, mind a 3. hadseregben élt még a remény, hogy utóbbi a 4. hadsereg tá
mogatásával Mezőlaborcot és térségét megtartja. így az AOK február 3-i pa
rancsa a szerb harctérről felhozott erőknek a keleti szárnyra való indulását
megerősítette. 65
A parancs kiadásakor még ismeretlen volt az AOK előtt, hogy Szurmay
altábornagy február 2-án támadását abbahagyta és teljesen kimerült csapa
tának pihenőt rendelt el, sőt jobbszárnyát visszavonta. Szurmay parancsa el
len Linsingen óvást emelt mind az AOK-nál, mind a keleti front német fő
parancsnokánál (Hindenburg), sőt a Meziéres-ben (Franciaország) székelő Falkenhaynnál is. Linsingen szerint Szurmay eljárása nemcsak a mellette levő
német 3. gárdahadosztályt veszélyezteti, hanem az egész déli német hadsereg
mozgását is kedvezőtlenül befolyásolja. Ludendorff tábornok (Hindenburg ve61 HL
62 HL
63 HL
64 HL
65 HL

AOK
AOK
AOK
AOK
AOK

Op. Nr. 6652.
Op. Nr. 6661.
Op. Nr. 6706.
Op. Nr. 6781.
Op. Nr. 6850.
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zérkari főnöke) az AOK-hoz intézett táviratában a déli hadsereg korántsem
kielégítő eredményeiért egyenesen Szurmayt tette felelőssé.
AziAOK-ingerülten tiltakozott a neki alárendelt Linsingen lépése miatt, s az
intermezzo a két hadvezetőség amúgy sem harmonikus viszonyát elmérgesí
tette. E személyi feszültségekkel teli napok légkörét méginkább elviselhetet
lenné tette a 3. hadsereg február 5-i jelentése Mezőlaborc elvesztéről.
Az AOK tescheni főhadiszállásának első reagálása a 3. hadsereg vezetése, s
személy szerint a Boroevic elleni szemrehányások tömegében öltött formát.60
A Boroevič-féle vezetés elleni támadásokhoz felzárkózott Tisza István ma
gyar miniszterelnök is: az AOK-hoz eljuttatott táviratában erélyesen tiltako
zott a II. hadtest parancsnokának, Colerus gyalogsági tábornoknak az eljárá
sa ellen, akinek visszaözönlő csapatai — az ő utasítására — a kiürített falva
kat porrá és hamuvá változtatták, a lakossággal szemben az atrocitások soro
zatát követték el, ingó és ingatlan tulajdonukat elpusztították. E tábornok pél
dáját a többiek is követték.
Az Alsópagony—Sósfüred—Sztropkó—Virava—Lupkov—Smolnik vonalig el
jutott orosz csapatok valóban csak füstölgő rohamhalmazokat találtak, s termé
szetesen foglyok tízezreit, kiknek nagy része fagyássérült, beteg, halálosan ki
merült, mozgásképtelen katona volt.67 Nagyjából hasonló volt a helyzet a
Krautwald- és a Puhallo-csoport arcvonalain is, bár ellenük Bruszilov bal
szárnya csak a kisegítő csapást hajtotta végre. A Baligrodot kiürítő 43. lövész
hadosztály állománya, pl. néhány száz főre apadt, a XVIII. és az V. hadtest
állományukban nagymértékben lecsökkent erői folytonos visszafelé mozgásuk
kal a nagy támadás előtti megindulási helyeikhez közeledtek.
Az AOK említett parancsát olyan hadseregnek adta ki, amely 130 000-es pus
kalétszámából eddig 89 000-t elvesztett, vagyis állományának jóval több mint
50%-át, nem beszélve az anyagi veszteségekről, s a visszafelé özönlők kimerült,
elcsüggedt, teljes apátiába süllyedt állapotáról. 68
.-"-"Boroevic válaszában hadserege helyzetének enyhülését a 4. hadsereg táma
dásában jelölte meg, mivel azonban az attól újból elzárkózott, az AOK a 4.
hadseregtől a XVII. hadtestet Boroevic alá rendelte (annak balszárnyára he
lyezve) és utasította Mezőlaborc azonnali visszafoglalására.69 A még aznap ki
adott újabb parancsból kitűnően az AOK a 3. hadsereg középső szakaszán és
balszárnyán, különösen Mezőlaborc és Sztropkó között kialakult válság felol
dását a Lisko és Turka irányában (Puhalló és Szurmay által) intézett ellencsa
pásában látta, ami egyben lehetővé tenné a Przemysl felszabadítására irányuló
új hadművelet kibontakozását. 70 Boroevic az AOK iménti felfogásával nem ér
tett egyet s nyomatékosan kérte, hogy a szerb harctérről felhozott VIII. had
testet Sztropkó térségében bevethesse 71 a XVII. hadtesttel együtt és az oroszo
kat a Duklai szoroson visszavetve teremthesse meg a feltételét a hadvezetőség
által is szorgalmazott Lisko és Turka irányú csapásnak. (Keleti szárny.)
Az AOK erre adott parancsa Boroevicet kioktatta: a 3. hadsereg feladata
Przemysl felszabadítása, s keleti szárnya hivatott arra, hogy Lisko—Sanok i'rá66 HL AOK Op. Nr. 6875.
67 A nagy vereséget később azzal igyekeztek magyarázni, hogy a XVII., VII., X. és XIX. hadtestek szláv ajkú katonái
nem álltak helyt a „nagy testvér" elleni küzdelemben. ÖULK. II. k. 134. o.
68Pitreich vőrgy.-nak a bécsi Kriegsarchivhoz 1929. szept. 20-án eljuttatott adatai szerint a veszteségek megoszlása :
Szurmay-csop. : 14 500, V. hdt. : 16 600, XVIII. hdt. 8010., XIX. hdt. : 5440, X. hdt. : 22 200, VII. hdt. : 13 080 és III. hdt. :
900O fő. ÖULK II. k. 141. o.
'
69 HL AOK Op. Nr. 6897. febr. 5.
70 HL AOK Op. Nr. 6898.
71 HL 3. AK Op. Nr. 3138.
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nyában megnyissa az utat. A hadművelet segítői a déli német hadsereg, Szurmay csoportja és Pflanzer-Baltin seregteste, a kisegítő csapások végrehajtói.
Ezért ragaszkodik a VIII. hadtestnek a keleti szárnyra való elindításához, s
egyben megköveteli a nyugati szárnyon levő XVII. hadtest és a keleti szárny
ra összevont erők együttes támadását. 72
A valóságos helyzetet tudomásul venni még most sem akaró hadseregfőpa
rancsnokság említett parancsa rendkívüli felháborodást váltott ki a 3. had
seregnél. Boroevic azonnali válaszában a támadás erőszakolását az összeomlás
elkerülhetetlenségével tette egyenlővé: „Súlyos kötelességet teljesítek, ha rámu
tatok, hogy a támadó előnyomulás folytatásának a jelenlegi időjárási viszonyok
mellett — harcosok hiányában — össze kell omlania.73
A tesdheni főhadiszállást Boroevič sötét jóslata nem befolyásolta: minden
képpen az eredeti hadműveleti terv végrehajtását akarta, annál is inkább,
mert a körülzárt Przemysl parancsnokának, Kuzmanek tábornoknak a jelenlé
sei a várőrség végső kitartásának idejét február közepére, majd március elejére
tették. 74
A politikai motiváció, amely a Przemysl felszabadítását célzó hadászati
hadműveleti terv kialakítását annak idején előidézte, február elején még erő
sebben érvényesült. A hadművelet látványos összeomlása, a főcsapást végző
3. hadsereg súlyos veresége, nemkülönben példátlan arányú veszteségei, meg
sokszorozták a hadvezetőség, s főleg Conrad vezérkari főnök makacsságát leg
alább a kisebb oél, Przemysl felmentésének elérésére. A hadászati célról,
Oroszország leveréséről — a tények könyörtelen valósága miatt — egyre ke
vesebb szó esett.
Február 8—9-én és az azt követő napokban az AOK a támadás újra felvé
telének eszközét, módját kereste, s végül ahhoz jutott el, hogy a Boroevic-hadsereg jobbszárnyát önálló hadseregként részben újjászervezze, részben más arc
vonalakról elvont csapatokkal megerősítse.75 A keleti szárny 2. hadsereg néven
szerveződött újjá, s élére Bőhm-Ermolli lovassági tábornok került, a NyugatLengyelországban eddig védelmi feladatot ellátó régi 2. hadsereg parancsnoka.
Az új 2. hadsereg átvette a Beszkidd-hágótól Uzsokig terjedő arcvonalszakaszt, s
állományába olvasztotta a 4. hadseregből a 38. és 41. honvéd gyaloghadosz
tályt, a 13. lövészhadosztályt, a régi 2. hadseregből a 27. gyaloghadosztályt, a
31. és 32. gyaloghadosztályt, megkapva még a 9. gyaloghadosztályt, így 7 had
osztálynyi erővel rendelkezett, amelyet a Szurmay-, Puhallo- és Krautwald-csoport súlyos veszteségeket szenvedett alakulatai egészítettek ki.76
A hadseregfőparancsnokság Boroevičhez intézett parancsa (február 8-án)77
rendelkezett a 2. és 3. hadsereg új feladatairól. Ezek szerint: a 3. hadsereg,
erőinek készenlétbe helyezése után, foglalja vissza Mezőlaborc térségét, a 2.
hadsereg pedig készüljön fel a támadó hadművelet újbóli megindítására,
amelynek kezdete február közepe utáni időpont. A Szurmay-csoport igyekez
zen elfoglalni a boryniai magaslatokat, a Pflanzer—Baltin-csoport vegye bir
tokba Nadworna, Delatyn és Dolina térségét, hogy utat nyisson a déli német
hadseregnek.
Részben személyi motívumoktól befolyásoltan, részben kellő számvetés alap72 VIII. hdt.: 9. gy. ho. és a fél 21. löv. ho., XVII. hdt.: 11. gy. ho., 45. löv. ho., 1. népf. ddr.
73 A világháború VIII. k. 110-111. o.
74 Az AOK és a várőrség közötti forgalom megélénkülése február elejére datálható. Ennek oka az offenzíva megreke
dése, ill. az orosz ellentámadás sikere, amelyek a vár kitartásának további lehetőségét reflektorfénybe állították.
75 HL AOK Op. Nr. 6291.
76 HL AOK Op. Nr. 6915 és 6945.
77 HL AOK Op. Nr. 6986.

— 412 —

ján, Boroevič megkísérelte a parancs visszavonatását : Teschenbe küldött ve
zérkari főnöke, Boog vezérőrnagy, a keleti szárnyon végrehajtandó új támadó
hadművelet kilátástalanságáról igyekezett meggyőzni a hadseregfőparancsnok
ságot. Az AOK merev ellenállását azonban nem lehetett megtörni. Közben egy
Falkenhayn-intermezzo is lejátszódott: február 8-án a német vezérkar főnöke
Conradhoz intézett táviratában az osztrák—magyar haderő további támadó
vállalkozásainak nem látta értelmét, s javasolta azok későbbre halasztását.
Conrad február 11-i válaszában a déli német hadsereg egy hadosztállyal tör
ténő megerősítését kérte, amelyre néhány nap múlva kedvező választ kapott.7^
A segítségkérést nem kis mértékben motiválta, hogy Boroevic 3. hadseregének
XVII. hadteste február 10-én támadásba lendült a hadsereg balszárnyán a
Mezőlaborcnál álló oroszok oldalba kapására, de a támadás még aznap vére
sen összeomlott.79 Ugyanebben az időben az éppen 2. hadsereggé szerveződő
keleti szárny egy váratlan orosz támadás nyomán kis híján megsemmisült.
Félő volt, hogy mindez a Szurmay-csoportnál is megismétlődik, a kért német
hadosztály voltaképpen a keleti szárny megtámasztásának szerepét töltötte be,
amellett, hogy a déli német hadsereget is kimozdíthatta volna a holtpontról.
Érdemes pillantást vetni ennek a hadseregnek eddigi teljesítményére. A vá
rakozással ellentétben, a déli német hadsereg nem tudta végrehajtani a rábí
zott feladatot. Támadásának megindulásától kezdve csak részsikereket ért el,
nyugati szárnya, az ún. Hofmann-csoport, veszteségteljes harcokban igyekezett
Tuchla felé nyomulni, a tőle balra harcoló német 1. gyaloghadosztály Zwinin
helység birtokába jutott. A hadsereg keleti szárnyán a XXIV. német tartalék
hadtest a Wyszkow-i nyerget ostromolta a Hofmann-csoportból kivált 209. dan
dárral együtt. Meg-megújuló rohamai, majd az egymást követő orosz ellen
csapások következtében ereje kimerült és a front megmerevedett. A déli német
hadsereg a Kárpátokban rostokolt, s egyelőre semmi reményt nem táplálhatott
a galíciai síkságra való kijutásra.
A másik kisegítő csapást végrehajtó Pflanzer-Baltin-csoport nagyobb sikere
ket könyvelhetett el. Csapatai eleinte alig ütköztek ellenállásba, mivel a ve
lük szemben álló orosz erők jelentéktelenek voltak, s néhány támpontszerűen
kiépített övezetet védtek. A seregtest támadása egyébként akkor indult meg
(január 30-án), amikor a küzdelem a főcsapás színhelyén az orosz hadsereg ja
vára már eldőlt. Pflanzer-Baltin a nyugati szárnyát egyelőre egyedül alkotó
6. gyaloghadosztályt a Pantyr szoros ellen, keleti szárnyát, a 36. gyaloghadosz
tályból és az 54. és 52. gyaloghadosztály részeiből Összeállított csoportot, ja
nuár 31-én Kirlibabától délre a Moldva völgye ellen lendítette támadásba, mi
után seregtestének zöme, a XIII. hadtestparancsnokság és a 42. honvéd hadosz
tály, január 24-én Körösmezőtől délre még csak megkezdte a kirakodást és
január 28-án indította el első egységeit a Tatárhágó felé. Február l^én a 42.
honvéd hadosztály, mint a seregcsoport nyugati szárnya (a 6. gyaloghadosztály lyal együtt), a Tatárhágón át betört a Pruth folyó völgyébe, s négy napos harc
ban elérte a Worochta—Tatarow vonalat. Addigra állományának egyötödét
elvesztette, a horvát többségű legénység a hóviharban a tartását elveszítve
február 5-én súlyos megfegyelmezés alá került. Támadásának folytatása egye
lőre nem volt lehetséges. A tőle nyugatra harcoló és alpesi csapatokból álló
78 A 9. (Mackensen) hadsereg egy hadosztályát adta le a déli német hadseregnek.
79 HL AOK Op. Nr. 7436. A 4. hadsereg parancsnoksága november óta jelentette a hadtest cseh legénységének russzofit
beállítottságát. Az AOK szigorú vizsgálatot rendelt el s a „megfertőzött" katonákat bajtársaik szeme láttára főbelőtték.
A hadtest megbízhatósága természetesen nem állt helyre. Mint kitűnt, a február 10-i támadás összeomlásában nagy sze
repet játszott a legénység háború- és monarchiaellenes gyűlölete.
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6. hadosztály és a kötelékében harcoló lengyel ('légió uihasonló sorsa jutott a
Bysztricza völgyében.
A következő napok az orosz ellenlökések elhárításával és a támadások újra
felvételével teltek el, mígnem a szemben álló gyenge orosz erők északi irány
ba kitértek. így a seregtest előnyomulása nagyabb lendületet kapott és az AOK
kezdeményezésére keleti szárnya is északi irányt vett fel. Ügy tűnt, hogy a se
regcsoport elért sikerei kimozdíthatják a déli német hadsereget a Kárpátokból,
illetve a Bruszilov-hadsereg háta és oldala mögötti kelet-galiciai síkságra be
jutva, s az ottani közlekedési vonalakat elvágva, vagy elpusztítva, a 2. hadsereg
of f enzí vajához áttételesen bár, de jó előfeltételeket teremtenek. Az energikus
Pflanzer-Baltin, csapataitól igen nagy menetteljesítményt követelve s a gyen
ge orosz ellenállást kihasználva, eljutott Nadwornáig, ^jtanisiauig és Kolomeáig, keleti csoportja pedig Czernovitzig, Bukovina fővárosáig. Ezután a se
regtest északnyugatra fordult, hogy Przemysl irányába előtörve hátulról nyis
son utat a déli német hadseregnek, illetve elősegítse a 2. hadsereg offenzíváját.
Mindezen elképzelések meghiúsultak az orosz hadvezetőség ellenintézkedé
sein: a 2. (Bőhm-Ermolli) hadsereg offenzívája összeomlásával szinte egyidőben a Kelet-Galiciában friss csapatokkal megerősített 11. orosz hadsereg el
lentámadása a seregcsoportot csaknem a pusztulás szélére sodorta.
A második kárpáti offenzíva összeomlása. (1915. fébr. 27—márc. 22.)
A 2. hadsereg 1915. február 15-én 12 órakor vette át a Beszkidi hágótól az
Uzsoki szorosig terjedő arcvonalszakaszt. A hadseregparancsnokság Ungvárott
rendezkedett be. Boroevič 3. hadseregének parancsnoksága továbbra is Kas
sán maradt. 80
Bőhm-Ermolli tábornok nem kis magabiztossággal látott feladata megoldá
sához. Az egykori 3. hadsereg keleti szárnyán harcoló csapatok parancsnokai
azonban korán lehűtötték: a háromhetes harcok a csapatokat annyira kime
rítették, hogy egy hirtelen orosz támadás arcvonalukat bármikor áttörhette.
A csapatok létszámvesztesége megdöbbentően nagy volt, a gyalogság harcálló
képessége, tüzérségi támogatás híján, minimálisra süllyedt. A tüzérség — vonó
erő szűkében — nagyrészt a frontvonal mögött állott. Bőhm-Ermolli a beér
kező 27. gyalog- és 41. honvédhadosztály 81 első lépcsőit azonnal a legveszélyez
tetettebb szakaszokra irányította és szorgalmazta a pótlások soron kívüli be
vetését az első vonalakba.
A hadműveleti terv kialakítása február 19-ig megtörtént. A tervet az AOK —
különösebb észrevétel nélkül — február 20-án jóváhagyta és parancsba adta.82
A terv szerint a 2. hadsereg főerejével a Cisna—Baligorod főútvonal két ol
dalán Lisko irányában támad. A főerő gerincét a Tersztyánszky lovassági tá
bornok parancsnoksága alatt létrehozott 12 km szélességű és a XIX. hadtestben
összefogott 50 000 fős támadó ék képezi.83 Mivel a Tersztyánszky-csoport, s a
80 HL AOK Op. Nr. 7152 és 2. AK Op. Nr. 2150.
81 A hadosztályokat áthelyező parancsok: HL AOK. Op. Nr. 6915 és AOK Op. Nr. 45. (Utóbbi intézkedett a 35. %y.
ho. és a 38. honv. ho. átdobásáról is.) Elsővonalbeli elhelyezésük: HL 2. AK. Op. Nr. 2153. és 2. AK. Op. Nr. 2178.
82 Kriegsarchiv, Bécs: AOK Op. Nr. 7362.
83 Tersztyánszky Károly lovassági tábornok a Monarchia „kérlelhetetlen" tábornokai közé tartozott. A támadó ék
parancsnoki tisztére való állítása az AOK szerint az energikus végrehajtás biztosítéka volt. Tersztyánszky mint a IV. (bu
dapesti) hadtest parancsnoka, kíméletlenségével, emberek ezreinek gátlástalan feláldozásával még a magyar uralkodó körök
felháborodását is kiváltotta. Személyi ellentétei Tiszával, a m . kir. miniszterelnökkel s nem egy magyar politikai vezetővel,
amelyek budapesti ténykedésének idejéből datálódtak, a „magyar ajkú" legénységgel szembeni különösen durva bánás
módban is lecsapódtak.
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tőle jobbra álló XVIII. és V. hadtest utánpótlási vonala az egyetlen Takcsány—
Cisna műútra korlátozódik, szükséges a Lupkov—Cisna közötti keskenyvágányú
vasút üzembe állítása is. Ezért a XIX. hadtest bal szárnyának a támadás meg
kezdése előtt birtokba kell vennie a Mezőlaborc—Lupkov vasútvonal nagy
kanyarj át,8'1 hogy a 3. hadsereg támadása nyomán visszafoglalt Mezőlaborcból a 2. hadsereg utánpótlását ezen a vasútvonalon is biztosítsák.85
A főcsapást kísérő kisegítő csapásokat a 3. hadseregnek és a Pflanzer-Baltinseregcsoportnak kellett végrehajtania. A 3. hadsereg fő feladatát továbbra is
Mezőlaborc térségének visszafoglalásában látták, míg Pflanzer-Baltin hadmű
velete Kelet-Galiciában az orosz erők lekötését, illetve a déli német hadsereg
Kárpátokból való kitörésének elősegítését célozta. Pflanzer-Baltinnak e feladat
ra az AOK erősítéseket helyezett kilátásba.
Mielőtt a főcsapás megindult volna, Boroevič február 20-án kilátástalannak
ítélte Mezőlaborc visszafoglalását: a X. hadtest állapota minden támadó vál
lalkozást kizárt. Mezőlaborc nélkül viszont értelmét vesztette a Lupkov elleni
támadás, így azt február 22-én elvetették. Közben felhőszakadásszerű eső árasz
totta el a Cisna—Baligorod műutat és a 2. hadsereg utánpótlása teljesen leállt.
Bőftim-Ermolli — tekintet nélkül a körülzárt Przemysl egyre súlyosbodó hely
zetére — kérte a támadás elhalasztását. 86
Az AOK a kérést nemcsak elutasította, hanem ragaszkodott a Lupkov elleni
akcióhoz is, amelyet most már Boroevič jobb, és Bőhm-Ermolli bal szárnyának
közösen kellett volna végrehajtania. Az időjárás ismét közbeszólt: február 24-re
a nagy esőzés következtében teljesen használhatatlanná vált a Takcsány és Cis
na közötti műút, az utánpótlás megrekedt a vízárban, trénszekerek százai borul
tak az útmenti árkokba, a tüzérség mozdulatlanná merevedett, az emberek ittott derékig érő vízben haladtak előre. BÖhm-Ermolli a támadás 48 órai elha
lasztását parancsolta meg csapatainak. 87
Az AOK, amely tescheni főhadiszállásán nem volt hajlandó tudomásul ven
ni a természeti csapást, Bőhm-Ermollit személyében tette felelőssé a támadás
február 27-i megindításáért. A 2. hadsereg parancsnoksága erre tábori csendőralakulatokikal az utakra hajtatta a civil lakosságot, s rendkívüli erőfeszítések
árán az utakat többé-kevésbé járhatóvá tette.
Mindettől függetlenül a főcsapás rendkívül kedvezőtlen előjelekkel indult.
Az eredetileg 7 hadosztályra tervezett támadó ék fokozatosan 4V2 hadosztályra
zsugorodott, mivel a déli német hadsereg 3. gárdahadosztályát — az erősödő
orosz nyomással szemben — a fél 38. honvédhadosztállyal kellett kisegíteni.
A maradékot Szurmay csoportjának támogatására használták fel. Az V. had
test a 27. gyaloghadosztály, a XVIII. hadtest a 9. gyaloghadosztály segítségére
szorult.88 Nemcsak az volt a baj, hogy az említett hadosztályokat szétszedték,
84 A Laborcza völgyében futó fővonal biztosította a kapcsolatot a 3. és 2. hadsereg számára a hátországgal. HL AOK
Op. Nr. 7345.
85 A stratégiai fontosságú Mezőlaborc visszafoglalására az AOK elégségesnek tartotta az 1. Lst. ddr-ral megerősített
XVII. hadtestet és a 21. gy. ho-al, a 9. gy. ho-al, s egy kombinált ddr-ral kiegészített VII. hadtestet. Ld. ía már idézett
AOK Op. Nr. 6971. parancsot. Mindezzel ellentétben állt Boroeviének Mezőlaborc visszafoglalásával kapcsolatos szkep
ticizmusa.
86 HL AOK Op. Nr. 751 l-ben 2. AK jelentése.
87 HL AOK Op. Nr. 7511.
88 XIX. hdt.: 34., 29. gy. ho., és 41. honv. ho. (Trollmann-csop. néven), 27., 32. gy. ho. és 43. löv. ho. (Schmidt-csop.
néven) március 2-ig, (tartalék 31. gy. ho., útban 14. gy. ho.); március 20-án: 34., 29. gy. ho. és 41. honv. ho. + negyed
14. gy. ho. (Trollmann-csop. néven), 27., 13., 32. gy. ho. (Schmidt-csop. néven) és fél 14. gy. ho. és 43. löv. ho. (Martinycsop. néven). A 31. gy. ho. egyideig a Schmidt-csop. mellett (jobbról) a 32. gy. ho.-al alkotta a Lütgendorff-csoportot,
majd az V. hdt. mögé vezényelték. A 2. hadsereghez tartozó egyéb csapatok: XVIII. hdt.: 44. és 9. gy. ho. (Krautwaldcsop.); V. hdt.: 37., fél 33. és fél 7. gy. ho. Szurmay-csop. : fél 7., 40. gy. ho., 38. honv. ho., 128. gy. ddr.
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hanem az is, hogy a friss alakulatok összekeveredtek az addigi harcokban csak
nem felőrlődött, morálisan megrendült csapatokkal. Az erőfeszítések végül is
azt eredményezték, hogy Tersztyánszky támadó éke február 26-án este elérte
megindulási állásait.
A 3. hadsereg parancsnoksága erre az időpontra a 45. lövészhadosztállyal erő
sítette meg a Mezőlaborc térségében változatlanul súlyos elhárító harcokat vívó
X. hadtestét, hogy annak jobb szárnya (24. gy. ho.) együttes támadásba kezd
jen a 2. hadsereg bal szárnyával (34. gy. ho.) Lupkov felé.
Február 27-én óriási hóförgetegben és sűrű ködben a két hadsereg egymás
melletti (belső) szárnyai frontálisan megrohanták a Lupkov előtti orosz védel
mi állásokat.
Az orosz hadsereg felkészülten várta a támadást: felderítő szolgálata kime
rítő információkkal rendelkezett az osztrák—magyar hadsereg előkészületéről,
főleg a russzofil beállítottságú civil lakosság révén.89 Az orosz hadvezetőség
nemcsak a támadó erők nagyságáról, hanem a támadás irányáról és időpont
járól is tájékozódva volt, s a szükséges ellenintézkedéseket megtette.
89 A hadművelet színhelyén a kárpátukrán lakosság ún. lemke csoportja élt, amely a máramarosi és bukovinai huculokkal ellentétben Monarchia- és lengyelellenes érzelmű volt s a cári csapatokban felszabadítóját látta.
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A 2. és 3. hadsereg belső szárnyának támadása az orosz védőállások előtt
összeomlott: Lupkov térsége, amely vasútvonala mellett a Tersztyánszky-csoport oldalbiztosítása szempontjából is igen nagy jelentőségű volt, az orosz had
sereg kezén maradt. Ezen az sem segített, hogy február 28-án Boroevič had
seregének közepe is támadásba lendült, mert annak megtorpanása (különösen
a X. hadtest alacsony teljesítménye miatt) Tersztyánszky-csoport főcsapását is
kedvezőtlenül befolyásolta.
A lupkovi vállalkozást követően a Tersztyánszky-csoport Baligorod irányú
főcsapása kezdeti sikerek után szintén megrekedt. Mozgásba hozására a 13. lö
vészhadosztályt és a 31. hadosztály részeit is odairányította az AOK, majd in
tézkedett a 14. gyaloghadosztály ideszállítására az 1. (Dankl) hadseregtől. Be
érkezése március 4. utánra volt várható Homonna—Taksony térségébe. Ekkor
ra azonban már eldőlt, hogy a 2. hadsereg főcsapását sem újabb tartalékok
kal, sem Boroevič ismételt támadásával, sem a 2. hadsereg jobb szárnyán álló
XVIII. és V. hadtest improvizált kisegítő csapásaival, sem a Kelet-Galiciában
súlyos harcokba bonyolódott Pflanzer-Baltin-csoporttal, sem az egyhelyben to
pogó német déli hadsereg esetleges akcióival nem lehet mozgásba lendíteni.
Mindez annál is inkább lehangoló volt, mivel a 2. és 3. hadsereg immár 21 had
osztályra nőtt erejével szemben mindössze 9—12 orosz hadosztály védekezett,
5 Hadtörténelmi Közlemények
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sőt március 2-án és 3-án Bruszilov VIII. és XII. hadtestével ellencsapásokat
hajtott végre.
A következő napok csapások és ellencsapások jegyében teltek el. Az AOK
újabb rohamra küldte a 2. és 3. hadsereg csapatait, s igyekezett mozgásba hoz
ni a déli német hadsereget és Pflanzer-Baltin csoportját. A 4. hadseregnek pe
dig erős jobb szárnnyal a Jaslo—Wisloka vonalat délről megkerülve kellett te
hermentesítő támadásokat kezdenie.90 Ezek sikertelensége után a 2. és 3. had
sereg külső szárnyain levő erők (XVIII. és V. hdt., Szurmay-csoport. ill. VII.
és III. hdt.) helyi csapásaival enyhíteni a belső szárnyakra nehezedő nyomást, s
új tartalékok bevetésével (14. gy. ho.) újból felvenni a támadást Przemysl
felé.91
A szakadatlan harcok a csapatokat felőrölték: támadó erejük egyre gyen
gült, a veszteségek addig nem tapasztalt nagyságrendet értek el. Március 13-án
a Tersztyánszky-csoport bal oldalát Lupkov térségében az oroszok áttörték, s
a teljes összeomlást csak azért kerülték el, mert az orosz csapatok a visszaözönlő osztrák—magyar alakulatokat nem üldözték. Ennek oka abban volt kere
sendő, hogy az orosz hadvezetőség figyelmét átmeneti időre a 4. osztrák—ma
gyar hadsereg Arz altábornagy vezette csoportjának tehermentesítő támadása
kötötte le Gorlice és Sztavtoszka városok térségében.
Az AOK kezdeményezésére" (és a 4. hadseregparancsnokság ellenére) a 3.
orosz hadsereg ellen végrehajtott akció véresen összeomlott, s a március 17-ig
elhúzódó harcok az orosz csapatok elvonás'át Bőhm-Ermolli és Boroevič arc
vonalára nemcsak hogy nem akadályozták meg, de az orosz hadvezetőséget
abban sem korlátozták, hogy tartalékaiból állandóan friss erőket vessen be az
osztrák—magyar 2. és 3. hadsereg ellen.92
A támadás folytatásáról szó sem lehetett: Bőhm-Ermolli március 14-én az of
fenzívát leállította. 93 Az offenzíva összeomlása egyszer s mindenkorra meghiú^
sította Przemysl felmentésének reményét. Ezt azonban nem az AOK, hanem
a német legfelső hadvezetés ismerte fel és vette tudomásul a keserű valóságot.
Az AOK egyelőre az elemekre igyekezett hárítani a felelősséget, az első offen
zíva összeomlásakor törtéht vádaskodásokat a csapatvezetés ellen nem ismételte
meg, mert még mindig az offenzíva folytatásának lehetőségét mérlegelte. Con
rad vezérkari főnök március 13-án Falkenhayn táviratára 94 adott válaszában
a vesztes kétségbeejtő pozíciójából követelt 2—3 német hadosztályt a déli né
met hadsereg, még inkább Pflanzer-Baltin arcvonalához. Megítélése szerint a
„legrövidebb út" nyomasztó kudarca után Przemysl erődje, „a hosszabb úton",
azaz Pflanzer-Baltin kelet—nyugati irányú hadműveletével még mindig fel
szabadítható. A felszabadító hadművelet folytatását külpolitikai érvekkel igye
kezett alátámasztani, nevezetesen: Pflanzer-Baltin leendő sikereivel akarta Ro
mániát és Olaszországot féken tartani. Ez egyben elutasító válasz is volt Felkenhayn javaslatára, amely az Olaszországgal folyó tárgyalásokra több oszt
rák—magyar területi engedményt követelt, s a monarchia megmaradt katonai
erejét — a keleti front összes támadó harci cselekményeinek egyidejű leállítá
sával — régi terve megvalósítására, Szerbia lerohanására akarta felhasználni.95
Az AOK voluntarizmusa továbbra is az offenzíva „feltámasztásának" délibáb90 HL AOK Op. Nr. 7644.
91 HL AOK Op. Nr. 7682, 7807, 7896.
92 Az Arz csoport hadműveletére vonatkozó fontosabb AOK parancsok: Op. Nr. 7644, 7682.
93 HL 2. AK Op. Nr. 2642. Az AOK a támadás beszüntetését „megnyugvással" fogadta és elrendelte az általános vé
delmet. A világháború VIII. k. 342. o.
94 HL AOK Op. Nr. 8021. Kérés megismételve: AOK Op. Nr. 8075., elutasítás: AOK Op. Nr. 8120.
95 HL AOK Op. Nr. 7957 parancsában Falkenhayn elutasítása.
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ját kergette. Bőhm-Ermolli parancsot kapott, hogy március 22-ig ±— Przemysl
kitartásának várhatóan utolsó napjáig — törjön előre Ustrycky-03—Liskóig,
hogy a vár védőinek reményt adjon, illetve megkönnyítse a várból kitörő védőrségnek a csapataival való egyesülését.96 Bőhm-Ermolli, csapatai addigi ször
nyű veszteségeinek és felhasználhatatlanságának teljes tudatában, nemet mon
dott.97
Felelősségre vonása „lázadás, dezertálás" miatt elmaradt, helyette az AOK
arra kérlelte, hogy Szurmayval, az V. ^hadtesttel majd a XVIII. hadtesttel len
düljön támadásba észak, északkelet felé. Kezdeti kísérletek után mindegyik
beszüntette akcióját, s legnagyobb erőfeszítéssel tartotta állásait az orosz el
lencsapásokkal szemben. Március 17-ét követően — mint ismeretes — az Arzcsoport támadó vállalkozása is vérbe fulladt. Mindez még mindig nem bírta
rá az AOK-t az orosz hadsereg elleni offenzíva abbahagyására. Március 17-én
kiadott parancsa szerint a támadást folytatni kellett, immár terminus nélkül,
mivel Przemysl felmentéséről végképp le kellett mondani. Elképzelése szerint
a 4. hadseregnek a gorlicei út két oldalán keleti irányban, a déli német had
seregnek a Kárpátokból északi irányban kellett volna kettős átkarolást végre
hajtania. A 2. és 3. hadsereg feladata középen az ellenség lekötése lett volna,
Pflanzer-Baltiné pedig egy keleti irányú kisegítő csapás az ellenség tartalékai
nak elvonása céljából.98 Az AOK elképzeléseinek az orosz ellentámadás vetett
véget: Przemysl március 22-én bekövetkezett kapitulációja előtt 2 nappal az
orosz Délnyugati Front, minden eddiginél hevesebb ellentámadásával, a kár
páti osztrák—magyar arcvonalat az összeomlás szélére juttatta.

A kisegítő csapások végleges kudarca
A Pflanzer-Baltin-seregcsoport február 26-ig birtokba vette Stanislau vá
rosát és Jezupol—Zaleszczyki között elérte a Dnyeszter-folyót. A seregcsoport
zöme (XIII. hadtest) — mint ismeretes — az AOK parancsára nyugati, észak
nyugati irányt akart felvenni, hogy Dolyna és Kalusz elfoglalásával egyrészt
a még mindig a Kárpátokban toporgó német déli hadsereg útját megnyissa
(az előtte levő orosz erők hátának fenyegetésével), másrészt a Bőhm-Ermollihadsereg főcsapásának irányából orosz erőket vonjon el.
Február 27-én, Bőhm-Ermolli főcsapásának megindulásakor, Bruszilov tábor
nok a 9. orosz hadsereghez tartozó XL, XVII. és XXX. orosz hadtestekből öszszevont erőcsoportot Nádvorná—Delatyn-K irányú támadásba lendítette,
hogy Pflanzer-Baltint a Kárpátoktól elvágja. A kisegítő csapást orosz lovas
alakulatok Kalusz és Jezupol térségéből észak—déli irányban hajtották végre
azzal a feladattal, hogy a Dnyeszteren átkelve Pflanzer-Baltint — az előbb
említett csoporttal közösen —• kettős átkarolással bekerítsék és megsemmisítsék.
Az orosz támadás nyomán a seregtestnél rendkívül kritikus helyzet alakult
ki. A bal szárnyon harcoló XIII. hadtest, jóllehet a XI. hadtest 30. hadosztályá
val, az 5. német, és 6. osztrák—magyar hadosztállyal megerősítették, déli-dél
keleti irányban özönlött vissza, miközben a seregtest közepén (Czibulka-csoport)
levő erők egy részét — Sjtanislaunál és Nizniownál — az oroszok bekerítették
96 HL AOK Op. Nr. 8067.
97 Veszteségek: megszépített AOK adatok szerint 23 891 halott, 10465 fogoly, 16 730 beteg, összesen 51 086 fő. Ebből
70% a Tersztyánszky-csoportra esett: HL AOK Op. Nr. 8077. Megjegyzendő, a hds. állománya márc. 1-én 148 848 főt
tett ki.
98 HL AOK Op. Nr. 8121.
5*
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és megsemmisítették. A seregcsoport keleti szárnya viszonylag sikeresebben
helytállt, mivel az oroszok csak kisebb erőkkel támadtak.
Az immár 28 000 főre lecsökkent seregcsoport megmentésének lehetősége ab
ban adódott, hogy elszakadva az ellenségtől, technikailag jól kiépített hátsó
védelmi vonalba vonuljon és felépítsen egy többé-kevésbé összefüggő arcvo
nalat. Az új 9. orosz hadseregben összefogott kelet-galiciai orosz erők óvatos
kodó harcainak köszönhetően a seregcsoport megmenekült és arcvonalát a
Bystrzyca folyó—Ottynia—Horodenka—£alaszczyki—Czernovitz vonalban átmenetileg stabilizálta.
A Tucholka—Wyszkowi nyereg vonalában álló német déli hadsereg, a 2. osztrák—magyar hadsereg főcsapásával egyidőben, szintén támadásba lendült. A
támadás súlypontja a hadsereg jobb szárnyán, a XXIV. német tartalékhadtest
nél volt és az eddig sikertelenül ostromlott Wyszkowi nyereg birtokbavételét
célozta. A méteres hóban rendkívül lassan előrejutó hadtest támadása március
2-ra kifulladt. Az AOK március 3-án a támadás újrafelvételét kényszerítette
ki, sőt hadműveleti célul a Dolina—Stryj—Synowodsko városok térségének el
foglalását tűzte ki. Linsingen a támadáskor átcsoportosította erőit: a jobb szár
nyon a XXIV. német tartalékhadtest maradt," középen a 4. német hadosztállyal
megerősített Hofmann-csoport,100 bal szárnyán az ún. kombinált hadtest (Contacsoport).101 Linsingen hadseregparancsnok március 7-én kérte, hogy a PflanzerBaltin-csoporthoz átengedett német erő ismét alája kerüljön, de ehhez az AOK
nem járult hozzá, ellenben kilátásba helyezte Szurmay csoportjának támogatá
sát. A március 7-én 23 fokos hidegben újból megindított támadás — a nagy
veszteségen kívül — semmi eredményt nem hozott. A csapatok elhasználódása
olyan mérvű volt, hogy megismétlését legfeljebb március 20-a körül lehetett
remélni. Maga Linsingen és az AOK is belátta, hogy amit egyáltalán el lehet
érni, az a déli hadsereg állásainak megtartása az állandóan erősödő, s egyre
elviselhetetlenebb ellencsapásokat végrehajtó orosz erőkkel szemben.
Március 18-án Linsingen II. Vilmos német császárnak és az AOK-nak jelen
tette, hogy a Kárpátokból való kitörés csak abban az esetben lehetséges, ha a
Kárpátok északi lejtőjének vonalában, Delatynból és Kimpolungból kiindulóan
(a Pflanzer-Baltin által már elfoglalt területről) erős harccsoport mér kelet—
nyugati irányú csapást az orosz 8. hadsereg oldalába. Ehhez szükséges a déli
német hadsereg zömének, a 2. osztrák—magyar hadsereg egy hadtestének s egy
— más arcvonalról elvont — német hadtestnek a jelzett térségben való össze
vonása. A javaslatot március 23-án megismételte egy olyan időpontban, amikor
Przemysl éppen kapitulált, Bőhm-Ermolli és Boroevič hadserege pedig a leg
súlyosabb elhárító harcokban állt a március 19-én ellentámadásba lendült 8.
orosz hadsereggel szemben.102
A javaslatot az idő és az események túlhaladták. A déli német hadsereg az
elkövetkező napok-hetek harcaiban állásainak megtartására összpontosította
megmaradt erejét, s a döntésért a duklai horpadásban folyó nagy harcokból
csapatai egy részének odairányításával vette ki részét.
Mindebből kitűnően a Pflanzer-Baltin-seregcsoport és a déli német had
sereg kisegítő csapásai nem érték el céljukat. Jóllehet a Pflanzer-Baltin csoport
politikailag jelentős területek birtokába jutott, miközben a déli német had99 19. gy. ho., 12. Lst. ddr., 48. ném. tart. ho.
100 55. gy ho., 131. gy. ddr.
101 Ném. 1. gy. ho. és 3. gárdaho.
102 A Pflanzer-Baltin seregcsoport és a déli német hadsereg hadműveleteire vonatkozó parancsok a 2. és 3. hds.-hez
intézett parancsokban találhatók, nem elkülönítve, mivel azokat ugyanazon szöveggel mindegyik megkapta. Az esemé
nyekre vonatkozólag ÖULK II. k. 190-195. o.
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sereg még erre sem volt képes, a főcsapás színhelyén kibontakozó katasztróf?
kialakulását egyik csapásmérő csoport sem tudta befolyásolni, így hadműveleti
eredményességük egyértelműen negatív, tetézve a súlyos véráldozattal, s az
anyagi-technikai erők nagymérvű pusztulásával.
Przemysl eleste (1915. március 22.)
A Monarchia legnagyobb erődítménye a Sjan folyó mentén, jóllehet kiépíté
sére, majd haditechnikai színvonalának fenntartására a háború előtti évtizedek
ben sok száz millió koronát költöttek, 1914 őszének súlyos harcaiban nem tudta
betölteni feladatát, nevezetesen, hogy az osztrák—imagyar hadsereg Oroszor
szág elleni hadászati jellegű hadműveleteinek bázisa legyen, illetve megaka
dályozza az orosz hadsereg hasonló jellegű hadműveletei kibontakozását és a
támadó hadműveletek menetében a hadászati védelmet támogassa. A kelet
európai hadszíntéren folyó mozgó háború időszakában az erődöt az orosz
csapatok kétszer is körülzárták, előbb szeptemberben, majd november 6-án.
A cári hadsereg hadműveleteit a vár körülzárása, illetve a körülzárt helyőr
ség ellenállása különösebben nem akadályozta. Az első körülzárás viszonylag
rövid ideig tartott, a Visztula—San folyók térségében kibontakozott osztrák—
magyar—német közös támadás nyomán az orosz hadsereg az osztrák—magyar
arcvonallal szemben a San folyó mögé vonult vissza, így a vár felszabadult.
Az október végén, november elején megindított nagy orosz támadás (az ún.
orosz gőzhenger), amely az osztrák—magyar csapatokat Krakkó, a német csa
patokat Lódz térségéig nyomta, november 6-án meghozta Przemysl második köíülzárását. Az orosz hadvezetőség nem tulajdonított jelentőséget a vár és kör
nyéke menetből történő elfoglalásának.103 A várba zárt tekintélyes létszámú
osztrák—magyar erő,104 amely később a Kuzmanek-seregcsoport elnevezést
kapta, eleinte a gyors felszabadulás reményeit táplálta, különösen a november
végi ún. krakkói hadjárat idején, amely az orosz hadsereg Szilézia- és Csehország-irányú nagy támadását megállította és december elején a limanovai győ
zelmet eredményezte. A vár állományából, többségében a 23. (szegedi) honvéd
hadosztályból, összeállított rohamcsoportok számos kirohanásukkal tették pró
bára a várat körülzárva tartó, többnyire másodvonalbeli alakulatokból álló 11.
orosz hadsereget, s így közvetve segítséget adtak a 4. és 3. osztrák—magyar
hadsereg harcaihoz. Ezen akciók hatásossága igen korlátozott volt. Az 1914 de
cemberében a Kárpátokból kiinduló újabb osztrák—magyar támadás, amelyet
a 3. (Boroevič) hadsereg hajtott végre, a 8. (Bruszilov) orosz hadsereg ellenállá
sán nemcsak megtört, hanem december 27-ig Boroevičet a duklai horpadáson
át a Kárpátokba való hátrálásra kényszerítette. Przemysl ezzel elvesztette a
közeli felszabadulás reményét.
Przemysl megtartásának, illetve felszabadításának katonai és politikai jelen
tőségét az AOK túlbecsülte. A vár november elejei esetleges kiürítésének poli
tikai következményeit végzetesnek tartotta, megítélése szerint mind a szövet
séges Németország, mind a semleges külföld, mind az ellenséges koalíció a
Monarchia további kitartásának lehetőségét kérdőjelezte volna meg a k. u. k.103 A przemysli erőd elestének részletes történetét adja Szabó László: A nagy temető, (Bp. 1982.) c , a Kossuth Könyv
kiadónál megjelent monográfiája. Tanulmányunkban a PrzemysI-ben lezajlott eseményeket az AOK Oroszország katonai
erejének megtörését célzó két hadászati hadművelet részeként ábrázoljuk, annak megjegyzésével, hogy a jelölt hadművele
tek összeomlásával a hadászati célkitűzés fokozatosan a vár felszabadítására irányuló, politikai motivációjú hadműveletté
devalválódott.
104 L. a hadrendi felállást : 36. sz. jegyzet.
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hadsereg presztízse szempontjából oly fontosnak tartott erődítmény feladása,
nem beszélve arról, hogy a hátországi közvélemény, elsősorban a Monarchia
szláv lakossága, a további harc értelmetlenségének érzésével telítődött volna.
Conrad gondolataiban a vár megtartásának katonai vonatkozásai még inkább
előtérbe kerültek: a háború súlypontjának keletre való áthelyezéséhez a körül
zárt Przemyšl az érvek sorát szolgáltathatta. 105
A Przemyšl felmentését célzó hadászati-hadműveleti terv kialakítását sür
gette a várba zárt helyőrség és polgári lakosság nagy száma: a 130 767 kato
na és a kb. 30 000 polgári személy hamar felélhette a szűkös készleteket.106 De
cember 18-a után, Boroevič támadásának összeomlása, illetve visszavonulása
után komoly aggodalmat okozott a vár kitartásának lehetősége. A várparancs
nokság december 17-i készletfelmérése szerint az állomány élelmezése január
15-ig, a lovak takarmányozása január 10-ig volt biztosítva. A december 20-i
újabb felmérés szerint — a tartalékok felkutatásával — a legénység január vé
géig volt élelmezhető, á" lóállomány felét azonban (kb. 10 000 db) le kell vágni,
hogy a takarmány január 25-ig elég legyen. A várparancsnok jelentése hang
súlyozta: amennyiben a levágott lovak húsát pástétomok, konzervek, kolbász
formájában használják fel, az élelem február 18-ig biztosítva lesz. 1914. de
cember 23—1915. január 6-a között 13 000 ló került levágásra, s ezzel számuk
7000 db-ra esett vissza.107 Ujabb jelentés szerint, a lóállomány felére csök
kentésével az élelmiszerkészlet március 7-ig elegendő. Az AOK később erre en
gedélyt adott, a lovak levágása február 17-én történt meg.108
A legénység és a lakosság a lóhúst eleinte undorral fogadta, később megszok
ta. A feldolgozás során a faggyúból és zsírból szappant, gyertyát és a kézi
fegyverek, valamint lövegek kezeléséhez szükséges glicerint nyertek. Az egyéb
élelmiszer (liszt, zöldség, só, cukor) pótlása a hadiszolgáltatási törvény alapján
harácsolással történt: a készleteket razziázó különítmények felkutatták és el
rekvirálták. Külön munkásosztagok szorgoskodtak a város környékén levő
földek terményeinek összeszedésével, a megfagyott földből a burgonyát, tarló
répát, marharépát kiásták, s emberi táplálkozásra alkalmassá tették. Az állan
dósuló liszthiány miatt a kenyértésztába előbb korpát, majd nyírfa- és csont
lisztet kevertek. Az ellátás nehézségei miatt a városban infláció dühöngött, a
körülzárás ideje alatt a cukor ára 24-szeresére, az alkohol ára 25-szörösére, a
nem ló eredetű hús ára 30-szorosára emelkedett. A megmaradt lóállomány,
amely a tüzérség szempontjából létfontosságú volt, a zabkészletek elfogyása
után a házak zsúpfedelét fogyasztotta, majd faforgácsot evett.
Mivel a szalma és a faforgács a lovak élelmezésére kellett, a legénység a háló
helységek meztelen beton-, vagy fapadlóján feküdt.
A téli ruházat hiánya a legénységnek rendkívüli megpróbáltatásokat hozott.
Az éhségtől leromlott katonaság nyári ruhában, lyukas, talp nélküli bakan
csokban, legtöbbször rongyokba csavart lábbal állt őrséget. Egyes alakulatok
fából faragott papucsokkal, króm- és bádogtalpakkal ellátott lábbelikkel igye
keztek magukon segíteni.109 Az alultápláltság, a ruházat silánysága, a kemény
tél megsokszorozta a betegek számát. Az emberek a kimerültségtől összeestek,
meghaltak; az ilyen jellegű fogyaték az utolsó időkben elérte a napi 300—400
főt. A vár átadásakor mintegy 30 000 ember szerepelt a súlyos betegek lis
táján.
105VÖ. ÖULKII. k. 218. o.
106 A világháború 1914-1918. VIII. k. 487. o.
107 HL AOK Op. Nr. 7008/I-ben Festungkmdo Przemyšl összefoglaló jelentése.
108 HL AOK Op. Nr. 7223.
109 HL AOK Op. Nr. 7223/R.
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A várőrség a monarchia szinte valamennyi népét reprezentálta. Legtöbbje
azonban magyarországi illetőségű, illetve magyar ajkú volt. Számos költő, mű
vész, festő, iparművész volt található közöttük, mint például Gyóni Géza, aki
itt írta legszebb verseit.
A várőrséget a felszabadulás hite, reménye éltette. A katonai felső vezetés
gondoskodott róla, hogy a hit hosszú ideig fennmaradjon. A Baligorod előtt
megrekedt Bőhm-Ermolli hadsereg lövegeinek hangját mindenki hallani vélte,
a seregcsoportparancsnokság szinte naponként villantotta fel a felszabadulás
pillanatát. A kérlelhetetlen valóság eltitkolása március elején már nem sikerült.
A vezetés ekkor a fegyverbecsületre apellált, s a sikertelen kitörés véres ka
landjába, oktalan vérontásba hajszolta az éhségtől alig vánszorgó embereket
a téli ruházattal és megfelelő fegyverzettel ellátott ellenséggel szemben.110
\

*

Az AOK a védőrség parancsnokságának kettős feladatot írt elő: 1. a Kárpá
tokból meginduló offenzíva sikere esetén a várőrségnek kitörést kellett végre
hajtania a felszabadító hadsereg felé, s ezáltal az utat megnyitni a vár gyors
felszabadításához; 2. az offenzíva esetleges kudarca esetén a körülzáró orosz
hadsereg arcvonalát a legkedvezőbb inányban áttörni és csatlakozni a Kárpátok
előterében valamelyik osztrák—magyar sereghez vagy seregtesthez. Az AOK
a feladat meghatározásakor abból indult ki, hogy a 11. orosz hadsereg nem
kezd ostromot a vár ellen, mivel az orosz hadvezetőség figyelmét és erejét a
kárpáti téli offenzíva köti le.111
A feladat érdekében a védőrséget átszervezték és átcsoportosították: a 23.
honvéd hadosztályból, s egyéb csapatokból létrehoztak egy 5 hadosztálnyi
harcoló csoportot, amelynek a kitörést, illetve az áttörést kellett végrehajtania.
A maradék — létszámában jóval kisebb — erő a kitörés kudarca esetén a vár
létesítményeinek elpusztítására kapott parancsot. 112
Január 4-én Kuzmanek tábornok, a várőrség parancsnoka kérdést intézett az
AOK-hoz, hogy február l-e körül megindítsa-e a kitörést, vagy további kitar
tásra rendezkedjék be. Az AOK január 14-én kitérő választ adott, mert nem
lehetett megítélni, hogy a január 23-án támadásba lendülő Boroevič-jobbszárny
Przemysl-t mennyire közelíti meg. Kuzmaneket a válasz bizonytalanságban
hagyta és egy vezérkari tiszt Teschenbe küldésével igyekezett tiszta képet ad
ni a várban uralkodó állapotokról. A jelzett tiszt, a rossz időjárás miatt csak
február első hetében tudott repülőgépével Przemyslben landolni azzal a meg
nyugtató hírrel, hogy január 28-án Boroevic jobb szárnya Baligorod előtt állt,
a vártól 60—70 km-re, Pflanzer-Baltin Bukovina nagy részét visszafoglalta és
Linsingén is tért nyert.
Február 12-én az AOK jelentette az uralkodónak, hogy a vár felmentésé
nek lehetősége kérdésessé vált, mire az elrendelte a vár további kitartását. Er
re az AOK február 16-án engedélyezte 3500 ló levágását és az élelmezés fel
javítását. Február 25-én a várparancsnokság a kitartás végső határidejét már
cius 19-ében jelölte meg. ami az AOK-t megnyugtatta, hiszen a Bőhm-Ermollihadsereg által legkésőbb február 27-én megindítandó offenzíva várható sikere
a vár előbb történő felszabadítását közelségbe hozta.
110 Vő.: A világháború 1914-1918 VIII. k. 488-491. o.
111 HL AOK Op. Nr. 8008.
112 HL AOK Op. Nr. 8008-ban szám nélkül az AOK január 4-i erre vonatkozó parancsa.
113 Vö.: A világháború 1914-1918 VIII. k. 494-495. o.
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Mire az újabb offenzíva megindult, a várban is befejeződött az állományátszervezése és átcsoportosítása.
Az ún. főcsapat a 23. honvéd hadosztályból (Tamássy Árpád altábornagy), a
kombinált hadosztályból, a 97. népfelkelő dandárból, a 108. Landsturm dan
dárból és egy kombinált dandárból állott. Ereje 49 zászlóaljat tett ki, 800 fős
ütközetlétszámmal, 39 200 fővel. Az utóvédnek szervezett Nickl altábornagycsoport népfelkelő és Landsturm alakulatokból, vártüzér osztagokból, munkás
osztagokból és 2 vasúti zászlóaljból tevődött össze, akiket a gyalogsági harcra
képeztek ki.113
Az átszervezés munkáját a várat körülzárva tartó 11. orosz hadsereg két íz
ben megzavarta: február 15-én 6 zászlóaljjal, 11 lovas századdal és 4 üteggel
megrohamozta Wapowce—Belwin—325. magassági pont vonalba eső előtérállá
sokat és rövid tűzharcban elfoglalta azokat. Február 18-án és 19-én a 404. ma
gassági pont — Pod-Mazurami—Machowa vonalon alakultak ki súlyos harcok,
amelyek során az oroszok az osztrák—magyar állások előtt beásták magukat,
s kiverésük — minden erőfeszítés ellenére — nem sikerült. A két vállalkozás
sal az oroszok a várrendszer nyugat és délnyugati oldalán az előtérállások bir
tokába jutottak. 114
Március 6-án az AOK tájékoztatta Kuzmaneket, hogy Bőhm-Ermolli offenzí
vája Baligorod előtt megrekedt, de amint Bőhm-Ermolli újabb támadással az
Ustrzyki-D—Lisko vonalat átlépi, előtérbe kerül a várőrség kitörése. Az AOK
egyben javasolta, hogy a kitörést Bircza irányában hajtsák végre a 2. had
sereggel való kapcsolat felvétele céljából. Kuzmanek a jelzett iránnyal egyet
értett, de a kitörés sikerét a legyengült emberekkel nem tartotta valószínű
nek. Március 13-án az AOK Przemyslnek adott utasításában a 2. hadsereggel
való érintkezés felvételét Bircza—Liskón át teljesen kilátástalannak ítélte, de
javasolta, hogy a várőrség mégis Lisko általános iránnyal törjön ki. Ha már
cius 17-ig Bőhm-Ermolli támadása végképp megáll, a kitörés úgy hajtandó
végre, hogy az ellenség nagy kárt szenvedjen és a zsákmány elegendő legyen a
2. hadsereggel való találkozásig. Az AOK egyben felvetette a Sambor irányá
ban történő kitörés kérdését, mivel az a körzetében levő vasutak szétrombo
lására lehetőséget nyújtana. A várparancsnok csak az erődítmény teljes szét
rombolása után követheti a kitört csapatokat.115
Az erődparancsnokság március 14-i válaszában a sambori irányt elfogadta,
mivel egy déli—délnyugati kitöréssel csapatainak a megáradt Buchta patak mo
csaras völgyén kellett volna átgázolniuk, amire azok képtelenek voltak, annál
is inkább, mert az orosz tüzérség oldalazó tüzébe kerültek volna.116 A sambori
irány -azonban csakhamar lekerült a napirendről, mert a délkeleti iránnyal
szemben — az AOK és az erődparancsnokság információi szerint — jelentős
orosz erők álltak. Kuzmanek eme döntését nem kis mértékben befolyásolta a
várat körülzáró orosz erőknek ugyanaznap végrehajtott támadása az erőd
északi Na Gorach—Batycze vonalában levő előtérállásai ellen. A támadást
a kimerült csapatok nem tudták visszaverni, fizikai és pszichikai állapo
tuk egy olyan kitörési irányt követelt, amelyben nagyobb orosz erők nincse
nek. Kuzmanek megítélése szerint Mosciska—Grodek—Lemberg iránya e cél
nak megfelelt, mivel a 11. orosz hadsereg hadtápterületéről volt szó, ahol jelen114ÖULKII. k. 212. o.
115 HL AOK Op. Nr. 7810. és HL AOK Op. Nr. 8080. A Przemyslnek elküldött parancs előtt Conrad vezérkari főnök
táviratban kért 2-3 német hadosztályt a 2. hadsereghez, hogy annak támadását ismét mozgásba hozzák : AOK Op. Nr.
8067. Falkenhayn válaszában közölte: mivel erősítéseket küldeni nem tud, Przemysl magára marad: AOK Op. Nr. 8075.
Conrad erre legalább a Pflanzer-Baltin seregcsoport megerősítését kérte. A válasz nemleges volt.
116 HL Festungkmdo Pržemýsl Op. Nr. 226/10. (Rádión leadva Krakkónak.)
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tősebb erők nem voltak, viszont raktáraival a kitörő várőrség élelmezését meg
könnyítette, amellett, hogy az ellenség utánpótlási vonalaiban zűrzavart idéz
hetett elő. s a Stanislau ellen támadó Pflanzer-Baltin seregtestével való kap
csolat halvány reményeit táplálta. Kuzmanek ezen irány mellett döntött. 117 A
sikerben azonban sem ő, sem beosztottjai nem hittek. Bár a választott irány
ban a sík terep a legyengült várőrség előrehaladását segíthette, a Pflanzer-Bal
tin csoport eléréséhez csaknem 200 km gyalogmenetre volt szükség, amire az
elcsigázott várőrség még harci cselekmények nélkül is aligha volt képes.118 így
az egész akció a katonai vezetés szemében lassan átalakult „egy heroikus vég
akkorddá", amelyet a „fegyverbecsület" pátosza övezett. Mindez tükröződött
Kuzmaneknek az uralkodóhoz intézett távirata ezen soraiban: .. . „Przemysl
várőrsége, holnap, március 19-én, kísérletet tesz, hogy az ellenség acélgyűrű
jét áttörje, hogy minden valószínűség szerint bekövetkező pusztulása e l ő t t . . .
még egy szolgálatot tegyen a tábori seregnek."119
A távirat elküldésének időpontjában a kitörésre kijelölt csapatok készenlét
ben álltak. Március, 19-ének kora hajnalán az ún. főcsapattal a vár keleti front
ján megkezdődött a kitörés. Az akció rendkívül vontatottan haladt, az embe
rek vánszorogtak, az éhségtől összeestek. A támadási tempó azonban nemcsak
ezért, hanem az orosz ellenintézkedések miatt is lelassult. Az orosz hadvezetés
kitűnően működő felderítő szolgálata révén a támadás helyét, időpontját is
merte és a kellő ellenintézkedéseket megtette. A drót és egyéb akadályokon átvánszorgó osztrák—magyar alakulatokat az aknamezők átjáróinál pusztító tü
zérségi össztűz fogadta. Az élen haladó 23. honvéd hadosztály megtorpant és a
földre szegeződött. Ezt követően az 58. orosz hadosztály oldalba kapta, majd
részekre szabdalta. A honvéd hadosztály 68%-os veszteséggel visszaözönlött az
akadályzóna mögé. Kudarca magával rántotta a vár északi övezetén állókat is.
Du. 2 órakor a kitörő csapatok maradványai ismét az erődben voltak.120
Március 20-án és 21-én az orosz hadsereg ellentámadást intézett a vár észak
nyugati, északi és keleti része ellen. Bár azt végső erőfeszítéssel elhárították,
a vár ún. védelmi tanácsa március 21-én ülésén úgy döntött, hogy a vár
további ellenállása kilátástalan, és az AOK hozzájárulásának megszerzése után
a március 22-i kapituláció mellett foglalt állást.121 A készletek ugyan március
24-ig elengedők voltak, mégis célszerűnek látszott a megadás előrehozása, mert
várható volt, hogy az orosz hadvezetőség a fogságbaesettek élelmezését azon
nal megszervezni nem tudja.
Március 22-én reggel 6 órakor megkezdődött a várparancsnok által elrendelt
rombolás: az erődöt, a San hídjait, a pályaudvart, a középületeket felrobbantot
ták, a még megmaradt harcieszközöket megsemmisítették. Az orosz csapatok
de. 9 órakor benyomultak a romhalmazzá vált erődítménybe, miután a várőr
ség több helyen kitűzte a fehér zászlót. Előzőleg, mintegy 7 óra körül, 2 par
lamenter, Martinich ezredes és Hubert alezredes Mosciskában bejelentette a ka
pitulációt Selivanov tábornoknak, a 11. orosz hadsereg parancsnokának. A ka
pitulációt a cár utasítására március 23-án délelőtt elfogadták.
117 HL Festungkmdo Przemysl Op. Nr. 230/5.
118 HL Festungkmdo Przemysl Op. Nr. 230/5-ben Przemysl rádión leadott jelentése 23 óra 30'-kor: IR 16: 20%-a
egészséges, IR 9: 90%-a beteg, IR 33: 50%-a harcképtelen. Néhány kiragadott példa a csapatok állapotának illusztrálá
sára. AOK Op. Nr. 8104 erélyesen megismétli a Lemberg irányú kitörés szükségét. (Pályaudvar szétrombolása, orosz után
pótlás megzavarása, stb.)
119ÖULK. II. k. 213. o.
120HL AOK Op. Nr. 8205-ben Festungkmdo Przemysl Op. Nr. 231/29 részletesen beszámol a kitörés kudarcáról:
a 23. honv. hadosztály szinte teljesen felmorzsolódott, 2., 5., 7. sz ezredének nagyrésze elesett, a többi 70-80%-os vesz
teséget szenvedett. Festungkmdo Przemysl Op. Nr. 245.
121 HL AOK Op. Nr. 8221 hozzájárul a kapitulációhoz, s egyben elrendeli az erődítmény teljes elpusztítását.
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Przemysl átadásakor 9 tábornok, 93 főtiszt és 117 000 katona esett orosz fog
ságba.122 A tiszteknek megengedték, hogy oldalfegyvereiket hordják. A célta
lan és eredménytelen harc gyógyírjaként Kuzmanek parancsnok később meg
kapta a Mária Terézia lovagrendet.

A monarchia hadvezetősége által kezdeményezett két nagy támadó hadmű
velet 1915 első negyedében, amely előbb a keleteurópai hadszíntéren a hadászati
döntést, majd később Przemysl várának sokkal szerényebb igényű felszabadí
tását volt hivatva elérni, a benne résztvevő erők példátlan arányú veszteségé
vel véresen összeomlott, s a nyomában kibontakozó orosz ellentámadással, illet
ve annak végső erőket igénybevevő elhárításával a Központi Hatalmak, min
denekelőtt az Osztrák—Magyar Monarchia súlyos bel-, és külpolitikai, katonai
és katonapolitikai válságát idézte elő. Annak hangsúlyozásával, hogy a kudarc
a „hűtlen semlegesek", Olaszország és Románia antanthoz való csatlakozásának
folyamatát gyorsította és a hátországi tömegekben az imperialista háborúval
való szembefordulását erősítette, a sikertelen támadó hadműveletek és Przemysl
kapitulációja legsúlyosabb hatással mégis magára a hadseregre voltak: a had
erő lassú szétesésének folyamatát elindították, mely folyamat az elkövetkező
években —, a közben aratott győzelmek ellenére — egyre gyorsuló tendenciát
mutatott," 6ogy-végül 1010-baii a"~~Katonái usszeuiAlctsban- čo a hadocrcg fórra»
Az imperializmus korszakának háborúiban a végső győzelem záloga az anya
gi és élőerő fölény, amely az első világháborúban az antant hatalmak oldalán
állt. A központi hatalmak hadvezetőségei mindkettő ellensúlyozását az offen
zív hadműveletek erőszakolásában keresték 1914-ben és 1915-ben egyaránt.
1915-ben azonban a hadműveleti súlypontképzés fordulata következett be a ha
dászati hadműveleteknek a kelet-európai hadszíntérre való áthelyezésével az el
len a cári Oroszország ellen, amely az antant koalíció leggyengébb láncszeme
volt, s amelynek esetleges kiesése a háborúból nem csak az ellenséges koalíció
megbontását, hanem a győzelmi esélyeket is növelte volna a háború olyan idő
szakában, amikor az ellenfél anyagi, és élőerőfölénye még elviselhető volt.
A súlypontáthelyezés elsősorban az Osztrák-Magyar Monarchiát érintette,
mivel hadseregének zöme főellenségével, Oroszország haderejével állott szem
ben. Az Oroszország elleni katonai siker nemcsak az általános hadászati hely
zetet befolyásolta, hanem a Monarchia kül-, és belpolitikai megszilárdulását is,
amely egyben az osztrák—magyar imperialista törekvések valóra váltását se
gíthette elő két fenyegető szomszéd, Olaszország és Románia semlegesítésével.
Habár a Monarchia jelzett hadászati törekvése nem esett mindenben egybe
a német imperializmus érdekeivel, a német belső ellenzék és a Hindenburg-Ludendorff hadvezéri páros az osztrák—magyar elképzelések mellé sorakozott
fel.
A német hadvezetőség a hadászati-hadműveleti tervezést átengedte az oszt
rák—magyar hadvezetésnek, ill. a keleti német erők főparancsnokságának.
1914 hadműveleteinek tapasztalatai ellenére mindkettő egyetlen nagy kettős át
karoló hadművelettel akarta megsemmisíteni — viszonylag korlátozott erőkkel
— egy nagyhatalom haderejét. Az osztrák—magyar hadművelet súlypontja, a
délről való átkarolás harapófogószárnya, a Kárpátokba helyeződött azon meg122 HL AOK Op. Nr. 8282. A hadvezetőség komor hangú hadseregparancsban méltatta az erődítmény védőinek múl
hatatlan érdemeit.
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fontolásból, hogy az onnan való kitörés a galíciai dombvidékre, rövid időn
belül meghozhatja az észak—déli irányú német harapófogószárnnyal való ta
lálkozást, s menet közben biztosítja az egyik fontos erkölcsi-politikai cél eléré
sét, Przemysl felmentését. Conrad'ama évszázados katonai tapasztalatot, hogy
a Kárpátok nagy horderejű hadműveletekre nem alkalmasak, s maga a hegy
vonulat csak átvonulási területnek használható, túlhaladottnak ítélte, sőt meg
toldotta azzal, hogy a rendkívüli terepviszonyok (amelyek elsősorban a vé
delemnek kedveztek) a siker reményében még téli időszakban is leküzdhetők,
és a meglepett ellenséggel szemben a gyors siker lehetőségét hordozzák. Falkenhaynnak az a gondolata, hogy a Dunajec folyó térségéből a 3. orosz had
sereg arcvonalának áttörésével a Kárpátokban álló 8. orosz hadsereg hátába
kerülve hamarabb elérhető a siker, már csak azért is elutasításra került, mert
az osztrák—magyar hadvezetőség figyelmét mágnesként vonzotta a körülzárt
Przemysl, amelynek felmentésére — Conrad szerint — a legrövidebb utat kel
lett választani. Ez az út a Kárpátokból mintegy 60—70 km-nyi távot jelentett
és Sanok-Liskón át vezetett. Másrészt: az osztrák—magyar hadvezetés irtó
zott az áttöréstől, helyette az ellenfél valamelyik szárnyának oldalbakapását,
megkerülését és bekerítését szorgalmazta, részben a rendelkezésére álló, rész
ben az áttöréshez szükséges harci technika hiánya miatt. Megemlítendő, hogy
az osztrák—magyar hadvezetés egyben a schlief feni dogmák foglya is volt (ha
bár nem olyan mértékben, mint a német). A „Cannae" gondolat a hadműveleti
tervezésnél változatlan erővel érvényesült, még akkor is, amikor az új 10. né
met hadsereg bevetése — a német érdekeknek megfelelően — nem a Conrad
által követelt térségben és irányban történt (előretörés Siedlic irányában), ha
nem attól jóval északabbra és olyan irányban, hogy a téli, Mazuri tavak melletti
német győzelmek a Monarchia hadműveleteire alig gyakoroltak befolyást. A
német szándékok nyilvánvalóvá válása akkor következett be, amikor a Mo
narchia első támadó hadművelete összeomlott. Jelei azonban hamarabb is meg
mutatkoztak, így Conrad kezdettől fogva foglalkozott a 4. osztrák—magyar
hadsereg keleti irányú csapásával (a 8. orosz hadsereg segítségére siető 3. orosz
hadsereg hátbatámadásával), a 3. osztrák—magyar hadsereg of f enzí vajának si
kere után, egy „kis Cannae" reményében.
ffiTnngfnilynirni-kpnj

hoffy nr. fWgt.rálr-=magyarJrárpáti nffermválr, hwJRrrfr-nf>m

a-nemet „önfejűeognok" és-a .segítőkészség oli^afetdésá^^^övetk^gmány^^vtTrJ^
Maga a hadászati hadművelet, továbbá a főcsapásának a Boroevic-féle had
sereg jobb szárnyára, majd Bőhm-Ermolli-hadseregére való helyezése, s annak
iránya, nem különben a kisegítő csapások (és irányok) vállaltatása a déli né
met hadsereggel, illetve a Pflanzer-Baltin-féle seregtesttel ab ovo elhibázott
volt. Ennek okai a következők: a Boroevič-jobbszárny támadása beleütközött
a 8. orosz hadsereg Baligorod térségéig kiépített összefüggő védelmi rendszeré
be, amelyben a magyarországi betörésre felkészített 8. orosz hadsereg támadó
alakzatban felsorakozott, illetve támadásra szétbontakozott alakulatai álltak.
Bőhm-Ermolli esetében pedig egy már bekövetkezett kudarc tehertételével in
dultak meg a csapatok a technikailag még jobban megerősített orosz védelem
mel szemben. A kisegítő csapásokra hivatott másik két erőcsoport előtt ugyan
nem volt összefüggő orosz védelem, de a német déli hadsereg, s főleg a PflanzerBaltin-csoport, a főcsapás megkezdésekor nem volt támadásra kész állapotban, s
támadásukat időben részben elkésve kezdték meg, részben azok folyamatában
a főcsapástól térbelileg is elszigetelve a „levegőben lógtak". Az itteni orosz
ellenintézkedések nyomán a déli német hadsereg a Kárpátokban ragajlt, a
Pflanzer-Baltin-csoportnak pedig egy többszáz kilométeres körívet kellett vol
na leírnia, hogy észak-nyugati bekanyarodásával hatást gyakoroljon a főcsapást
— 427 —

mérő Boroevič-jobbszárny, majd a Bőhm-Ermolli-hadsereg harcaira. Az ese
mények menetében a Pflanzer-Baltin-csoport feladata szükségszerűen a déli
német hadsereg útjának „megnyitására" szűkült le, majd a második támadás
összeomlásakor önmagának megmentésére. így a kisegítő csapások funkcióikat
nem tölthették be, melynek következményeként mind a Boroevič, mind a BöhmErmolli-féle főcsapás magára maradt, sőt az egyes periódusokban innen vettek
el erőket a kisegítő csapásokhoz.
A csapások helyének és irányának meghatározásakor a hadvezetőség nem
vette figyelembe a terepnehézségeket és a téli időjárást, csakúgy, mint az el
lenfél várható ellenállását, ill. ellenintézkedéseit. Ennek következményeként a
csapatokat sem a terepre, sem az időjárásra nem készítették fel. A Monarchiá
nak négy egészen, és négy részben hegyvidékről származó hadteste volt. Ezek
közül csak három volt a Kárpátokban (III., V., VI.) és a három közül csak egy,
a részben hegyvidéki lakókból álló V. (Pozsony) hadtest állott a főcsapás he
lyén. A sík- és dombvidékekről származó csapatokat sem téli, sem hegyi fel
szereléssel nem látták el, hegyi kiképzésükre pedig nem maradt idő. A bű
nös mulasztások és felelőtlenség miatt a meglevő, elavult harci technika szük
ségszerű koncentrálása is elmaradt, nem beszélve az utánpótlás és az egészség
ügyi szolgálat teljes szervezetlenségéről. Mindezek oda vezettek, hogy a zord
téli időjárásban a csapatok harcereje már a felvonulás időszakában mélypontra
zuhant, létszámuk lemorzsolódott (betegségek, fagyhalál stb.), erkölcsi álla
potuk megrendült. A megdöbbentő létszámapadás annál is inkább bénítólag
hatott, mivel a főcsapás irányában a hadvezetőség helyi túlerő létrehozásáról
— felrúgva a hadászat-harcászat klasszikus szabályait — eleve nem gondos
kodott, sőt a harcok menetében a főcsapást mérő erők parancsnokait arra kény
szerítette, hogy — szomszédaik kisegítése céljából (Szurmay csoport, X. had
test stb.) erőiket mellékirányokban megosszák. Jóllehet a hadvezetőség kez
dettől fogva tiltakozott az erők szétforgácsolása ellen, a csapatparancsnokok
„örökös félelméhez" maga is felzárkózott, sőt maga szolgáltatott rá jó példát;
mivel a létszámában leapadt, harci erejét elvesztett csapatok támadása állan
dóan megrekedt, hadtest- és hadosztályszinten gyors parancsok hangzottak el
az „állva maradt" szomszéd kisegítésére, hiszen egyik parancsnok sem merte
vállalni szomszédja esetleges lemaradását. Az egységek ide-oda vezénylésének
káoszában az egész támadó csoport elvesztette lökőerejét (ld. a Puhallo-csoport
harcait), nem beszélve arról, hogy az kiváló alkalmat biztosított az ellenfél har
cászati védelme megszervezéséhez. (A hadvezetőség mindezt megismételte had
műveleti szinten — a csapásmérő erők között.) Nyilvánvaló, hogy ehhez nagy
mértékben hozzájárult a tüzérségi tűztámogatás szinte teljes hiánya: a kézi lő
fegyverekkel rohamozó (inkább vánszorgó) gyalogság a hatásos orosz ellenállás
tüzében megtorpant, megakadt majd rémülten visszaözönlött. (Kiáltó példája a
Krautwald- és a Szurmay-csoport).
A hadvezetőség — elszakadva a valóságtól — a kudarc okait a kevésbé ener
gikus csapatvezetésben kereste. Figyelme mindenekelőtt az elakadt hadművelet
újbóli mozgásba hozására összpontosult, s elvesztette szem elől az orosz ellen
támadás várható irányát, Mezőlaborc térségét. E térség elvesztése — sajátos
módon — preferálta a második támadó hadművelet elindítását: bár vissza
foglalására sürgős intézkedéseket foganatosítottak (hiszen a Magyarországra
való orosz betörés hadászati követelményeivel tisztában voltak), a válság fel
oldásának és az eredetihez képest immár szerényebb cél : Przemysl felmentésé
nek kettős feladata a támadás újra felvételét sürgette.
A második hadművelet előkészítése annyiban volt jobb, hogy a főcsapás
színhelyén — más arcvonalakról áthozott csapatokkal — a 2. osztrák—magyar
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hadsereg jelentős erőfölénnyel rendelkezett. A támadás sávja azonban kiszé
lesedett: Boroevič erőinek jelentős része Mezőlaborc térségéért, a Bőhm-Ermolli
hadsereg zöme a Baligorod—Przemysl irányában indult rohamra. A kisegítő
csapások (déli német hadsereg, Pflanzer-Baltin-csoport) a főcsapás alakulásá
ra ezúttal sem voltak hatással: a főcsapás színhelyén szinte minden megis
métlődött, amellett, hogy Boroevič sem tudta visszafoglalni Mezőlaborc térsé
gét. Míg az első hadjáratnál a szomszéd kisegítése általában hadosztály-, had
test-szintű volt, a másodiknál ez hadseregszintre emelkedett. Boroevič csapa
tainak kudarca visszahúzta a 2. hadsereget és viszont. Közben a csapatok 50—
70%-os veszteségeket szenvedtek. Amikor március la-án a hadjárat végleg Öszszeomlott, az egykori hadászati hadművelet Przemysl felszabadítására degra
dálódott terve is megsemmisült.
Ami mármost Przemysl szerepét illeti, többször is kifejezésre jutott, hogy a
két kárpáti hadművelet igen fontos motiváló tényezője volt, annak ellenére,
hogy hadtörténelmi tapasztalatok szerint egy megerődített hely felmentése,
vagy több hadosztályból álló körülzárt helyőrségének kitörése és a közeledő
tábori hadsereggel való egyesülése — különösen a modern imperialista háború
körülményei között — lehetetlenség. Az osztrák—magyar hadvezetőség mindezt
nem vette figyelembe, illetve egy erkölcsi-politikai célnak alárendelten, a fel
mentést hadászati hadművelettel azonosította. Przemysl, mint erkölcsi teherté
tel motiválta a reménytelen helyzetben levő várőrségre kényszerített kitörése
ket is, s ezzel tízezrek céltalan pusztulását, miközben maga a hadvezetőség
tisztában volt azok sikertelenségével.
A háború utáni ítéletek az osztrák—magyar hadvezetőséget elsősorban azért
marasztalták el, hogy az 1914. novemberi visszavonuláskor nem ürítette ki a
várat, s ennek következményei végzetesen hatottak a kárpáti téli hadműveletek
létrejöttében. Az elmarasztalás még inkább azért indokolt, mert mindkét had
művelet tervezése alapjaiban elhibázott volt, végrehajtása pedig a hadvezetési
voluntarista dilettantizmus tipikus példáját mutatta. így állt elő azután az ad
digi történelem legvéresebb téli hadjárata, amely az emberanyag kíméletlen
pazarlásához, a haditechnika csaknem teljes pusztulásához, a fegyveres erő
lassú szétesése folyamatának megindulásához, a hátország belső válságának ki
bontakozásához és. a Monarchia nemzetközi helyzete újabb megrendüléséhez
vezetett.
Az AOK részéről nem egy kísérlet történt, hogy a felelősséget a csapatvezetés,
még inkább a harcoló csapatok nyakába varrja. Ha az előbbi bizonyos értelem
ben el is marasztalható, a csapatok teljesítménye — a nagy kudarcok ellenére —
példátlanul áll, különösen a gyalogságé. Ez a fegyvernem, nélkülözve a tüzérség
támogatását — a rendkívüli terepviszonyok, az elviselhetetlenül hideg téli
időjárás, a rossz fegyver- és lőszerellátás, a téli ruházat hiánya, az után
pótlás szervezetlensége ellenére, emberfeletti szenvedéseket elviselve —, a le
hetséges maximumot adta egy harcászatilag jobban képzett, védelmét jól meg
szervező, ellenlökéseit, csapásait ügyesen vezető ellenféllel szemben, amelynek
csapat- és felsővezetése felülmúlta az osztrák—magyar hadseregéét. Az rnás
kérdés, hogy az orosz hadvezetőség március 19-i ellentámadása után ugyanazon
hibákat követte el, mint ellenfele: a Kárpátokon való áttöréssel kívánta elérni
a hadászati döntést olyan hadsereggel, amelyet az eddigi harcok szintén ki
merítettek, s amelynek tartása a cári elnyomás osztály- ésnemzetiségi ellen
téteinek fokozódó kiéleződésével első ízben rendült meg,Fs lett előkészítője
az 1915 májusában bekövetkezett gorlicei nagy vereségnek.
(A-Azé^útT'teir'ft&d^al^^
aként vonult
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be a hadtörténeleöfrbe, jóllehet elsősorban ellenfele hibájából, a fegjryeres erő
n e m semnjisűlwneg, sőt alig 2 hónan^jarűlva — német segítséggel — a gorlicei
áttörésjfevolt k é p e s p

Мартон Фаркаш
ЗИМНЯЯ КАМЛАНИЯ В КАРПАТАХ
(23 января—22 марта 1915 года)
Резюме
В статье дается военно-историческая характеристика двух крупных операций стратеги
ческого характера, проведенных в первом квартале 1915 года армией Австро—Венгерской
Монархии. Проведение операций было продиктовано крайне неблагоприятным внешне
политическим, военно-политическим и военным положением Монархии. Цель военных
операций австро—венгерское военное руководство видело в том, чтобы вместе с аналогичной
операцией немецких союзников нанести стратегический удар по армии царской России и
одновременно освободить гарнизон Перемышля, находившийся в окружении с 6 ноября 1914
года. Стратегическое поражение Росси позволяло надеяться на ослабление Антанты, кроме
того, что могло удержать Италию и Румынию от вступления в войну против центральных
держав. Так как операция против вооруженных сил русских казалась невыполнимой для
измотанной армии Монархии и находившихся на восточном ТВД немецких войск, наряду
с одновременным углублением противоречий между начальниками двух генеральных штабов
Конрадом и Фалкенхайом, высшее немецкое командование перенесло основной центр тяжести
войны на восточный фронт, а на западно-европейском театре военных действий перешло
к стратегической обороне. Вследствие перемещения немцами центра тяжести боев в Лесных
Карпатах была сформирована так называемая к жная немецкая армия, а в Восточной Пруссии
появилась новаяа Ю армия. По планам Конрада предусматривалось в результате операций австро—венгерских воору
женных сил, направлявшихся из Карпат, и немецких сил, развертывавшихся в северо-южном
направлении, совершить двойное окружение русской армии, уничтожить значительную часть
её и освободить Перемышль.
В наступательной операции Монархии осуществление главного удара возлагалось на правый
фланг 3 армии (Бороевич), который был бы подкреплен вспомогательным ударом южной
немецкой армии и армейской группой Пфланцер—Балтии, подтянутой напротив Буковины.
Выбор места главного удара (район Лиско—Санок) мотивировался «кратчайшим путем»,
ведущим к окруженному Перемышлю.
Начатый 23 января главный удар в течение нескольких дней окончился полным провалом,
что отчасти было вызвано плохой подготовкой, непринятием во внимание военно-географи
ческих и метеорологических условий, несостоявшимся ударом аналогичного характера, ко
торый был предусмотрен планом, но прежде всего ожесточенным сопротивлением русской
армии, последнее объяснялось не только эффективностью русской разведки, но и превосход
ством оперативно-тактического руководства русских сил, развернувшихся к наступлению для
прорыва в Венгрию. Провал операции и усугубление отчаянного положения у Перемышля
мотивировало предпринятое нового наступления. 27 февраля, которое было совершено си
лами 2 австро-венгерской армии под командованием генерала Бём-Ермолли, развернувшейся
уже на правом фланге Бороевича (но до сего времени дислоцировавшейся в Западной Польше).
Новая оффензива — аналогично предыдущим — потерпела крах, несмотря на то, что войска
проявили максимум стойкости и мужества. Провал главного удара обеих наступательных
операций не в малой мере объяснялся безуспешностью запланированных вспомогательных
ударов.
Стратегический оперативный план, ставивший целью вывод из войны России, в ходе деградировался до освобождения Перемышля, но после провала операций даже и эта цель стала
недостижимой: 22 марта Перемышль пал, а оставшиеся силы монархии необходимо было
сконцентрировать для отражения крупного наступления русских, начатого 17 марта. Безу
спешные зимние кампании в Карпатах по своим огромным потерям могут быть отнесены
к ряду самых плачевных операций первой мировой войны и всей военной истории до того
времени. В. ходе этих операций лучшие части автро—венгерской армии были обескровлены,
а политическое, военно-политическое и стратегическое положение Габсбургской монархии
упало донельзя.
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Márton

Farkas

DER WINTERFELD ZUG IN DEN KARPATEN
(23. Januar 1915—22. März 1915)
Resume
Die Studie schildert aus kriegsgeschichtlicher Sicht die zwei großen strategi
schen Operationen des Heeres der österreichisch-ungarischen Monarchie im ersten
Quartal des Jahres 1915. Die Durchführung dieser Operationen wurde durch die
außerordentlich ungünstige außenpolitische, militärpolitische' und militärische Lage
des Habsburger Staates erzwungen. Als Ziel der Operationen sah die österreichisch
ungarische Heeresleitung vor, zusammen mit der Operation ähnlichen Charakters des
deutschen Verbündeten den Streitkräften des zaristischen Rußlands einen strategi
schen Schlag zu versetzen und gleichzeitig die seit 6. November 1914 umschlossene
Garnison von Przemysl zu befreien. Die strategische Niederlage Rußlands gab
Hoffnung auf die Erschütterung der Entente-Koalition, wobei sie Italien und Ru
mänien davon zurückhalten konnte, gegen die Zentralmächte ins Feld zu ziehen.
Da die Operation gegen die russischen Streitkräfte dem zersprengten Heer der Mon
archie und den deutschen Truppen auf dem östlichen Kriegsschauplatz undurchführ
bar schien, und parallel dazu sich Gegensätze zwischen den beiden Generalstab
chefs: Conrad und Falkenhayri -weiter verschärften, verlegte die deutsche oberste
Führung den Schwerpunkt des Krieges auf die östliche Frontlinie und überging auf
dem westeuropäischen Kriegsschauplatz in Defensive. Im Ergebnis zu der deutschen
Schwerpunktverlegung bildete sich in den Wald-Karpaten die sogenannte deutsche
Südarmee und erschien in Ostpreußen die neue 10. deutsche Armee.
Die Vorstellungen von Conrad rechneten mit einer Doppelumgehung, die durch
die von den Karpaten ausgehenden Operationen der österreichisch-ungarischen
Streitkräfte und die in nordsüdlicher Richtung durchgeführten Operationen der
deutschen Kräfte Zustandekommen sollte. Diese Doppelumgehung sollte ermöglichen,
einen beachtlichen Teil des russischen Heeres einzukreisen und zu vernichten und
gleichzeitig Przemysl zu befreien.
Die Durchführung des Hauptschlages in der Offensive der Monarchie oblag dem
rechten Flügel des 3. Heeres (Boroevic), den die deutsche Südarmee und der Aus
hilfsschlag der gegen Bukowina aufgezogenen Ärmeetruppen hätte unterstützen
sollen. Die Auswahl des Hauptschlagsortes (Raum Lisko-Sanok) war durch den
„kürzesten Weg" auf das umschlossene Przemysl zu begründet.
Der am 23. Januar begonnene Hauptschlag erlitt in ein paar Tagen eine Nieder
lage. Ursachen dafür waren zum Teil die schlechte Vorbereitung, die Mißachtung
der militär-geographischen Gegebenheiten und der meteorologischen Verhältnisse,
das Ausbleiben eines ähnlichen Schlages der deutschen Armee, vor allem aber der
wirksame Widerstand des russischen Heeres. Diese letztgenannte Tatsache wai
nicht nur der Effektivität der russischen Aufklärung, sondern auch der Überlegen
heit der operativ-strategischen Führung der russischen Kräfte, die zu der Offensive
gegen Ungarn zerstreut aufgestellt worden waren, zu verdanken. Die Niederlage und
die Vertiefung der verzweiflungsvollen Lage von Przemysl' motivierten die Wieder
aufnahme der Offensive am 27. Februar, die nunmehr von dem auf dem rechten
Flügel Boroevič aufgezogenen (bisher in West-Polen stationierten) 2. österreichisch
ungarischen Heer (Böhm-Ermolli u. a.) durchgeführt wurde. Bis zum 2. März brach
die neue Offensive auf eine ähnliche Weise wie die vorhergehende zusammen, obwohl
die Truppen ihre höchste Leistung vollbracht hatten. Die Niederlage des Haupt
schlages beifler Angriffsmanöver wurde nicht zuletzt durch das Ausbleiben des Er
folges der geplanten Aushilfsschläge beschleunigt.
Der strategisch-operative Plan für die Ausscheidung Rußlands degradierte im
Laufe der Ereignisse auf die Befreiung von Przemysl, aber mit dem Zusammen
bruch der Operationen, war nicht einmal dieses Ziel zu erreichen: am 22. März
fiel Przemysl und man mußte die übriggebiebenen Kräfte der Monarchie auf die
Abwehr des am 17. März begonnenen großen russischen Gegenangriffs konzentrieren.
Die mißlungenen Winterfeldzüge in den Karpaten sind zu den Operationen, die
den Weltkrieg und die größten Verluste der Kriegsgeschichte bis zu der Zeit her
vorgerufen hatten, zu zählen. Im Laufe dieser Operationen verbluteten die besten
Formationen des österreichisch-ungarischen Heeres und die politische, militärpoliti
sche und strategische Lage des Habsburger Staates fiel auf einen Tiefpunkt zurück.
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KORNIS PÁL
A VORONYEZSI FRONT TÁMADÓ HADMŰVELETÉNEK ELŐKÉSZÍTÉSE
A NÉMET „B" HADSEREGCSOPORT DÉLI SZÁRNYÁNAK
(2. MAGYAR HADSEREG, 8. OLASZ HADSEREG RÉSZEI) SZÉTZÚZÁSÁRA
(1943 JANUÁR)

Negyven esztendővel ezelőtt teljesült be a határoktól 1500 km-re, a Don part
ján álló 2. magyar hadsereg sorsa. A magyar nép számára — és ez nemcsak
azokra vonatkozik, akik átélték a háborút, akik hadiözvegyei vagy hadiárvái
lettek a doni katasztrófának, hanem a közben felnőtt új generációra is — még
sokáig tragikus emlékeket idéz a XX. század Mohácsa. A megnőtt érdeklődés
a közelmúlt története ' iránt arra mutat, sokan várnak feleletet a máig is sok
szempontból tisztázatlan kérdésre, mi történt 1943 januárjában a Felső Don
partjától nyugatra, abban a térségben, mely mint ä végtelen hómezők síksága
él az emlékezetben.
Az igazsághoz tartozik, hogy az elmúlt évtizedekben — kevés kivételtől, fő
leg szubjektív jellegű feldolgozásoktól eltekintve — nem is nagyon foglalkoz
tunk a 2. magyar hadsereg tragédiájával. Valahogy szégyenlősen hallgatunk ró
la, mintha nem lenne része történelmi múltunknak, nem szolgálna tanulságul a
ma számára is, mintha nem ott rendült volna meg alapjában először Horthy
Miklós fasiszta szövetséghez kötött, szovjetellenes rendszere, és nem onnan in
dult volna el bizonyos értelemben a nemzeti felemelkedés egy fontos szakasza
is, a német győzelmektől elkápráztatott szemek felnyílásának, a nemzeti ellen
állás összekovácsolódásának és erősödésének útján.
Jószerint két, emigrációban megjelent, a szocialista Magyarországgal szem
ben álló és a szovjetellenes szellemet tovább folytató, a tudományos ismérveket
nélkülöző művön kívül 1 még ma is dr. Horváth Miklós: A 2. magyar hadsereg
megsemmisülése a Donnál című, bevezető tanulmánnyal ellátott dokumentum
gyűjteménye az egyetlen, amely erről a témáról itthon megjelent. Ez az első
ízben 1958-ban kiadott mű napjainkban is az egyetlen forrásmunka (résztanul
mányoktól eltekintve), amely a témával való ismerkedést a közönség számára
lehetővé teszi. Lektora is, kiadója is voltam, szerénytelenség lenne, ha én di
csérném; megtették ezt sokan mások, azzal is, hogy forrásanyagul használták
fel. Jelen tanulmány más szempontból igyekszik közelíteni a kérdéshez. Is
mertnek tételezve fel a Horváth és mások által közölt tényanyagot, csupán arra
1 v. Adonyi Ferenc: A magyar katona u második világháborúban. Klagenfurt, 1954. Magyarország honvédelme a II.
világháború előtt és alatt (1920-45) I—III. Kiadta és sajtó alá rendezte Dalnoki Veress Lajos vezérezredes. München, 1972.
I. k. Harmadik rész. A Doni Magyar 2. Hadsereg megalakulása és annak hadműveletei 1942-43-ban. írta : Dalnoki Veress
Lajos vezérezredes.
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törekszik, hogy felvázolja a 2. magyar hadsereg helyét és szerepét a háború
akkori eseményeiben, az eredeti és az igazságot hűen rögzítő források alapján
megkíséreljen eloszlatni néhány olyan tévhitet, amelyek általánosan eltérjedtekj bevonultak a köztudatba, egyúttal azonban torzítják a valóságot.
Időszerűséget ad ennek a közelgő évforduló, az, hogy az évek múlásával el
kerülhetetlen újabb — akár jóakaratú — szépítgetések, az egész helyett csak a
töredéknek látása tovább torzítják a valóság képét. Nem a szubjektív emlékek
kiiktatása, csupán ezeknek a megfelelő körülmények közé való sorolása, az ob
jektív tényekkel való szembesítése lehet a cél. Ezt a rendelkezésre álló koránt
sem teljes magyar iratanyag egyoldalúsága teszi szükségessé. Igaz, ezekből a do
kumentumokból, korabeli feljegyzésekből és naplókból, a visszatértek jelenté
seiből és megállapításaiból, a túlélők visszaemlékezéseiből kirajzolódik a törté
net képe. Egyetérthetünk mindazokkal a megállapításokkal, amelyek a hadse
reg szellemére, a fennállt hiányosságok egész sorára vonatkoznak. Egyetérthe
tünk azzal, hogy ez a hadsereg pusztulásra ítélt áldozat volt a szovjetellenes
rablóháború megnyerésébe vetett tévhit oltárán. Az egykori magyar dokumen
tumok jelentős része azonban mégsem ad hű képet a történtekről, azokat —
nagyrészt készítőik felfogása miatt — nem is voltak képesek elhelyezni az ese
mények egészében. Részben a készülésükkor még nagy dicsőségnek számító „hő
si" ellenállást nagyítják fel, megvert katonai vezetők dicsekvő beszámolói,
részben önigazolást kereső, a felelősséget a katonatömegekre hárító, a tényleges
körülményeket pedig istencsapásként felfogó szándékok tükröződései.
A szerző önmagát se mentheti fel. A más irányú — bármily fontos és felelős
ségteljes — elfoglaltság se elég megalapozott mentség arra, hogy az általa még
ismert adatokat csaknem negyedszázadon át nem tette közkinccsé. Annál in
kább, mert sem előtte, sem utána nem kapott egyetlen magyar kutató sem le
hetőséget, hogy a korabeli hiteles anyagokat megismerhesse, hogy kezén átfus
sanak mindazok az eredeti anyagok, parancsok, felderítő jelentések, az egykori
parancsnokok hadműveleti térképei, egyetlen példányban készült okmányok,
melyek bepillantást engednek az események menetébe az elhatározások meg
születésétől a végrehajtást rögzítő megállapításokig. Bár nagyon vázlatosan és
korántsem az események fontosságának mértékében, a terjedelem szabta lehe
tőségek korlátain belül igyekszünk hozzájárulni bizonyos tévhitek eloszlatásá
hoz, ahhoz, hogy ez az eseménysorozat is reális szemlélettel kerüljön közelmúlt
történetünk egyre inkább tisztázott kérdéseinek sorába.
Néhány olyan kérdést igyekszünk tisztázni, mint a hadsereg téli felszerelésé
nek hiánya, mely egyedül a felső vezetés bűnének tudható be; az orosz tél sze
repének felnagyítása; a hadsereg védelmi arcvonalának túlzott kiterjedésére
és a német hadvezetés merevségére való hivatkozás; s végül — az eseményeket
soron követve — annak a legendának szétoszlatására törekszünk, hogy a 2.
magyar hadsereget a szovjet csapatok döntő túlereje söpörte el, és nem a szov
jet hadsereg vezetésének magasabb színvonala, a fasiszta hadseregekkel össze
hasonlíthatatlan szelleme, és nem utolsósorban az egyszerű szovjet katona, aki
igazságos háborút vívott, hazája szabadságáért és függetlenségéért harcolt.
1

I.
Ahhoz, hogy a 2. magyar hadsereg helyzetét és szerepét megérthessük, —
közismert tényekre utalva — vázolni kell a szovjet—német arcvonal általános
helyzetét 1942. novemberében.
Északon, a szovjeit—finn arcvonalon, a Barents tengertől a Finn-öbölig ter
jedő több, mint 1600 km-es szakaszon a nyár eleje óta nem következett be vál6 Hadtörténelmi Közlemények
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tozás; a mintegy 25 hadosztálynyi német és finn erővel szemben a szovjet csa
patok tartották állásaikat. A Leningrádtól Hóimig terjedő 1100 km-es arcvona
lon az „Észak" hadseregcsoport, mintegy 45 hadosztály, miután Leningrádot
nem tudta elfoglalni, védelembe ment át. A velük szemben álló Leningrádi,
Volhovi és Északnyugati Front csapatai a leningrádi ostromzár áttörésére ké
szültek és további támadó hadműveletekre Gyemjanszik és Sztaraja Russza
körzetében.
A Hóimtól Orjol K-ig terjedő 1000 km-es arcvonalon a 83 hadosztályból álló
„Közép" hadseregcsoport védett, ellene a Kalinyini, a Nyugati Front és a
Brjanszki Front jobb szárnyának csapatai tevékenykedtek; fedezték a moszkvai
irányt és arra kényszerítették a német vezetést, hogy ide erőket vonjon el más
frontszakaszokról. A németek ezen a szakaszon, a Rzsev—Vjazma-i hídfőben
álltak a legközelebb Moszkvához.
A voronyezsi és sztálingrádi irányban, Livni-től déli irányban mintegy 1300
km-es frontszakaszon a „B" hadseregcsoport harcolt, amelyhez összesen 85 had
osztály tartozott. Állományába a 2. német, a 2. magyar, a 8. olasz, a 3. és 4. ro
mán, a 6. német hadsereg, továbbá a 4. német páncéloshadsereg tartozott. Tehát
mintegy fele magyar, olasz és román csapatokból állt. A 6. hadsereg és a 4.
páncéloshadsereg, miután Sztálingrádot nem tudta elfoglalni, védelembe ment
át és csupán a városért harcolt. Az ettől Északra eső szakaszon, általában a Don
vonalában és a Don és a Volga közé eső területeken téli védelemre rendezked
tek be, s velük szemben a Brjanszki Front bal szárnya (48. és 13. hadsereg), a
Voronyezsi Front és tovább a Délnyugati, á Doni és a Sztálingrádi Front csapa
tai védtek. November végén a „B" hadseregcsoport déli szárnyából alakult a
„Don" hadseregcsoport.
Észak-Kaukázusban a 28 hadosztályból álló „A" hadseregcsoport tevékeny
kedett 1000 km-es arcvonalon. Vele szemben a Kaukázusi Front csapatai, me
lyek eltorlaszolták az olajvidék és a tengerpart felé vezető utat, támadásra ké
szültek.
Az arcvonal kiterjedése tehát elérte a 6000 km-t, és azon több mint 250 né
met és szövetséges (22 román, 14 finn, 10 olasz. 10 magyar, egy szlovák és egy
spanyol) hadosztály tevékenykedett. Teljesen sematikusan számolva egy had
osztályra mintegy 25 km-es kiterjedés jutott. A német hadvezetésnek ebben az
időszakban a nyáron elszenvedett óriási veszteségek következtében összes tarta
léka 12, köztük három páncélos és egy őrhadosztály volt, amelyek közül utób
biakkal és két gyalogosdandárral csak a főparancsnokság rendelkezett; a fenn
maradó nyolc gyalogoshadosztály állt csupán a hadseregcsoport-parancsnokok
rendelkezésére. 2
Ezt az általános helyzetet kell figyelembe venni, amikor Hitlernek 1942. októ
ber 14-én kelt, az 1942/43. évi téli védelmének végrehajtására vonatkozó had
műveleti parancsát és a későbbiekben annak kihatásait vizsgáljuk. Más kiút
itt a német vezetés számára nem kínálkozott, ha csak azt nem határozta vol
na el, hogy az arcvonalat jelentősen lerövidíti és valahová a Leningrád—
Gomel—Dnyeper vonalra nem vonja vissza. Ez azonban az egymillió fős
veszteséggel járó nyári—őszi támadó hadmüveletek teljes kudarcának beisme
rése lett volna, megrendítette volna az egész fasiszta blokkot és a hitleri vezetés
belső helyzetét. Nincs itt hely kitérni azokra a bírálatokra, melyekkel a meg
vert német tábornokok Hitlert utólagosan illetik, de le kell szögezni, hogy a
hadjárat tervét, mint az egész szovjet—német háborúét, a kapacitások felméré-2 A Nagy Honvédő Háború Története. Budapest, 1965. III. k. 14. o.
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sét, a hátország helyzetét a német vezérkar dolgozta ki és amíg az előnyomulás
folyt, senki nem is bírálta.
A legfelsőbb vezetés felfogását — és ezt elvben akkor az összes szövetségesek •
is osztották —, helyzetmegítélését jól mutatja a parancs bevezető része:
„Előttünk áll a téli hadjárat. Ezen belül a keleti front azt a feladatot kapja
— a még most is tartó, illetve a szándékolt támadó hadműveletek kivételével —,
hogy az elért vonalakat az ellenség minden áttörési kísérletével szemben fel
tétlenül tartsa.
Az előkészületek a téli hadjáratra folyamatban vannak. Ez a második orosz
tél idejében és jobban felkészülve talál minket.
Az orosz az utóbbi harcokban erősen meggyengült és 1942—43 telén nem lesz
képes a megelőzőekhez hasonló erőket felsorakoztatni. Ez a tél semmi esetre sem _
lehet szigorúbb és keményebb, mint a megelőző.
Minden parancsnokságnak és csapatparancsnoknak kötelességévé teszem,
hogy a téli előkészületeket a lehető leggyorsabban és legátfogóbban hajtsák
végre, megteremtve ezzel a csapatoknak a téli időszak tartamára egyrészt a fel
adataik teljesítéséhez szükséges alapokat, másrészt a lehető legkedvezőbb élet
körülményeket. Ennek érdekében ne egyedül arra törekedjenek, hogy a szük
séges igényeket a magasabb parancsnokságoknál jelentsék. Minden csapatpa
rancsnok a rögtönzések valamennyi fajtájával segítsen magán, és teremtsen a
kisegítő eszközökkel csapatai számára berendezéseket és könnyítéseket.
Gondot fogok viselni arra, hogy nagyarányú sorozási és mozgósítási intézke
désekkel a harcoló csapatokat megerősítsük és a már 1 V2 éve szakadatlanul
harcoló frontkatonák ezen a télen leváltásra kerülve, pihenőt kapjanak. -"
Azt azonban elvárom a vezetéstől és a csapatoktól, hogy az elért sikerek büsz
ke tudatával nézzenek az 1942—43-as téli hadjárat elé és hajthatatlan akarat
tal, szilárdan bízzanak abban, hogy erejükkel az ellenséget e téli hadjáratban is
legyőzik ott, ahol az megkísérelné frontvonalunkat megtámadni.
Alapvető követelményeim :
1. A téli állásokat minden esetben meg kell tartani.
2. Mindenhol olyan aktív védelmet kell folytatni, amely az ellenségnek nem
hagy nyugtot és félrevezeti szándékaink felől.
3. Ellenséges támadás esetén sem kitérésnek, sem visszavonuló mozdulatoknak
nincs helye.
4. A helyi betöréseket ellentámadások és ellenlökések segítségével rögtön fel
kell számolni.
5. A nagy betöréseket el kell szigetelni, a saját arcvonal át nem tört részeit
feltétlenül, mint sarokpilléreket meg kell tartani, hogy evvel megkönnyít
sük az ellenrendszabályokat.
6. Az elszakított és körülzárt részek mindaddig védekezzenek, míg felszabadít
ják őket.
E követelmények feltétel nélküli végrehajtásáért a parancsnokok nekem fe
lelnek .. ."3
Ez volt a német vezetés elgondolása 1942—43. teléről, és ennek szellemében
adta ki ismert „egy lépést se hátra!" parancsait Szombathelyi, a vezérkar fő
nöke és J^ny Gusztáv vezérezredes, a 2. magyar hadsereg parancsnoka.
3 A 2. magyar hadsereg megsemmisülése a Donnál. Összeállította és a bevezető tanulmányt írta: dr. Horváth Miklós.
Budapest, 1958 106-107. o.
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Mindebből világosan kitűnik, hogy a szovjet. hadsereget nem tartották ké
pesnek komoly támadó hadműveletek megszervezésére. Hozzá kell tenni, hogy
az esetleges szovjet támadással a „Közép" hadseregcsoport szakaszán, a Rzsev—
Vjazma-i hídfő felszámolása érdekében számoltak és erre a frontszakaszra erő
ket is vontak el más szakaszokról. Ezt figyelembe kell venni, ha a „B" had
seregcsoport helyzetét vizsgáljuk.
A Novaja Kalitvától délre húzódó szakasszal most csak annyiban foglalko
zunk, amennyiben ez a továbbiakban okvetlenül szükséges. Itt egy mintegy
540 km-es szakaszon a 8. olasz hadsereg egy része, a 3. román hadsereg, a 6. né
met hadsereg, a 4. német páncéloshadsereg és a 4. román, hadsereg összesen
mintegy 50 hadosztálya harcolt a Délnyugati, a Doni és a Sztálingrádi Front
csapatai ellen. Itt, a hadmüveletek főirányában 12—15 km jutott átlagosan egy
német, illetve szövetséges hadosztályra.
Ilyen körülmények között került sor a szovjet csapatok novemberi támadá
sára, mely a sztálingrádi csoportosítás (kb. 22 hadosztály) bekerítésével és a
3. román hadsereg szétverésével végződött. December közepén a szovjet csapa
tok Novaja Kalitvától délre újabb nagy csapást mértek és a hó végéig szétzúz
ták a Don középső folyása mentén a 8. olasz hadsereg erőinek egy részét s az
ott levő német csapatokat, ö t olasz hadosztályt és 3 dandárt, valamint 2 német
és 4 román hadosztályt semmisítettek meg. Visszaverték a Sztálingrádnál be
kerített német csapatok felmentésére irányuló kísérleteket és továbbfejlesztet
ték a sztálingrádi ellentámadást. Evvel megnyílt a lehetőség a sztálingrádi cso
portosítás likvidálására, arra, hogy hátába kerüljenek az Észak-Kaukázusban
harcoló fasiszta csoportosításnak, valamint, hogy tovább a Don mentén, észak
felé, új támadó hadműveleteket kezdjenek. A leningrádi ostromzár áttörése és
az Észak-Kaukázus felszabadítása, a Rosztov irányában való előretörés mutatta,
hogy a kezdeményezés 1942 végére, 1943 elejére az egész fronton a szovjet
hadsereg kezébe ment át.
A német vezetés számára nem lehetett kétséges, hogy alaposan elszámította
magát, lebecsülte a Szovjetunió erejét, de néhány hadosztály nyugatról való
átdobásán, valamint 1942. november 22-én a „Don" hadseregcsoport létrehozá
sán kívül nem maradt számára más lehetőség, hogy gátat vessen a bekövetkező
eseményeknek, mint a végsőkig kitartás esztelen követelése. A „B" hadsereg
csoport állományában így 1942. november végén már csak a 2. német, a 2. ma
gyar hadsereg és a 8. olasz hadsereg részei maradtak. Az olasz 8. hadsereg ma
radványai az alpesi hadtestből és egy német páncélos hadtestből álltak.
Ez az összesen mintegy 30 hadosztályból álló csoportosítás a Brjanszki Front
balszárnyán levő 13. hadsereggel és a Voronyezsi Front csapataival szemben
a Livnitől Kantemirovkáig terjedő 500 km-es frontszakaszon vonult védelem
be. Tulajdonképpen két nagy csoportosításra oszlottak. A 2. német hadsereg ál
tal alkotott Voronyezs—kasztornojei és a 2. magyar, valamint a 8. olasz had
sereg által képzett osztrogozsszk—rosszosi csoportosításra.
Éppen ezeket határozta el a szovjet hadvezetés a következő lépésként szét
zúzni.
II.
A szovjet—német arcvonalnak az a szakasza, melyen a 2. magyar hadsereg is
elhelyezkedett, a „B" 'hadseregcsoport parancsnoksága alatt 1942 július köze
pére alakult ki. Ez Livnitől délkeleti irányba, a Jelez—Kasztornoje vasútvona
lat átvágva Voronyezsig, onnan a Felső Don folyását követve délnek haladt,
majd Ňovaja Kalitvától és Liszki—Kantemirovka vasútvonalat átszelve elérte
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A 2. magyar hadsereg és a
Voronyezsi Front csapatainak
helyzete 1943. január 12-én
Z.né.HDS.
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Viszocsinov községét és onnan ismét délkeletnek fordult, összkiterjedése mint
egy 510 km volt.
Északi részét Voronyezs-DNy-ig (Gremjacse) kb, 200 km szélességben a 2. né
met hadsereg (LV., XIII. és VII. hadtest), onnan Pavlovszkig mintegy 200 km-en
a 2. magyar hadsereg (III., IV., VII. hadtest és az 1. páncéloshadosztály), majd
tovább a 8. olasz hadsereg részei védtek.
Velük szemben a Jelez—Kasztornoje vasútvonalig a Brjanszki Front 13. had
serege, majd tovább az 1942. július 7-én Golikov altábornagy parancsnoksága
alatt létrehozott és július 14-től Vatutyin altábornagy által vezetett Voronyezsi
Front csapatai álltak. A szovjet csapatok ezen a frontszakaszon megállították a
német előnyomulást, és aktív harctevékenységükkel megakadályozták, hogy a
német vezetés innen további erőket vethessen át a sztálingrádi irányba.
Júliustól szeptemberig a szemben álló csapatok szüntelen helyi jelentőségű
tevékenységet fejtettek ki, egyes szakaszok többször is gazdát cseréltek.
Július végén a Voronyezsi Front 6. hadserege (pk.: Haritonov vezérőrnagy)
sikeres hadműveletet hajtott végre a Don jobb partján Pervoje Sztorozsevoje
körzetében. A 25. gárda-lövészhadosztály csapatai (pk. : Safarenko vezérőrnagy)
10 km széles és 8 km mély hídfőt foglaltak, melyet a téli hadművelet kezdetéig
meg is tartottak.
Szeptemberben a 40. hadsereg (pk.: Popov altábornagy) alegységei visszafog
lalták Voronyezs egyik elővárosát, Csisovkát és a város déli részét.
Ami a 2. magyar hadsereget illeti, vele szemben a szovjet csapatok szilárdan
tartották a Pervoje Sztorozsevoje—Uriv-i és Scsucsje-i hídfőt, amelynek ki
terjedése a 8 km-t nem haladta meg. Míg előbbi felszámolására a magyar had
sereg háromszor is kísérletet tett és ez vagy 25 000 katonájába került, utóbbit
nem tartotta érdemesnek arra, hogy likvidálását megkísérelje.
Szeptember végén a Voronyezsi Front csapatai a Legfelsőbb Főparancsnok
ság Főhadiszállásának parancsára felhagytak az aktív tevékenységgel és szi
lárd védelembe ment át. Ekkor vették át a délen a Don nagy kanyarulatáig ter
jedő arcvonalszakaszt és hozzákezdtek az arcvonal műszaki megszilárdításához.
December végén a Voronyezsi Front csapatai a Jelez—Kasztornoje vasútvo
naltól a Novaja Kalitváig terjedő szakaszon védtek. A Don jobb partján két
hídfőt birtokoltak, a Pervoje Sztorozsevoje-it és a Scsucsje-it. Jobb szárnyukon
a Brjanszki Front 13. hadserege, a hal szárnyon a 6. hadsereg tevékenykedett,
amely december 20-án a Délnyugati Front állományába került.
Ez a hadsereg a megelőző napokban, még mint a Voronyezsi Front balszárny
csapata, december 16-án részt vett abban a támadó hadműveletben, melyet a
Délnyugati Front hajtott végre. Szétverte a 8. olasz hadsereget, a német „Hollidt" hadműveleti csoportot, valamint a 3. román hadsereg maradványait és há
rom nap alatt felszabadította Kantemirovkát, majd továbbfejlesztette a sikert.
A Voronyezsi Front, melynek időközben, október 22-én ismét Golikov altábor
nagy lett a parancsnoka (haditanácstag: Kuznyecov altábornagy, törzsfőnök:
M. I. Kazakov vőrgy.), a Kozinka—Novaja Kalitva 450 km-es terepszakaszon
védett. Vele szemben a 2. német hadsereg XIII. és VII. hadtestei, a 2. magyar
hadsereg, továbbá a 8. olasz hadsereg alpesi hadteste (2. és 4. hegyi- és 156.
gyaloghadosztály és néhány német egység) állt. A Voronyezsi Front állományá
ba a 38., 60., 40. hadsereg és a 18. önálló lövészhadtest tartozott. A
Ilyen körülmények között érkezett el 1942. vége, s a 2. magyar hadsereg ott
állt a Donnál, hogy az utolsó emberig való kitartás parancsával felkészüljön a
számára kijelölt védőszakasz tartására.
A 2. magyar hadsereg bal szárnya (9. ho.) a 2. német hadsereg jobb szárnyá(323. né. ho.) csatlakozva a Don jobb partját követte. Ez az uralgó part,
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mely magasabban fekszik a bal partnál, általában megkönnyíti a szemben levő
terep megfigyelését a tűz alatt tartását. A folyó jobb partján, a magyar oldalon
a falvak közel estek a Donhoz, jó rejtőzési lehetőségeket nyújtottak. Ez csak
azokra a szakaszokra nem érvényes, ahol a magas part kissé eltávolodik a folyó
medrétől és előtte árterület fekszik. Kivétel általában csak a szovjet hídfők
területe, amelyek megakadályozták a folyóra való betekintést, különösen vonat
kozik ez a sztorozsevojei hídfő közepén az otticsihai erdőre, mely uralkodik a
környező terep felett. A terep szempontjából tehát egyértelműen kimondható,
hogy az a magyar hadseregnek kedvezett, s a Don 150—350 méteres szélessége
komoly víziakadályt jelentett. A széles víziakadály télen is víziakadály, mert
a támadónak a jégen, teljesen nyílt, fedezéket nem nyújtó terepen kell előre
mozognia !
Ezen a terepen — megfelelő műszaki munkálatokkal — a védelem szilárddá
tehető. Ezekre a munkálatokra július elejétől számítva, több mint öt hónap
állt rendelkezésre, de ha csak szeptembertől számítjuk, amikor az arcvonal vég
leg megmerevedett, akkor is jó három hónap. Nem lehet azt állítani, hogy a vé
delem kiépítésére nem történtek megfelelő intézkedések és ezek nyomán mun
kálatok is. Az az általánosan elterjedt tévhit, hogy a magyar katonák védtele
nül álltak szemben a támadóval, nem felel meg a valóságnak. A védelem, ha
nem is volt mindenütt összefüggő a peremvonal (így is írta elő az akkori har
cászati szabályzat), harckocsi- és gyalogság elleni akadályokból, egymással tűzösszeköttetésben álló és 75—100 méternél nem messzebb eső föld-fa erődökből,
lövész- és közlekedőárkok rendszeréből állt. A peremvonal előtt egy-, két- és
háromsoros drótakadályok, aknamezők, a harckocsiveszélyes irányokban egy
két soros harckocsi elleni aknamezők voltak. A magaslatok és a lakott helyek
megerődített pontoknak voltak előkészítve, utóbbiak általában körvédelemre is
alkalmassá téve. A hídfők előtti részek voltak a legjobban kiépítve. Itt alegysé
genként 4x5x2 méteres fedezékek voltak, két réteg rönkkel és 70—80 cm föld
del fedve. Ezeket egymással és a föld-fa erődökkel közlekedőárkok kötötték
össze. Ez utóbbiak mérete 3X2X2 m volt, tetejüket két réteg rönk és 50—60
cm föld fedte. A géppuskák a kiépített fészkekben voltak, a lövegek be vol
tak ásva.4 Igaz, kilövési lehetőségük korlátozott, mozgatásuk pedig — a lóvontatásúaké — megoldatlan volt. A lóállományt ugyanis hátsó teleltető állomá
sokra vitték, hogy takarmányhiány miatt el ne pusztuljanak.
Mégis, ami a műszaki állapotot illeti, azt megfelelőnek nem lehetett nevezni
és ebben elsősorban a felső vezetés, de a helyszíni ellenőrzést elmulasztó pa
rancsnokok felelőssége is megállapítható.
A lövész- és közlekedőárkok hálózata még a legveszélyeztetettebb szakaszo
kon se volt megfelelő, különben nincs rá magyarázat, hogy nappal az élelmet
nem tudták előrevinni a küzdőknek; a fedezékek nem voltak elég erősek, a
drótakadályok és az aknamezők elég hatékonyak.
A mélységekben a helységek — mint az események gyorsan bizonyították —
nem voltak megfelelően körvédelemre berendezve és egy sor más hiányossá
got is fel lehetne még sorolni. A legfontosabb azt hiszem az, hogy a vezetés
nem is fogta fel kellően a műszaki megerődítések jelentőségét a korszerű hábo
rúban, meg valószínűleg az is, hogy igazából nem is hitte, hogy a Vörös Had
sereg mire képes. Az minden esetre nehézséget jelentett, hogy a helyszínen ke
vés anyag, főleg fa volt fellelhető. A német hadseregcsoport-parancsnokság a
műszaki anyagokat sokszor olyan helyeken való átvételre utalta ki, melyek
4 A Szovjetunió Honvédelmi Minisztériumának Levéltára (a továbbiakban: AMO) 203. f., 2843 op., 354. gy. 59.
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több száz kilométerre voltak az arcvonaltól és a szállítás megoldhatatlan nehéz
ségekbe ütközött. A magyar hadsereg vezetése azonban nem vette kellően
igénybe a rendelkezésre álló helyi lehetőségeket sem. Feltehetően az is szerepet
játszott a védelmi munkák elhanyagolásában, hogy a Dont leküzdhetetlen vízi
akadálynak tartották. Kétségtelen, hogy a magyar hadsereg birtokában volt a
Don uralgó partja, a későbbiekben, az átkelés során azonban ez már — a ki
lövési lehetőségek korlátozottsága miatt — nem bizonyult előnynek.
Hadosztályonként több száz kilométer harc- és közlekedőárkot kellett volna
kiásni, sok száz különböző kilövőállást, fedezékeket és óvóhelyeket építeni, ak
namezőket telepíteni stb. A munkákat főleg polgári lakossággal és hadifoglyok
kal végeztették, a kint levő munkaszolgálatosok elsősorban az akadálytelepítés
ben, utak karbantartásában, szállítások lebonyolításában vettek részt. A mun
kára igénybe vettekkel szembeni bánásmód azt a látszatot engedte kelteni, hogy
a műszaki munka másodrendű, lenézett tevékenység, katonához nem méltó.
Ez azután későbbiekben megbosszulta magát, megbénította a védekezőké
pességet, elősegítette a pánikot. Hozzájárult ehhez a hozzáértés hiánya is, az,
hogy a lőfegyverek elmozdíthatatlannak bizonyultak s rögtön a kezdetben el
vesztek. A magyar vezetésnek hónapok álltak rendelkezésére, hogy szilárd vé
delmet építsen ki, ezt az időt azonban gyakorlatilag veszendőbe hagyta menni.
Egyetlen magyarázat, de semmi esetre se mentség, hogy nemcsak a magyar, a
német vezetés sem számolt azzal, hogy ezen a frontszakaszon döntő események
fognak kibontakozni.
A szovjet felderítés az egész védelmi rendszert rendkívül pontosan felfedte,
s így lehetőség adódott annak órákon belüli teljes megsemmisítésére.
A hadműveletek beszüntetése természetesen nem teljes passzivitást jelentett.
Mindkét fél rendszeres tüzérségi tüzet lőtt, felderítő vállalkozásokat hajtott vég
re és a harc egyéb módszereit alkalmazta. Ezek közül itt csak a mesterlövész
tevékenységet említem. Decemberben csupán a 40. hadsereg sávjában közel
400 szovjet mesterlövész tevékenykedett, akik az előterepen 3—4 rejtett állást
építettek ki és minden mutatkozó élő célt megsemmisítettek. Nem egészen há
rom hónap alatt több, mint 5500 tisztet és katonát lőttek ki.
A szovjet tevékenység egyébként sokszor megtévesztést is célzott. November
első felében például Voronyezstől északra, a németekkel szemben a Voronyezs
folyón színlelték átjárók építését, csapatok átcsoportosítását, gyalogság, tüzér
ség és harckocsik átvetését a jobb szárnyra, mintha ott a közeljövőben támadás
indulna. A támadás azonban — mely lekötötte a „B" hadseregcsoport csapatait
— a Délnyugati és a Déli Frontok szakaszán indult meg a sztálingrádi csopor
tosítás bekerítésére. A későbbiekben látni fogjuk, hogy még sok megtévesztő
manőver történt, ezért azt a véleményt, hogy a magyar hadvezetőséggel szem
ben a csapatoknál levő tisztek, vagy katonák már karácsonykor tudták, hogy
rövidesen szovjet támadás indul, nem szabad komolyan venni. A tényleges tá
madás előkészítése ekkor még csak a felső vezetők fejében volt meg, a tüzér
ség váltóállásokból tüzelt, a harckocsizaj színlelt volt, az időnként meggyújtott
fényszórók csak azt a célt szolgálták, hogy légüres területeken csapatmoz
dulatokat színleljenek, a mozgókonyhák füstjét utánzó tüzeket az ezzel meg
bízott műszaki csapatok gyújtották.
Folyt azonban tényleges és aktív felderítő tevékenység. Kövessük figyelem
mel csupán a támadás megindulása előtti utolsó napok eseményeit.
A 40. hadsereg törzsének hadműveleti jelentései 5 rögzítik, hogy a magyar csa5 AMO 395. f., 9136 op., 132. gy.
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patok december második felében egész sor éjszakai vállalkozást hajtottak vég
re, raj, szakasz erőkkel, hogy megállapítsák a védelem csoportosítását, tűzrendszerét. A legaktívabb tevékenységet a két hídfő körzetében fejtették ki.
December 21-én 6.00-kor Kosztyenki, 185,6 map. ÉNy-i lejtői (Sztorozsevoje
D), 160,2 map. (Goldajevka É) és vasúti híd (Szvoboda D.) körzeteiből kb. sza
kasz erejű felderítő csoportokkal, mindegyik irányban av., gp., és tü. támoga
tással a magyarok harcfelderítést kíséreltek meg a védelem peremvonalának
felderítése céljából.
December 22-én 2 raj gyalogság (36. gy. e.) üdülő (Divnogorszkij ÉK 2 km)
körzetéből kísérelt meg harcfelderítést Kopaniscsé (Petropavlovszkoje K 8 km)
irányába. A harcok eredményeként néhány halottat és sebesültet vesztették, a
harcmezőn hagytak két géppisztolyt és rendetlenül visszavonultak déli irányba.
December 24-én két csoport kb. szakasz erőben Pasenykovo és 187,7 map.
ÉNy. lejtői irányból felderítési céllal előre mozgott K-i irányban. Az előőrsök
tűzzel fogadták, kb. 15 főt vesztett és visszavonult. December 25-én éjszaka és
26-án három csoport, kb. szakasz erőben Pasenykovo 175,6 map. (Sztorozsevo
je D) és 179,9 map. (Scsucsje D 2 km) körzetből kísérelt meg harcfelderítést
K-i és D-i irányba, de nem ért el sikert, veszteségeket szenvedett és vissza
vonult.
Az arcvonal többi szakaszain a magyar csapatok gyér aknavető- és tüzérségi
tüzet lőttek a szovjet védelmi szakaszokra és a Donon való átkelési körzetre,
egyes szakaszokon védelmi munkákat végeztek és az utak megtisztítását a hó
tól.
A szovjet csapatok Vosztrikovo körzetében a 6. ho. 52. gy. e-ből, Kosztyenki
körzetében a 47. gy. e. 2. zj-ből. (9. ho.) ejtettek foglyot. Borscsevo körzetében
két katona átment az 52 gy. e.-től (az egyik lovas szd-tól) a 141. löv. ho.-hoz.
A 25. gd. ho. Pervoje Sztorozsevojenál foglyot ejtett a 20. ho. 14. gy. e-ből,
Orehovaja ligetnél a 4. gy. e.-ből. December 27-én két katona átment a 14. gy.
e.-ből Sztorozsevoje, 176,3 map.-nál.
A Voronyezsi Front csapatai december 20—31. között a magyar csapatoknak
jelentős veszteséget okoztak. A 40. hadsereg 951 katonát (ebből 666-ot mester
lövészek), 35 géppuskát, 2 löveget, 18 járművet, 15 föld-faerődöt, 11 fedezéket és
5 figyelőt semmisített meg. Szétvertek kb. két zj. gyalogságot, 30 járművet te
herrel, 8 foglyot ejtettek és 4 üteg tüzét fojtották el. A 18. lövészhadtest egy
aknavető tüzét fojtotta el és 73 katonát semmisített meg (57-et mesterlövészek).6
A tevékenység január első napjaiban még fokozódott. Január 1-én egy kb.
60 főből álló osztag erős tüzérségi és aknavetőtűz fedezete mellett Alekszandrovka körzetéből megrohamozta a 141. löv. ho. tanzászlóaljának 1. századát és jobb
szárnyát visszaszorította. A szd. pk., Boranov flhdgy., ellenlökést hajtott végre
és visszaállította az eredeti helyzetet.
Más magyar alegységek a sztorozsevojei hídfő körzetében erődítési munká
latokat, a 185,6 map. DNy-i lejtőin (Uriv É 3 km) aknásítást, a 162,3 map. Kalakova térségében (18. löv, hdt.) árokásást folytattak.
Január 2-án ugyancsak Alekszandrovka felől kb. 10 fős felderítő csoport kí
sérelt meg erőszakos felderítést a Kamenka—Verhovszkoje-től ÉNy-ra levő li
getre.
A 18. hdt. a 309. löv. ho. felderítő osztagával erőszakos felderítést folytatott
a 177,4 map. elfoglalására (csucsjei hídfő), de erős magyar tűzbe ütközött és 44
halottat, 122 sebesültet vesztve visszavetették.
6 A Voronyezsi Front törzsének 009. sz. napijelentése. AMO 203. f., 2843. op., 439. gy.
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Január 3-án 2.00-kor Goldajevka É ligetből egy szakasz erejű magyar felde
rítő csoport a 107. löv. ho. 516. löv. e. szakaszán a peremvonal ellen indított si
kertelen vállalkozást. Ugyanitt egy másik, 12 fős csoport a 160,2 map. irányá
ból behatolt a szovjet védelem peremvonalába, kézigránátokat dobott, foglyul
ejtett 2 vöröskatonát és golyószórótűz fedezete mellett visszatért.
23.00-kor egy másik, kb. 60 fős csoport erős géppuska- és géppisztolytűz fe
dezete alatt Borscsevo irányából Kamenka—Verhovszkoje irányba kísérelt meg
harcfelderítést, melyet erős tüzérségi tűzzel vertek vissza. Ugyanitt 4-én 6.30kor egy 15 fő erejű csoportot vertek tüzérségi és aknavető-tűzzel vissza. 13.00kor egy kb. század erejű csoport (22. gy. e.) 81,4 map. (Pasenykovo D) — 89.0
map. irányból a 141. löv. ho. ellen kísérelt meg felderítést; erős tüzérségi és ak
navetőtűz után, átkelve a Donon, megtámadta a Don keleti partján levő harc
előőrsöt és erős tűzharc után vonult csak vissza.
Január 5-én a 40. HDS. szakaszára erős tüzérségi és aknavető tűz zúdult Pognovo erdő, Kamenka ÉNy. Verhovszkoje Osztalnoje tanya, erdő, Ticsiha Nyra. Mosztjuski és Korotojak körzetében védelmi munkák folytak. A 18. löv.
hdt. területén 4,30-kor a 309. löv. ho. alegységei ellen kíséreltek meg felderítést,
két, kb. 40—40 fős csoporttal a 177.4 map. körzetébe, ugyanitt 17—20 óra kö
zött kb. ezred erejű gyalogság összpontosult. 21.00—21.30-ig erős tüzérségi tü
zet lőttek Kamenkára és Verhovszkoje-ra.
Január 6-án szovjet felderítő csoportok Pervoje Sztorozsevoje, Goldajevka,
Gyevica irányában tevékenykedtek és a 87.3 map. körzetében a 7. k. ho. 35/1.
zj-ából, Scsucsje-nál a 12. ho. 48. gy. ezredéből ejtettek.foglyokat.
A 40. HDS. sávjában 2.00-kor egy kb. 12 fős felderítőcsoportot vertek vissza,
mely a 160,2 map. irányából Davidovka irányába működött. A 18. hdt. terüle
tén 7.20-kor tüzérségi és aknavető támogatás mellett két 15—20 fős magyar
csoport a Kosztamarovo-tól Ny-ra levő ligetek térségéből átkelt a Donon és a
219. löv. ho. peremvonala ellen indított felderítést Pokrovka ÉNy-i szegélye és
Grany D irányokba.
Január 7-én 7.00-kor tüzérségi és aknavető előkészítés után Koloverty körze
téből század erejű gyalogság erőszakos felderítést végzett a 219. löv. ho. ellen a
75.5 map. irányába. Miután heves harcban visszaverték, két sebesült őrvezetőt
(23. ho., 32. gy. e.) hátrahagyva 9.20-ra visszatért kiindulási állásaiba.
21.00-kor szakasz erejű csoport a 25. gd. löv. ho. sávjában hajtott végre fel
derítést a 175,6 map. ÉNy-i lejtői irányából a 187.7 map. ÉNy-i lejtői irányába.
Erős tűzzel utasították vissza, halottakat és sebesülteket vesztett.
Január 8-án 7.00-kor tüzérségi és aknavetőtűz fedezettel egy kb. 50 fős cso
port hajtott végre felderítést Borscsevo irányából Kamenka—Verhovszkoje D-i
szegélye irányába.
21.00-kor kb. 20 fős csoport a 107. löv. ho. ellen kísérelt meg felderítést üdü
lő (Szeljavnoje Ny 2 km) körzetből Kopaniscse irányába. A tanzászlóalj tüze
verte vissza.
Ugyanezt január 9-én 21.00-kor megismételte. 24.00-kor kb. 50 fővel a 141.
löv. ho. ellen kíséreltek meg felderítést Kosztyenki körzetéből.
21.48-kor kb. 30 fős felderítő csoport a 309. löv. ho. ellen hajtott végre felde
rítést a 177.4. map. körzetében (scsucsjei hídfő). Visszatérésük után halottat
hagytak vissza a 12. ho. 18. gy. ezredéből.
Január 10-én 5.00-kor megismételték kb. 20 fővel a 141. löv. ho. elleni fel
derítést és rejtve behatoltak a peremvonalba is, ugyanezt 24.00-kor kb. 50 fős
csoporttal megismételték, de akkor erős tüzérségi és aknavetőtűzbe ütköztek.
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Január 11-én 5.00-kor újabb 20 fő próbálkozott felderítéssel a 141. löv. ho.
ellen, Borscsevo-tól K-i irányba. 7
Mindebből látható, hogy a 2. magyar hadsereg 1942. végén, 1943. elején nem
•— mint ahogy arról az egyoldalú visszaemlékezők beszélnek — egyszerű fo
lyammegfigyelést folytatott, hanem igyekezett (a légifelderítésről nem is beszél
ve) a szemben álló erőket felfedni, azok szándékait kipuhatolni.
Sok utólagos magyarázat, közte Dalnoki Veress Lajosé is. szemrehányással il
leti a magyar felsőbb vezetést, hogy nem hitt a csapatok jelentéseinek, nem szá
molt a meginduló támadással. Ha aktív harctevékenységet feltételezett is, azt
helytelen irányban várta és bízott abban, hogy azt saját erejéből vissza tudja
utasítani. Anélkül, hogy a német vezetést — amelynek valóban szélesebb átte
kintése lehetett és elmulasztotta a megfelelő tájékoztatást — fel akarnánk men
teni,, meg kell érteni, hogy az adott helyzetben nem sokat tehetett. Miután tar
talékai nem voltak, visszavonulni nem akart, talán úgy ítélte meg, hogy a ma
gyar vezetés teljesebb tájékoztatása pánikhangulatot keltene, csökkentené a si
kerbe vetett reményt, amely pár hónappal előbb még nemcsak a magyar ka
tonai, de a politikai vezetésben is általánosan elterjedt volt. A magyar hadse
reg visszavonása egyébként nemcsak szovjet katonai erőket szabadított volna
fel (Hitler miért a csatlósokat engedte volna kiszállni?), hanem még nagyobb
veszélybe hozta volna az ettől délre, de különösen északra levő arcvonalakat,
ahol még mindig reménykedhettek a kitartásban s evvel a moszkvai irány meg
tartásában. Abban azonban mind a két vezetés, a, katonai is, a politikai is azo
nos álláspontot foglalt el, hogy nem feltételezte az akkor már rendelkezésre álló
szovjet katonai, de főleg hadigazdasági erő meglétét. A magyarázatok a szövet
ségesek segélyszállítmányaira hivatkoznak, ezek jelentőségét azonban nemcsak
alábecsülni, túlbecsülni se szabad. A 2. magyar hadsereget is szovjet ruhában,
szovjet fegyverekkel, tegyük hozzá, ekkor még a háború addigi keserves tapasz
talatain alapuló szovjet hadművészet, hadműveleti vezetés és a harcászatban ki
alakult elvek álapján verték meg.
A magyar katonai vezetést súlyos és menthetetlen hibák, bűnök egész sora
terheli. Itt és most nem kívánunk ezekre részletesebben kitérni. Ha azonban
végigkövetjük a szovjet hadműveleti terv kialakulásától a végrehajtásig eltelt
eseményeket, el kell ismerni, legkevésbé azok felismerésének hiányáért és a fel
derítés elmulasztásáért vádolható. Dalnoki Veress arról ír, hogy „a magyar fel
derítés elégtelensége több ízben megmutatkozott. A vezetés általában figyel
men kívül hagyta a csapatok jelentéseit. Viszont elfogadott olyan felderítési
eredményt, mint az előbbiekben említett vezérkari századosi repülést (Lajtos
vk. szds. jan. 11-i felderítő repüléséről van szó, mely egyik hídfőben sem tudott
se számottevő erőket, se mozgást megállapítani — K. P.), holott az Uriv-i híd
főben már akkor több, mint 4—5 hadosztály, páncélos erők és hatalmas tüzér
ség várta készenlétben a támadás elrendelésének időpontját s az is bebizonyo
sodott, hogy a csapatok felderítése volt ahelytálló, aminek egyébként egészen
természetesnek kellett volna,lenni". 8 A későbbiekben az olvasó is megbizonyo
sodhat arról, hogy nem Dalnoki Veressnek van igaza.
Mielőtt azonban rátérnék a hadművelet előkészítésének ismertetésére, két el
terjedt nézettel kell még szembenézni: a 2. magyar hadsereg téli felszerelésének
és az orosz tél hatásának, valamint a 2. magyar hadsereg arcvonala kiterjedé
sének kérdésével.
7 Uo.
8 Dalnoki Veress: i. m.. I. k. 371 .o.
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Az orosz tél valóban nem a Hawaii-szigetek örök tavasza. Ez azonban nem
1943 januárjában vált közismertté. Egy hadsereg vezetésének nincs mentsége
arra, ha harcosai és technikája nincs megfelelően felkészítve az időjárás viszon
tagságaira. A magyar vezetés erre nem fordított kellő figyelmet. Hitler, amikor
1941 novemberében franciaországi szabadságról különrepülőgépen hozatta el
a Wehrmacht főzenemesterét, hogy ő vezényelje a moszkvai bevonulást, még
arra készült, hogy a nagy tél beállta előtt befejezi a háborút. 1942-ben a magyar
hadvezetés ilyesmire már nem számíthatott. A magyar fegyverek nem voltak
alkalmasak téli harcra, a lovak kevesebbet bírnak ki, mint az emberek. Ez a
magyarázata, hogy a technika mozgásképtelenné, használhatatlanná vált, mi
előtt egyáltalán alkalmazni lehetett volna. Az emberekkel azonban kicsit más
képp állt a helyzet. Ha talán nem is kellő számban, de nem igaz, hogy téli ru
házat nem állt rendelkezésre. A visszavonulás során felgyújtott raktárakban tíz
ezerszámra álltak a nemezcsizmák és egyéb téli védőeszközök. A fejvédőket,
amiket egyébként lehetett volna használni, a térdükre, könyökükre húzták a
katonák amikor hozzájutottak, mert nem tudták mit csináljanak vele. A csiz
mák között talán 41-es volt a legnagyobb számú, jóval kisebb, mint a magyar
katona átlagos lábmérete. Az igazság azonban az, hogy nem is szándékoztak a
téli felszerelést a csapatoknak kiosztani. Lehetne ezt hanyagságnak felfogni,
de a teljességhez az a felelős hadbiztostól elhangzott magyarázat is hozzátarto
zik, hogy azért nem adták ki, mert a németek 1941-ben Moszkva alatt rengete
get elvesztettek, s nem akarták kitenni magukat annak, hogy a hadsereg anya
ga veszendőbe menjen és avval ne tudjanak elszámolni. A nem harcban, hanem
a hómezőkön elszenvedett halálért ezért ugyancsak a hadsereg vezetését ter
heli a felelősség.
Indokoltnak tűnik emlékeztetni arra is, hogy — amíg saját bőrükön a telet
nem érezték — a vattarúha és a halinacsizma a „bolsevik nyomorúság" jelképe
volt, legalábbis a sajtóban és a filmhíradóban. Azt jelképezte, hogy a „bolse
vista uralom" alatt megszűnt a rendes rúha és nincs bőr. Igaz, a német és a
magyar nemezcsizma sokkal szebb volt (az olaszok kiszögezett hegymászó ba
kancsairól nem is beszélve), de a bőrtalp vezeti a hideget, az egy darabból pré
selt orosz halinacsizmában azonban melegen marad a láb. Hasonló a helyzet a
vattaruhával, ami nemcsak melegebb, de a mozgékonyságot se gátolja.
Most nem akarok olyan — egyébként közismert — körülményekre rámutatni,
hogy a szovjet csapatok harcászati kiképzése sokkal jobb, erkölcsi-politikai ál
lapota összehasonlíthatatlanul magasabbrendű volt — erről a Don menti ma
gyar vezetés nem sokat tehetett. Ami azonban nagyrészt rajta múlott: nem lát
ta előre a téli körülmények között vívott harc sajátosságait. Sem az eszközöket
nem teremtették ehhez elő, sem a kiképzést (pl. a síkiképzés) nem állították
ennek szolgálatába. A szovjet lövészcsapatok tudtak síelni és megvolt az ehhez
szükséges felszerelésük, a géppuskákat és aknavetőket szánokon mozgatták, a
szállítóeszközök hólapátokkal rendelkeztek, a gépkocsik két hólánckészlettel
voltak ellátva stb. így tudták biztosítani, hogyK hótorlaszok ne hátráltassák a
támadó csapatokat és hogy előre tudjanak mozogni a hómezőkön, amelyekbe
a magyar katona belefulladt.
Még egy legendáról. Jány — 45°-ot emleget, van aki 50-et is, általánosan el
terjedt a — 42°. Aki volt már igazi hidegben, tudja, hogy azt az ember való
jában nem tudja érzékelni. Ha valaki tartósan a szabadban tartózkodik megfe
lelő védőöltözet nélkül, annak csaknem mindegy, hogy —20 vagy —30° van.
Megérezni — ez saját tapasztalatom — hőmérő nélkül a —36°-ot lehet, akkor
megfagy az ember szeme, a hulláéhoz hasonlóan üvegessé válik. Látni azért le
het vele, csak a ránk tekintő ilyen szem nagyon furcsa. Nos, ilyen hideg nem
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volt 1943. januárjában a Don vidéken. A Voronyezsi Front törzsének napijelentései a reggel 10 és az este 22 órai hőmérsékletet pontosan rögzítik. Eszerint
a hőmérsékleti értékek a következők voltak :9
10.00
1943. jan. 10.
11.
12.
13.
14.
15.
16
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

22.00

— 7—9
—11—13
—15—19
—20—25
—20—25
—20—25
—23—29

—18—21
—17—19
—20—26
—19—25
—18—23
—14—16
—12—15
— 8—11
—19—21
— 7—12
—16—20
—16—23
—16—19
—14—19
—18—22
—13—18
—10—15

—14—17
—15—17
—12—17
—12—15
—15—23
— 6— 7
—21—26
—19—22
—22—28
—18—23
— 9—13

X

A leghidegebb nap tehát január 16-a volt, feltételezhető, hogy hajnalban va
lamivel —30° alá süllyedt a hőmérséklet. Ezt sem kevés kiállni, de felesleges
még tízet hozzátenni.
A 2. hadsereg arcvonalának nagy kiterjedését és kiépítetlenségét is meg kell
röviden vizsgálnunk, ha el akarjuk oszlatni a teljes felelősség és a magasabb
vezetés nagyfokú hozzánemértésének elkendőzését célzó legendákat. Azoktól
származnak ezek, akik annak idején mélységes csodálattal voltak eltöltve a né
met (és a magyar) vezetés magasabbrendűségéről és a katonatiszti hivatást az
urak privilégiumának tekintették. Az esetleges szovjet sikereket pedig kizáró
lag a tömegek hatalmas túlsúlyának tudták be.
Ami a kiépítetlenségét illeti, azt részben cáfoltuk, részben az elvégzett mun
kák nem megfelelő minőségére hivatkoztunk. Akik arról beszélnek, hogy a szökséges műszaki munkálatokat lehetetlen volt elvégezni, emlékeztetjük arra, hogy
az egykori szabályzat szerint egy zászlóalj védőkörletének műszaki megerődítése
1000 m átlagos szélesség és mélység (!) esetén 500 fővel számolva, tehát a zász
lóalj saját erőivel, fészkekkel, mélyített lövészgödrökkel, óvóhelyekkel, akadá
lyokkal és összekötő árkokkal 33 munkaóra (3 nap), egy óvóhely elkészítése 7 fő
4 órai, egy figyelő megépítése 5 fő 6 ^ 8 órai munkája. Könnyű utánagondolni,
r

9 AMO 203. f., 2843. op., 439. gy. - A. hiányzó értékek az én mulasztásom következményei. Utólag nem tudom meg
állapítani azokat.
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hogy a rendelkezésre álló idő alatt — megfelelő követelménynek esetén — hány
szor lehetett volna az állásokat jól kiépíteni.
A 2. magyar hadsereg arcvonalának kiterjedése a Don mentén legfeljebb
200, inkább azonban csak 190 km volt. Tudjuk, hogy ezt első lépcsőben kilenc
könnyű hadosztály, a védelemben szintén résztvevő 429. német gyalogezreddel
együtt 19 gyalogezred védte. A második lépcsőben elhelyezett, az 1. páncélos
hadosztályt is magába foglaló Cramer hadtestet (két gy. ho., egy páncélos cso
port 60 db harckocsival és egy 40 löveges rohamlöveg-osztállyal) most ne szá
moljuk. Az első lépcsőben tehát 19 gyalogezred, azaz 57 gyalogzászlóalj foglalt
helyet. A kerékpáros és huszár alegységeket, amelyek ugyancsak gyalogságként
kerültek bevetésre, hasonlóképpen elhanyagoljuk. Ha már most teljesen sema
tikusan akarunk számvetést készíteni, vegyük elő a Horthy hadsereg harcásza
ti szabályzatát. Abban a következőket találjuk: „védelemben a század a saját
és a nehéz fegyverek, valamint a tüzérség támogatásával (ez a szervezetszerű
fegyverekre vonatkozik — K. P.) még kb. 1500 m széles kiterjedésben is bizto
san visszaverheti az ellenség támadását...", majd másutt: „A főellenállási övet
— a védőállás főrészét — a gyalogság fegyvereinek tűzrendszere, a szélességbe
és mélységbe rendszertelenül tagozott fészkek és támpontok alkotják. A fész
kek és támpontok azonban nem alkotnak sohasem zárt rendszert... A folyó
akadályok jellege megkönnyíti a védelmet..." Ennyi talán elég is ahhoz, hogy
— ismétlem — sematikus számítással bizonyítsuk, hogy ha csak 3 km-t számí
tunk zászlóaljanként, ami a megfelelő tartalék képzését is lehetővé teszi 57X
3=171, plusz a teljesen elfogadható 30 km-t hézagokra számítva, máris eljá
rattunk 200 km fölé, azaz a védelem szélessége már nem tűnik elképzelhetetle
nül túlzottnak. A fenti számításnak mindenképpen van egy hibája: ha a zászló
aljaknál század erejű 2. lépcső képezhető is, az ezredeknél csak gyenge tarta
lékok állnak rendelkezésre.
De van még egy megjegyzés is: az ideálisként megszabott kiterjedések csak a
főirányokra érvényesek, a front egész szélességében meg sem közelíthetők,
ezeknek a szükségessége sem áll fenn. A 2. magyar hadsereg arcvonala pedig
nem feküdt főirányban, ha nem is az volt a helyzet, mint 1941-ben, mikor az
1. gépkocsizó dandár a Dnyeper-menti folyambiztosítás alkalmával egy héten
keresztül 102 km széles arcvonalon rendezkedett be védelemre, s ezalatt az 1. gk.
zj. 47 km, a 2. gk. zj. 23 km, a 3 gk. zj. 30 km szélességben biztosított. Ez is
mutatja, hogy a szélességi kiterjedést nem lehet mereven megítélni.
. Nézzük most ugyanezt a kérdést más oldalról. Felületes összehasonlításnak
kínálkozik, mégis érdemlegeset mutat, hogy a 2. magyar hadseregtől nem nagy
távolságra, de fontosabb irányban védő, ugyancsak a „B" hadseregcsoport állo
mányába tartozó német 68. gy. ho. védelmi kiterjedése (5—6 zj.-jal) Szinje Lipjaginál 18—20 km volt, a 340. gy. ho. é (8—9 zj) 24 km, a 377. gy. ho.-é 22 km,
zászlóaljanként átlagban ugyancsak 3 km.10
A német LV. hadtestnek a 13. szovjet hadsereggel szemben fekvő védősza
kaszán egy zászlóaljra ugyancsak három km-es védőszakasz jutott. 11
A Brjanszki Fronttal szemben 1943. február 1-én a németeknek 259 km-es
arcvonalon hét gyaloghadosztálya és két harckocsihadosztálya volt, egy gy. ho.ra 34 km széles védelmi sáv jutott. Ebből a 13. HDS-gel szemben 60 km-es arc
vonalon az 1. lépcsőben két gy. ho. (10 300 fő), 21 zj, a 2. lépcsőben egy gy.
10 A Voronyezsi Front és a hadseregek támadó hadműveletének terve, stb. AMO 203. f., 2843. op., 354. gy. 17. o.
11 A 13. hadsereg csapatainak harctevékenysége a Kasztornoje-i és Orel-Kurszk-i hadműveletében. AMO 361. f., 6079.
op., 222. gy., 17. o.

— 446 —

ho. (5000 fő), 9 zj. védett. 12 Ennyi állt rendelkezésre. Nem valami különös ma
gyargyűlölet vezette br. Weichs vezérezredest, aki személy szerint nem is volt
illojális, hanem a rendelkezésre álló erőket kellett elosztania. A szovjet okmá
nyok szerint egyébként a magyar hadseregtől délre eső szakaszon sem volt na
gyobb az olasz—német csapatok sűrűsége, mint Jány arcvonalszakaszán, sőt
helyenként a 30 km/ho.-t is elérte. A főerők már Sztálingrádnál voltak bekerít
ve, vagy azokat próbálták felmenteni !
Végül vegyük, csupán az összehasonlítás kedvéért, a másik oldalt. A háború
nak ebben az időszakában a szovjet elvek főirányban ugyancsak 2—3 km-ben
szabták meg a zászlóalj-védőkörletek szélességét. A gyakorlatban Sztálingrád
nál, 1942 nyarán az egy hadosztályra eső védelmi sáv szélessége 15—18 km volt,
de a 196. lövészhadosztályé pl. 30 km, holott a szovjet lövészhadosztályok lét
száma jelentősen alatta maradt a magyar könnyű hadosztályokénak, s ebben
az időszakban a lövészszázadok tűzereje közt se volt lényeges (különbség (ma
gyar: 150 puska, 12 golyószóró; szovjet: 103 puska, 12 géppisztoly, 18 golyó
szóró).
1941-ben a 316. lövészhadosztály, melyet a legendás Panfilov-hadosztályként
ismerünk, a Volokalamszkhoz vezető utak védelmében 41 km széles arcvonalon
védett, mindhárom ezredével az első lépcsőben, úgy, hogy egész védelmi rend
szere egyetlen vonalban elhelyezett század-védőkörletből állt. Öt lövege jutott
egy kilométerre és nem választotta el egy széles folyó az ellenségtől, amely nagy
túlerővel szakadatlanul rohamozta. Még egyetlen, de nagyon konkrét összeha
sonlítás: a sztrorozsevojei hídfőben a magyar csapatokkal szemben a lövész
századokra 2—3 km-es arcvonal jutott, s köztük 1/2 km-ig terjedő rés volt. Az
egymással szemben álló csapatok aránya mintegy 2:1 volt a 2. magyar hadse
reg javára. Ilyenek voltak 1943. januárjáig az erőviszonyok. Ily módon általá
nosságban beszélni a védelmi sáv szélességéről és az abból fakadó feladatok
megoldhatatlanságából — nem vonva kétségbe a nehézségeket — legalábbis
mellébeszélés. A 2. magyar hadsereg katasztrófáját az éghajlati és terepviszo
nyokkal, meg a szovjet csapatok döntő túlsúlyával magyarázni nemcsak törté
nelemhamisítás, hanem a valódi — politikai és katonai — bűnösök felelősségé
nek eltussolása is, gúny űzése az ország igazi érdekei ellen pusztulásba hajszolt,
koncul dobott másfélszázezer halott emlékéből.

III.
A 2. magyar hadsereg elleni támadás először 1942. november végén merült
íel, mikor Zsukov hadseregtábornok, a Főhadiszállás képviselője, a sztálingrádi
ellentámadás megszervezése után felkereste a Voronyezsi Frontot, hogy benyo
mást szerezzen a helyzetről. Moszkalenko marsall, aki vezérőrnagyként 1942.
október 22-én vette át a 40. hadsereg parancsnokságát, írja le emlékirataiban, 13
hogy a 40. HDS-nél is megjelent. Kiment a peremvonalba, először a sztorozsevojei hídfőben, a 25. gd. löv. ho. sávjában az alárendelt parancsnokokkal együtt
személyesen derítette fel a tűzrendszert és a megközelítési lehetőségeket, a ma
gyar csapatoktól 80—100 méterre. Még a magyar 5—6 főből álló őrcsoportok
felvezetését is végignézte. Tudták, hol húzódik a magyar hadtestek közötti sáv
határ. Részben ezért, részben uralgó helyzete miatt ekkor szemelték ki a 185
map-ot, Oréhovo-liget, mint az áttörés kulcspontját. Sorra azonban, mint már
12 A Brjanszki Front harctevékenységének naplója. AMO 202. f., 5. op. 1389. gy. 117. o.
13 K. Sz. Moszkalenko: Na Jugo-zapadnom napravlenii (A délnyugati irányban). Vojenizdat, Moszkva, 1979.
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említettem, a tormöszini csoportosítás elleni támadás került, így ezen a szaka
szon főleg megtévesztő tevékenység folyt. Csapatösszevonásokat színleltek a
sztorozsevojei hídfőből Korotojak irányába és Szvoboda vasútállomás körze
téből. Átjárókat nyitottak az előterepen, aknamentesítést folytattak, főerők
összpontosítását színlelték,' parancsnoki szemrevételezéseket, utak előkészítését
végezték félrevezetés céljából. így december első felében a németek nem dobtak
át tartalékokat erről a frontszakaszról. Később, mikor a német vezetés belátta,
hogy a sztorozsevojei tevékenység elterelő jellegű, nem vette akkor sem kellően
komolyan, amikor már valóban folytak a támadás előkészületei. Igaz, ekkor a
szovjet csapatok a megtévesztő tevékenység színhelyét északabbra, Voronyezs
térségébe tették át.
A 2. magyar hadsereg sorsa 1942. december 20-án pecsételődött meg. Ekkor
adta ki a Legfelsőbb Főparancsnokság Főhadiszállása direktíváját a Voronyezsi
Front parancsnokának, hogy három hét alatt készítsen elő és 1943. január kö
zepén indítson hadműveletet az ellenség Osztrogozsszk—Rosszos körzetében
levő magyar—olasz csoportosításának szétzúzására a következő alapvető fel
adatokkal :
a) a 2. magyar hadsereg és a 8. olasz hadsereg szétzúzása és foglyul ejtése
(III., IV., VII. magyar hadtestek, összesen hét gy. ho., négy olasz és 1—2 német
gy- ho.) ;
b) a Liszki—Kantemirovka vasútvonal felszabadítása ;
c) elfoglalni (lövész csapatokkal) az Arhangelszkoje, Repjevka, Bugyennoje,
Valujki, Urazovo, Pokrovszkoje vonalat ;
d) elfoglalni (előrevetett egységekkel) Valujki, Urazovo vá., Csernyanka,
Pokrovszkoje körzeteit, megakadályozni az ellenséget erőinek átcsoportosításá
ban a Kasztornoje—Valujki vasútvonal-szakaszon. 14
Ugyanakkor a Délnyugati Front parancsnoka, Vatutyin, parancsot kapott,
hogy a Voronyezsi Front támadásának délről való biztosítására a Haritonov
vőrgy. vezetése alatt álló 6. hadsereggel egyidejűleg törjön előre Pokrovszkojéra.
A Főhadiszállás elgondolása tehát az volt, hogy a Voronyezsi Front balszár
nyával és közepével szétveri a Voronyezstől délre, Kantemirovkáig elhelyez
kedett ellenséges " csoportosítást, felszabadítja a Liszki—Kantemirovka vasút
vonalat, melyre,egy későbbi Rosztov és az Észak-Kaukázus felszabadítására irá
nyuló hadművelethez szüksége van, és átvágja a németek utánpótlását szolgáló
Jelez—Vorosilovgrád vasútvonalat.
A főcsapást a 2. magyar hadsereg arcvonalának közepére kellett mérni, hogy
evvel létrehozzák a feltételeket az ettől északra védő 2. német hadsereg meg
semmisítéséhez.
Ezen intézkedés alapján kezdte meg a Voronyezsi Front Golikov vezds. irá
nyítása alatt a Főhadiszállástól megerősítésül kapott 3. harckocsihadsereggel és
egyéb magasabbegységekkel a támadás előkészítését, mely az osztrogozsszk—
rosszosi hadművelet néven vonult be a hadtörténelembe.
A hadművelet előkészítéséhez rövid idő állt rendelkezésre, különösen, ha fi
gyelembe vesszük, hogy az arcvonalban álló csapatokat fel kell tölteni, gon
doskodni kellett anyagi biztosításukról, a támadás teljes titokban tartásáról,
óriási erőket kellett mozgatni, a front sávhatárának kiszélesítésére került sor,
fogadni kellett a megerősítéseket, az újonnan beérkezett csapatokat.
14 AMO 203. f., 2843. op., 354. gy. 1. o.
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Csak egyetlen példát, ami sok mindenre rávilágít, s a felderítés hiányosságait
is magyarázza.
A 7. lovashadtest (csaknem 15 000 fő és több mint 11 500 ló, mintegy 70 harc
kocsi) a Főhadiszállás parancsára 1942. december 27-től került vasúti szállítás
ra, hogy a Brjanszki Front állományából a Voronyezsi Front állományába lép
jen, melynek legdélibb szárnyán került alkalmazásra. 1943. január 1-én és 2-án
érkezett be Jefremovka vasútállomásra, innen január 7-re Anna falu (itt volt
a Voronyezsi Front törzse) kirakóállomásra. Itt az erdőben, teljesen rejtve ra
kodott ki, úgy, hogy a lovak és harceszközök kirakásához hóból építettek rám
pákat, majd négynapos éjjeli menettel tett meg (a nappalokat erdőkben rejtve
töltve) 165 km-t, hogy január 12-én beérkezzen az összpontosítási körletbe; in
nen ugyancsak két éjjeli menettel a várakozási körletbe, ahová január 14-én
2.00-ra kellett beérkeznie, hogy reggeltől (közben két nappal el kellett halaszta
ni a támadás időpontját) készen álljon a bevetésre, összesen 300 km menetet
tett meg.15
A csapatoknál folyt a harcra való kiképzés, napi 6—8 órás foglalkozásokat
tartottak az erdőkben, vagy a lakott helyek közelében. A 40. hadsereg csapatai
a mélységben felépítették a magyar műszaki erődítményeket, azok ellen gya
korolták az áttörést. Különös súlyt helyeztek a fegyvernemek együttműködésé
re, a parancsnokok képzésére.
Erre az időszakra az új tapasztalatok alapján jelentős változások álltak be
a szovjet csapatok harceljárásában is. Ezeket 1942. októberében a Hadügyi
Népbiztosság parancsa rögzítette. Ilyen volt pl. az új harcrendi felépítésre való
áttérés, amely a tűzerő jobb kihasználása érdekében megszüntette az alegysé
gek addig erősen lépcsőzött harcrendjét, meghatározta a szakasz- és századpa
rancsnokok helyét a támadásban. Azt, hogy az alegység harcrendjében ne elől
haladjanak, hanem onnan vezessenek, ahonnan legjobban átlátják a terepet és
befolyásolni tudják- a harcot. Azelőtt az alegységparancsnokok elől voltak a
harcban, így nagyon nagy volt a veszteségarányuk és nem is látták át kellően
a harcteret. A legfontosabb újítás talán a harckocsik újszerű alkalmazása volt,
a gyalogságot közvetlenül támogató (GyKT) harckocsik formájában. Általában
nagy súlyt helyezett a fegyvernemek együttműködésének fejlesztésére, a légi
erőt is beleértve. Volt hát mit gyakorolni! Akik, mint a témával foglalkozó
egyes szerzők, pl. Adonyi, vagy Dalnoki Veres, olyan könnyen intézik el az
egész támadást az elsöprő túlerővel, és akik átveszik tőlük megállapításaikat,
talán azon is elgondolkozhatnának, mit tett a magyar tisztikar a katonák ki
képzése érdekében, ami pedig az életet is jelentheti a küzdő számára. Ebben
a vonatkozásban igazat lehet adni Szombathelyi, Jány, Lóskay és a többiek
megállapításainak, csak nem szabad megállni a felelősség tisztázásának kérdése
előtt.
A Főhadiszállás direktívájának vétele után lázas tevékenység kezdődött a
Voronyezsi Front törzsében. Megkezdődött a front támadó hadműveleti tervé
nek kidolgozása, egyidejűleg a hadseregparancsnokok is megfeszítve dolgoztak
saját feladataik teljesítése érdekében.
A Főhadiszállás igen nagy jelentőséget tulajdonított ennek a hadműveletnek.
Mással nem magyarázható, hogy január 2-án két képviselőjét is a Voronyezsi
Fronthoz küldte: Zsukov hadseregtábornokot, a Legfelsőbb Főparancsnok he
lyettesét és Vasziljevszkij vezérezredest, a vezérkar főnökét. Mindjárt meg
jegyzem, hogy Zsukov a felkészülés teljes befejezéséig, Vasziljevszkij pedig
15 AMO 6. gd. lov. hdt. f., 14 814. op., 6. gy., 53-61. o.
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egészen február végéig a Voronyezsi F r o n t csapatainál m a r a d t . Ugyancsak a
frontra érkezett Antonov altábornagy, a vezérkari főnök helyettese, aki a 18.
löv. hdt. tevékenységét támogatta.
Vasziljevszkij, Golikov frontparancsnok kíséretében, ugyancsak végigjárta az
arcvonalat, ő is á t m e n t a sztorozsevojei hídfő peremvonalába és ott j ó v á h a g y 
ta a főcsapás irányát Orehovo ligetnél.
J a n u á r 5-re készült el a Voronyezsi F r o n t t á m a d ó h a d m ű v e l e t é n e k t e r v e az
ellenség magyar—olasz csoportosításának szétzúzására.
Ez a terv a Voronyezsi F r o n t t á m a d ó csapatainak egész arcvonalán a P e r voje Sztorozsevojetól K a n t e m i r o v k á i g terjedő szakaszon avval számol, h o g y :
1. a szemben álló ellenségnek v a n :
a) hét m a g y a r gy. ho. (20., 7., 13., 10., 12., 19., 23.), mely Pervoje Sztorozsevo
jetól K a r a b u t i g hadosztályonként átlagosan 18—20 km-es kiterjedésben
véd,
b) h á r o m olasz hadosztály (2. és 4. hegyi és 156. gy. ho.), átlagos kiterjedésük
18 km,
c) ettől délre két német ho. és olasz egységek 15—20 k m kiterjedéssel.
2. Az ellenséges védelem legnagyobb sűrűsége a sztorozsevojei és a scsucsjei
hídfőben 10—12 km/gy. ho., a legkisebb a déli szárnyon.
3. Az egész, Sztorozsevojétől Novaja Kalitváig terjedő arcvonalon az ellensé
ges védelem erős, összefüggő vonalra, a Donra támaszkodik. Ezen az arcvo
nalon az ellenségnek kifejlesztett védelmi rendszere van, harckocsik és gyalog
ság elleni akadályokkal (átlagban 5—6 föld-faerőd, 15—20 különféle tűzfészek
k m - k é n t ) . Legnagyobb sűrűség a két hídfőben. A déli szakaszon hevenyészett
az ellenség védelme.
4. Az áttörő csapatoknak különösen heves ellenállással kell számolniuk :
a) a sztorozsevojei hídfőben: 20., 7. k. ho. és 6. ho. részei (kb. 5. zj. a p e r e m 
vonalban és 3. zj. a h a r c mélységében);
b) a scsucsjei hídfőben: 12. ho. és 10. ho. részei (5—5 zj. a p e r e m v o n a l b a n és
kb. 5 zj. a harcászati mélységben);
c) a Zsuravka—Holodnij szakaszon (német és olasz hadosztályok).
5. Az ellenségnek erős hadműveleti t a r t a l é k a nincs, Rosszos kivételével, ahol
k b . 2 g y ho. lehet harckocsikkal (168. né. gy. ho. és egy másik n é m e t gy. ho.
m á s szakaszról átdobva).
A t á m a d ó csapatok előnyomulási sávjában n e m nagy erejű ellenséges h a r 
cászati tartalék ellenállásával lehet számolni Valujki (kb. egy gy. ho.), S z t a rij Oszkol (kb. egy ho.) és Voronyezs (egy-két ho.) körzetében.
Megállapítja az értékelés, hogy a m a g y a r csapatok az 1942 nyári és őszi h ó 
napok egyes hadműveleteiben állóképesebbeknek bizonyultak az olaszoknál,
de az ellenlökések végrehajtásában gyenge a harckészségük.
Az erőviszonyokból adódó következtetés ebben az o k m á n y b a n a b b a n áll,
hogy az egész arcvonalon nincs döntő erőfölény, m e r t 15 lövészhadosztály és
d a n d á r ( + k é t löv. ho. tartalékban), két lovashadosztály, h á r o m sídandár, 13
harckocsidandár ellen az ellenségnek 13 gy. ho.-a van, de döntő fölényt sike
rül képezni a főcsapások i r á n y á b a n és sokszoros a fölény tüzérség és h a r c k o 
csik terén, ami megadja a t á m a d á s sikerének előfeltételeit.
A saját csapatok csoportosítása:
a) a 40. HDS. (öt lövészhadosztály, egy lövészdandár, egy harckocsihadtest,
h á r o m önálló harckocsidandár, egy főparancsnoksági tartalék tüzérhadosztály,
két páncélvadász d a n d á r , egy g á r d a - a k n a v e t ő [sorozatvető] ho., egy légvédelmi
>7*
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t ü z é r hadosztály) szétbontakozik a sztorozsevojei hídfőben, 12 km-es arc
vonalon ;
b) a 18. lövészhadtest (három löv. ho., két harckocsidandár, egy harckocsi
ezred, egy lövészdandár, öt főparancsnoksági t a r t a l é k tüzérezred, két lgv. tü.
e. h á r o m M—30 sorozatvető osztály, egy M—1,3 sorozatvető osztály, két p á n 
célvadász dandár) szétbontakozik a scsucsjei hídfőben, az áttörés sávja 8 km.
c) a 3. harckocsihadsereg (négy löv. ho., egy löv. dd., két hk. hdt., két önálló
harckocsidandár, egy főp. t. tü. ho., egy lgv. tü. ho., két M—30 sorozatvető
osztály, h a t M—13 sorozatvető osztály) szétbontakozik Golaja Holodnij, Z a j cevka körzetében, áttörés arcvonala 12 k m .
d) a 7. lovashadtest _ (két lovashadosztály) h á r o m sídandár, egy harckocsidandár, egy gépesített lövészezred, egy gárda-aknavetőezred, egy lgv. tü. e.) a
3. h k . hds.-gel e g y ü t t m ű k ö d é s b e n kerül bevetésre.
e) f r o n t t a r t a l é k o k : k é t löv. ho. — egy a 40. HDS., egy a 18. löv. hdt. sáv
jában
;
f) 2. légi hadsereg.
A h a d m ű v e l e t célját h á r o m erős csoportosítás koncentrikus csapásaival kell
elérni, az ellenséges védelem egyidőben t ö r t é n ő áttörése u t á n :
a) a sztorozsevojei hídfőből Boldirevka, Krasznoje, Alekszejevka irányban,
a 20., 7. és 13 m a g y a r ho.-k ÉK-ről t ö r t é n ő átkarolásával, nyugati irányból
D-nek fordulva, hogy Alekszejevkánál egyesüljön a front déli csoportosításá
val és befejezze az ellenség bekerítését. Erői egy részével Osztrogozsszk irány
ba m é r csapást, hogy ott egyesüljön a 18. löv. hdt. jobbszárny-csapataival.
b) A scsucsjei hídfőből kisegítő csapás a m a g y a r 12., 19. és 23. ho.-k ÉKről való átkarolására és K a r p e n k o v o n á l egyesül a déli csoportosítás csapatai
val, erőinek másik részével Osztrogozsszk i r á n y á b a t á m a d .
c) Golaja, Holodnij, Zajevka vonalon főcsapás K a n t e m i r o v k á t ó l ÉNy i r á n y 
ban, az erők egy részével É-ra, a 40. HDS-gel való találkozás és a g y ű r ű b e 
zárása céljából. A 7. lov. hdt. Valujkira t á m a d és D-ről biztosítja a h a d m ű v e 
letet. Erőinek egy részével kijut az Oszkol folyóra és ott a 40. H D S egységeivel
együtt létrehozza a bekerítés külső arcvonalát. (A t e r v szerint, amiben még
több változás is történt, a jobb szárnyon a 4. harckocsihadtestnek kellett vol
na Boldirevka, Repjevka i r á n y á b a n t á m a d n i a a jobb szárny biztosítása cél
jából, ez az egység azonban a h a d m ű v e l e t kezdetére n e m érkezett be.)
Először a két hídfőből kell áttörni a védelem teljes mélységét, elterelve a
figyelmet a déli csapásról, amely meglepetésszerűségével kellett, hogy hasson,
lekötve az ellenség tartalékait és megakadályozva a visszavonulását.
Az o k m á n y még egy sor tényezőre tér ki, így a tüzérségi támogatás, lőszer
kiszabat, szakcsapatok tevékenysége stb., ezeket azonban m á s összefüggésben
később ismertetjük. 1 0
A tüzérség összpontosítására jellemző, hogy míg a t á m a d á s b a n részt n e m ve
vő 38. hadsereg 68 km-es arcvonalszakaszán 7,7, a 60. hadsereg 65 k m - é n 14
volt a k m - k é n t i lövegsűrűség, a 40. hadsereg 12 km-es áttörési szakaszán
102/km, a 18. ihdt. 8 k m - e s szakaszán 108/km, a 3. hk. hds. és 7. lov. hdt.
8 k m - é n 96 löveg/km. 1 7
Itt szeretném megjegyezni, hogy a hadművelet elképzelése újszerű, ez volt a
Nagy Honvédő Háború m e n e t é b e n az első olyan t á m a d ó hadművelet, amely16 A Voronyezsi Front támadó hadműveletének terve az ellenség magyar-olasz csoportosításának szétzúzására. AMO
203., f., 2843. op., 354. gy., 1-16. o.
17 A Voronyezsi Front 1943. január 12-22-i támadó hadműveletének leírása, stb. AMO. 203. f., 2843. op., 290. gy. 17. o.
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nek a bekerítés külső és belső a r c v o n a l á n a k egyidejű létrehozlása mellett a
bekerített ellenség egyidejűleg történő részekre szabdalása és részenkénti m e g 
semmisítése volt a célja.
Miután n e m általában a Voronyezsi F r o n t hadműveletét tesszük vizsgálat
tárgyává, h a n e m a 2. m a g y a r hadsereggel kapcsolatos tevékenységet, a t o v á b 
b i a k b a n csak ott t é r ü n k ki a front egészét érintő kérdésekre, ahol azok t é 
m á n k megértéséhez szükségesnek látszanak és t á r g y a n k é n t leszűkítjük — ahol
csak lehet — a 2. m a g y a r hadsereg ellen harcoló 40. H D S . és 18. ö. löv. hdt.
tevékenységének vizsgálatára.
Hogy a t á m a d á s r a való felkészülés egy közbenső időpontját nézzük, rögzít
sük az érintett csapatok 1943. jan. 7. 18. órai helyzetét:
40. HDS.
253. löv. dd.
141. löv. ho.
25. gd. löv. ho.
107. löv. ho.
340. löv. ho.
305. löv. ho.
116. hk. dd.
150. hk. dd.
85. hk. dd.
10 tü. ho.
76. á. tü. e.
4. pct tü. e.
595. pct. tü. e.
493. av. e.
494. av. e.
5. lgv. tü. ho.
332. lgv tü. o.
4. gd. av. ho.
36. gd. av. e.
18. ö. löv.

Anoskiiio, Hvorosztany É-i szegélye
Titcsiha és erdő attól N y - r a
187. m a p . Szeljavnoje, Urivo-Pokrovszkoje
Troickoje. Doniscse, Zadonszkij
Pokrovszkij. Miginyevo, Maskino
Dmitrijevka, Davidovka, Pocsepszkoje
Titcsiha
Drakino
Grecsiskina, Szofjino, összpontosítási körlet: Davidovka
Hvorosztany, Szeljavnoje, Miginyevo
Titcsiha, Szeljavnoje
Titcsiha, Szeljavnoje, Hvorosztany
Hvorosztany, Bogyejevo, Maskino
Davidovka
Davidovka
Hvorosztany, Szeljavnoje, Maskino
Davidovka
Treszvjatszkoje körzetében vasúti szállításban
Davidovka, D r a k i n o

hdt.

309. löv. ho.
219. löv. ho.

váltja védelemben csapatait, összpontosít:
Nyizs. Ikorecban
váltja védelemben csapatait, összpontosít:
Nyikolajevkában
véd Alekszandrovka, Maszkovka, Szolonci terepszakaszon
összpontosít Nyizs. Ikorecban
Nikolo—Varvarszkij
Peszkovatka
Szolonci
Szolonci É. erdő
D ú b r a v a , Nyikolajevka
Peszkovatka
Szokolovka
Szokolovka Ny. erdő
Duhovoje
Duhovoje

270. löv. ho.
129. löv. dd.
96. hk. dd.
192. hk. dd.
1109. á. tü. e.
1112. á. tü. e.
875. tart. tü. e.
217. lgv. tü. e.
1288. lgv. tü. e.
1289. lgv. tü. e.
8/66. gd. av. e.
391/98. gd. av. e.
520., 521., 522. gd. av.
o-ok (16. gd. av. dd.) a Délnyugati F r o n t r ó l ú t b a n , összpontosítanak: Dühovojen.
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3. HK. HDS., 7. lov. hdt. ú t b a n .
Fronttartalék
322. löv. ho.
183. löv. ho.

kirak
vasúti szállításban 1 8

Ugyanezen a napon, j a n u á r 7-én 23.50-kor a Főhadiszállás képviselői, Zsu~
kov és Vasziljevszkij jelentést tesznek — mint m i n d e n n a p — a Legfelsőbb
F ő p a r a n c s n o k n a k . T á v i r a t u k szövege a következő:
„Moszkva, személyesen Vasziljev elvtársnak.
1. Ma az összes irány szerint befejeztük a hadseregparancsnokokkal, a h d t ek, ho-ok és dd-ok parancsnokaival az összes hadműveleti-harcászati elhatá
rozások és a harctevékenységi tervek átdolgozását. Az elhatározás és a tevé
kenységi terv feldolgozása a legjobbnak és leghozzáértőbbnek Moszkalenko
elvtársnál bizonyult. A leggyengébbnek a scsucsjei irány tűnik, Zikov hadteste.
Ribalko hadseregénél a főcsapás i r á n y á t sikerült eltolni a K a n t e m i r o v k a —
Rosszos vasútvonaltól Ny-ra, hogy n e kelljen a harckocsikkal a vasúti pálya
testet leküzdeni és megkerülhetők legyenek az ellenségnek a vasútvonal men
t é n itt előkészített reteszállásai.
Ribalko tevékenysége össze v a n hangolva Haritonov és Zikov hadtestének
tevékenységével. A Haritonovval való összehangolás érdekében megbeszéltük
Vatutyin elvtárssal, hogy Haritonov azonos időpontban kezdi tevékenységét
Ribalko val, a főcsapást a jobb szárnyon m é r v e közelebbi feladatként kijutni
az A j d a r folyóra; a t o v á b b i a k b a n Haritonov a 7. lov. hdt-től balra köteles m ű 
ködni, előnyomulva és biztosítva a m a g a számára az Urazovo—Sztarobelszk
vasútvonalat. A 7. lovashadtest a sídandárokkal Valujki és Urazovo elfoglalá
sát k a p t a feladatul és ezeknek a vasúti csomópontoknak a maga számára való
biztosítását.
A 3. harckocsihadsereg főerői kötelesek elfoglalni Alekszejevkát, átvágni az
ellenség visszavonulási útjait, biztosítani m a g u k a t Ny felől, egyesülni Alekszejevka—Osztrogozsszk körzetében a 40. H D S előrevetett csapataival és ezzel
bezárni az ellenséges csapatok bekerítését az ö n által ismert körzetben.
Filippov hadseregeinek részletes tervét, t é r k é p e n feltüntetve Bokov fogja át
adni ö n n e k I. 9-én.
2. A csapatok összpontosítása, Hruljev elvtárs biztosítása ellenére határozot
t a n rosszul halad — a négy a k n a v e t ő hadosztályból eddig egyetlen szerelvény
sem érkezett be, a 3. HK. HDS.-ből még összesen 15 szerelvény van útban, a
7. lov. hdt.-ből máig n e m érkezett be 10 szerelvény, a három, a frontnak meg
erősítésül adott löv. ho.-ból összesen 5 szerelvény érkezett be. Az anyagokat
szállító szerelvények (lőszer, üzemanyag) beérkezése még rosszabbul halad.
Figyelembe véve a vasúti szállítás megszakításait, kénytelenek voltunk az
ö n által ismert időpontot két nappal kitolni. Kérjük Hruljev elvtársnál köz
benjárását.
Konsztantinov, Mihajlov" 1 9
18 A Voronyezsi Front januári támadásának hadműveleti terve. AMO 203., f., 2843. op. 275. gy.
19 AMO 203. f., 2777. op., 58. gy. - A szovjet katonai vezetőknek a háború alatt általában frontparanesnoktól felfelé
az érintkezésben használatos fedőnevük volt. így 1942-43-ban Vasziljev = Sztálin, Konsztantyinov=Zsukov, Mihajlov =
Vasziljevszkij, Filippov=Golikov, Fjodorov=Vatutyin. 1943. május 15-től ezek változtak és Fjodorov pl. Tolbuhin fedő
neve lett. Ebben az időszakban Sztálin = Ivanov, Zsukov=Jurjev, Vasziljevszkij = Alekszandrov, Vatutyin = Nikolajev.
1944. június 1-től Sztálint már Szemjonovnak hívták stb. Hruljov tábornok a Vörös Hadsereg hadtápfőnöke volt, Bokov
vőrgy., a vkf.egyik helyettese. Itt jegyzem meg azt is, hogy a hadműveletek alatti időszakban, január 18-án Zsukov marsallá,
Vasziljevszkij hadseregtábornokká lépett elő, a hadművelet befejezésekor, február 16-án pedig már ő is marsall lett.
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A j a n u á r 7-i állapot ismertetéséből lényegében m á r ismerjük azokat az erő
ket, amelyek a 2. m a g y a r hadsereg elleni t á m a d á s r a készülnek.
Részletesebben két kérdést kell még megnézni: a harckocsikkal és a t ü z é r 
séggel való ellátottságot.
A hadműveleti t e r v a Voronyezsi F r o n t n á l a következő harckocsiállománynyal számolt (ténylegesen j a n u á r 12-én valamivel kevesebb állt rendelkezésre):
H k típus :
1. 40. HDS.
2. 18. löv. hdt.
3. 3. HK. HDS.
és 7. lov. hdt.

KV

T34

T60

T70

33
1

58
56

33
26

40
)16

MK3

MK2 M3L M3SZ
3

16

35

16

35

^

Összesen:
Ebből 40. HDS. + 18. hdt. a
2. m a g y a r hadsereg ellen

29

221

26

149

46

7

63

335

85

205

46

10

34

114

59

56

Tehát a 2. m a g y a r hadsereg sávjában összesen 263 hk. került a t e r v szerint
bevetésre, ebből 34 nehéz és 114 T—34 közepes harckocsi. 2 0
A 3. harckocsihadsereg támadási sávjában 770 a k n a v e t ő és löveg volt. A t ü 
zérségi előkészítésben résztvevő av.-k és lg.-ek sűrűsége az áttörési szakaszo
kon:
Sztorozsevoje (12 k m ) :

21 db 82 m m av.
54 lg. és n. av.
35 M—30 állvány
6 M—13 és M—8 állvány

Scsucsje (8 k m ) :

30 db 82 m m av.
50 lg. és n. av.
18 M—30 állvány
2 M—13 állvány

Novaja Kalitva (12 k m ) :

32 db 82 m m a v . 43 lg. és n. av.
7 M—30 állvány
4 M—13 és M—8 állvány

A csapatok légvédelmét a sztorozsevojei hídfőben egy lgv. tü. ho. (négy ez
red) és egy közepes légvédelmi osztály, a scsucsjei hídfőben h á r o m lgv. tü. e.
és egy közepes üteg látta el.
A Voronyezsi F r o n t tüzér parancsnoka, Varencov tü. vőrgy. által aláírt terv 2 1
szerint a tüzérség a t á m a d á s első napján, az ellenség megerősített védőövének
áttörésekor egy parancsnok (a HDS. ill. h a d t . tü. pk.) kezében összpontosul.
A harcot csapásirányonként 2—4 tü. ezredből álló csoportok támogatják.
A tüzérségi t á m a d á s t e r v e :
1. 5 perces tűzcsapás az összes tűzeszközökből a p e r e m v o n a l r a (ütegenként
egy célra).
20 AMO 203. f., 2843. op., 275. gy.
21 Uo.
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A Voronyezsi Front tüzérségének csoportosítása

S
>
00

105
62
68
23
64
86
21

25. gd. ho. (53. gd. tü. e.)
107. löv. ho. (1032. tü. e.)
340. lov. ho. (911. tü. e.)
305. löv. ho. (830. tü. e.)
141. löv. ho. (348. (tü. e.)
322. löv. ho. (886. tü. e.)
253. löv. dd.
L0. tü. ho.
76. gd. á. tü. e.
4. gd. és 595. pct. tü. e.
493. és 494. av. e.
1/522. legn. tar. tü. e.
hk. hdt.
5. lgv. tü. ho.
332. lgv. tü. o.
av. csoport
három M — 1 3 gd. av. e.
tíz M — 3 0 gd. av. o.

Sztorozsevoje

(40. HDS.)

S

S

S

e

"r*

o >'

T* Ol

c- <u

«5 2

18
12
18

21
21
23
24
28
24
11

12
8
12
12
12
12
4

21
20
21
18
20
20

8
9
9
12
9
12

8
72

60

9
18
10

Ë
<M
IM OS
—4

AJ

g

e

B *o5

>

1> M

ci —H

- J 'CŰ

18

DO

ifli-i

OÍ

av.

lg.

123
74
86
23
73
104
31

62
58
65
66
69
68
23
168
11
40

18
11

40

72

- 72

6
42

4

12

46

12
48

32

12

összesen:

összesen:

72
420
492

471

91
85
85
48

201

18
28
18
10

164

25
30
18
12

72

12
11
8
4

272

20
20
19
16

119

18

29

60

11
12
9

12

672

752

109
113
103
58

68
73
54
32
23
19
6
20
42

23
19
16

20
32

10

24
76

76
36
16
144
160

325

158

6
56
48
12

40

40

309. löv. ho. (842. tü. e.)
219. löv. ho. (673. tü. e.)
161. löv. ho. (1036. tü. e.)
129. löv. dd.
1109. és 1112. á. tü. e.
875. tar. tü. e.
1/1148 legn. tar. tü. e.
1240. pct. tü. e.
6. és 10. pcv. dd.
ö. av. e. és av. csop.
217., 1288. és 1289. lgv. itü. e.
Két M — 1 3 sv. o.
három M — 3 0 — s v . o.

Scsucsje (18. löv. hdt.)

S

95

35

127

51

23

36

40
483

377

2. 75 perces módszeres tűz a föld-fa erődök, pk-i pontok, tűzfészkek, ütegek
szétzúzására. A gárda-aknavetők (sorozatvetők) sorozatot lőnek a felfedett cél
pontokra.
3. 10 perces tűzcsapás a peremvonalra és a zj. T-ok mélységéig az összes
tűzeszközökből.
A légierő bombáz és csatarepülő csapást mér a peremvonalra és 3 km mély
ségig.
A zászlóalj-, ezredtüzérség és a ho. tü. ágyús ütegei, valamint a páncéltörő
ágyúk közvetlen irányzással tüzelnek.
A lőszerkiszabat az első napon 1 lőszerkiszabat,
a következőkön
2. 0—2. 5 lőszerkiszabat
3. 0—3. 5 lőszerkiszabat22
Már most megjegyezzük, hogy a tüzérségi támadás nem a terv szerint zaj
lott le, részben, mert a 4. hk. hdt. nem érkezett be és nem vett részt az elő
készítésben, részben, mert a 40. HDS. szakaszán nem a terv szerint alakultak
az események.
Hozzátehetjük, hogy ez óriási tüzérségi összpontosítás volt, nagyobb, mint az
augusztusi—szeptemberi sztálingrádi harcoknál.
Hogy fogalmat alkothassunk, mekkora tűz zúdulhatott az áttörési szakaszok
ra, vegyük figyelembe, hogy egy lőszerjavadalmazás a következőket jelenti:
82 mm av.-nél 120 db
120 mm av.-nél 80 db

76 mm e. lg. 140 db
76 mm ho. lg. 140 db
122 mm tar. 80 db

A sztorozsevojei hídfőben csupán a 122 mm-es tarackok több, mint kilenc
és félezer, a 76 mm-es ho. ágyúk 38 000 lövést adhattak le az első napon, az
M—30 sorozatvetők egyszerre mintegy 560 tonna súlyú, csaknem 7000 lövedé
ket lőttek.
Ismerkedjünk meg végül a Voronyezsi Front támogatására rendelt légierő,
a 2. légi hadsereg ( parancsnok Szmirnov re. vőrgy., törzsfőnök Sztyepanov
ezds.) már 1942. december 28-án jóváhagyott harci alkalmazásának tervével.
Az előkészítés időszakában a 2. légi HDS. feladata az volt, hogy oltalmazza
a front támadó csoportosításának összpontosítási körzeteit, rombolja szét az
ellenség repülőtereit Jevsztratovszkij, Szt. Oszkol, Ilovszkoje, Kseny és Urazovo területén, akadályozza meg a vasúti csapatszállításokat, rombolja a vasutat
és berendezéseit, különösen a Kasztornoje, Sztarij Oszkol, Valujki—Osztro
gozsszk, Osztrogozsszk—Rosszos szakaszokat. Mérjen csapásokat az ellenséges
körletekre, a csapatok gyülekezési pontjaira és mozgásaira, és folytasson fel
derítést a következő célokra: vasúti szállítások, csapatok mozgása és operatív
átcsoportosítása, a hadműveleti mélységben lévő védelmi berendezések és a
műszaki munkálatok.
A hadművelet első szakaszának (az ellenséges védőöv áttörése) időszakában,
a támadás előtti éjszaka, bombázza a Jevsztratovszkij-i, Szt. Oszkol-i és az
újonnan felderített repülőtereket, a harcászati tartalékok körleteit a sztoro
zsevojei hídfő előtt, a scsucsjei és a déli irányokban; a tüzérségi előkészítés
ideje alatt bénítsa az ellenség törzseit és híradó összeköttetését, fogja le a mély22 üo.
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ségben lévő tüzelőállásokból tüzelő ütegek tüzét és egyidőben mért csapások
kal semmisítse meg az anyagi eszközöket Jevsztratovszkij, Szt. Oszkol, Ilovszkoje repülőtereken. A gyalogság támadásba való átmenetelekor csatarepülő
támadásokkal kellett a légierőnek segítenie a támadó gyalogság sikerét, szét
zúzni a harcmezőn az ellenség élőerejét, tüzérségét, aknavetőit és egyéb techni
káját.
A hadművelet második szakaszának (az áttörés sikerének továbbfejlesztése)
időszakában a harcmező feletti járőrözéssel kellett fedezni és csatarepülő tá
madásokkal segíteni a front gyorsanmozgó csapatainak mozgását a hadműve
leti mélységben, különös figyelmet fordítva a sztorozsevojei és a déli irány
ra, és szétzúzni az ellenség élőerőit, tűzeszközeit és ellenálló csomópontjait a
Pervoje Sztorozsevoje—Repjevka és a Novaja Kalitva, Rosszos, Olihovatka,
Alekszejevka irányokban.
Az erők egy részének feladata a scsucsjei csoport csapatainak biztosítása
volt a siker kimélyítése érdekében.
Éjszakai bombázásokkal csapásokat kellett a légierőnek mérnie az ellenséges
tartalékok felderített körzeteire és pihenő csapataira, különös figyelemmel a
a) Sztorozsevoje—Repjevka irányban: Isztobnoje, Szinje Lipjagi, Repjevka,
Osztrogozsszk és a Szt. Oszkolból Osztrogozsszkba, Kurbatovóból Krasznolipjebe vezető földútra;
b) Scsucsje irányában Kamenka, Szaguny, Alekszejevka, az Osztrogozsszk—
Kamenka; Alekszejevka, Olihov Log, Kamenka és az Olihovatka—Kamen
ka útszakaszokra, valamint
c) a déli irányban Rosszos, Olihovatka, Mitrofanovka és a Ny-ra és DNy-ra
vezető földutakra.
A hadművelet harmadik időszakában (az ellenséges élőerők bekerítésének és
megsemmisítésének végrehajtása) a 2. légi HDS. feladatai az alábbiak voltak:
— járőrözéssel fedezni a front főerőit, melyek az ellenséges harccsoportosí
tás megsemmisítését hajtják végre, különös figyelemmel a déli irányban
mozgó gyorscsapatokra;
— együttműködésben a gyorsan mozgó csoportokkal és a lövészcsapatokkal
szétzúzni az ellenség bekerített csoportosításait és helyőrségeit;
— megakadályozni az ellenség friss erőinek a körülzárt harccsoportok fel
mentésére irányuló mozgásait ;
— megsemmisíteni az ellenséges szállító repülőgépeket, megakadályozni,
hogy azok a bekerített csapatoknak segítséget nyújtsanak;
— nappali csatarepülő és éjszakai bombázó bevetésekkel folytatni csapások
mérését a Kasztornoje—Valujki vasútvonal szakaszaira, megakadályozni
a hadműveleti tartalékok előrevonását ;
— szétzúzni az ellenség légierejét, annak repülőterein és a levegőben.
A 2. légi HDS. hadműveletbe bevont csapatainak harci állománya:
Re. ho-ok és
ö. e-ek

vadász csre.

Település

Nov. Melovatka
f elk. Verejszk re.
$!§f csomóponton
227. csre. ho.
Szvh. Kr. Oktyabr
291. csre. ho
felk. a Kasir-i re.
csomóponton
205. vre. ho.
260. vre. ho.
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feld.

(éjsz.
b.

ossz.

42

23

—

96
—

—
35

—
—

—
—

96
35

—

96

—

—

96

65

208. e. bre. ho.

50. fre. e.

D-i csop: Russzk.
Zsuravka
É-i csop: Verh.
Tisanka
Butirlinovka

—

—

—

—

—

—
•—

—
—

—
15

95
—

95
15

Összesen:
138
154
15
95
402
Északi csoportosítás: 291. csatarepülő hadosztály, 269. vadászrepülő hadosztály,
70—75 éjszakai bombázórepülőgép = 262—267 repülőgép.
Déli csoportosítás: 227. csre. ho., 205. vre. ho., 20—25 é. bre. = 120—125 repü
lőgép.
Az együttműködés megszervezésére a légi HDS. a gyorsan mozgó csoportok
hoz (minden harckocsi- és lovashadtest) és a 18. lövészhadtesthez összekötőket
küldött ki. Az összeköttetést vezetékes, rádió- és repülőösszeköttetés útján
szervezte meg, operatív csoportja a Voronyezsi Front vezetési pontján műkö
dött, harcálláspontja Kozlovkában volt.
Napi tevékenységként 3 vadászrepülő-, 2 csatarepülő-, 3 éjszakai bombázó
repülő- és 2 felderítő repülőbevetést irányzott elő.23
A hadműveleti terv, a rendelkezésre álló csapatok, a tüzérség, harckocsik,
repülőgépek mennyisége és ennek az egész hatalmas gépezetnek rejtve végzett
működtetése elég alapot adnak annak megállapításához, hogy a német (és ma
gyar) hadvezetésnek az a feltételezése, hogy a szovjet hadsereg képtelen ebben
az időszakban a Felső-Donnál komoly hadműveletet tervezni, a helyzet nem
ismeréséből, alaptalan elbizakodottságból fakadt és abból, hogy saját propagan
dájuknak maguk is rabjává váltak. A magyar vezetés — mint azt a dokumen
tumok bizonyítják — már érezte, hogy valami készül, tessék-lássék meg is
próbált javítani a magyar hadsereg helyzetén, de a valóságot meg sem tudta
közelíteni. Annyira nem viselte szívén a hadsereg sorsát, hogy politikai lépé
seket sem tett a helyzet javítása érdekében. Jány katonai vonalon tett
megállapításai és kérései pedig teljes visszautasításra találtak, vagy legfeljebb
hitegetést eredményeztek. Ö pedig, nem mint felelős parancsnok, hanem mint
egyszerű parancsvégrehajtó, megjuhászodott és nem ' vont le további követ
keztetéseket.
Mielőbb azonban belemennénk a részletekbe, elemezzük az erőviszonyokat
a hadműveletet előkészítő Voronyezsi Front szakaszán.
A teljes, tehát a Kozinkától Viszocsanovig terjedő 450 km-es frontszakaszon
a Voronyezsi Frontnak teljes mélységben a következő lövészerők álltak ren
delkezésre:
38. HDS. (167., 237., 232., 206. löv. ho.)
60. HDS. (280., 132., 121. löv. ho. 248., 104. löv. dd.)
40. HDS. (141., 25. gd., 107., 340., 305. löv. ho. 253. löv. dd.)
18. ö. löv. hdt. (309., 219., 161., 270. löv. ho., 129. löv. dd.)
3. HK. HDS. (48. gd., 184., 180. löv. ho., 37. löv. dd.)
7. lov. hdt. (három sídandár)
Fronttartalék (322., 183. löv. ho.)
összesen:

"

4
3
5
4
3

ho.
ho.
ho.
ho.
ho.

2
1
1
1
3

dd.
dd.
dd.
dd.
dd.

2 ho.
21 ho. 8 dd.

23 A 2. légi HDS. magasabbegységei harci alkalmazásának terve a Voronyezsi Front 1943. januári támadó hadműveletei
ben. AMO 203. f., 7000. sz. op., 20. gy., 34-38. o.
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Tehát, ha a fronttartalékig az összes lövészalakulatokat számítjuk, egy h a d 
osztályra a k k o r is 18 km-es átlagkiterjedés jutott.
Tegyük hozzá ehhez rögtön, hogy a szovjet hadsereg hadosztályainak szer
vezetszerű létszáma jóval alatta m a r a d t még a m a g y a r k ö n n y ű hadosztályoké
nak is. Előbbi teljes feltöltöttség esetén sem érte el a 9500 főt (a g á r d a h a d 
osztályoké k b . 1000-rel több volt), a m a g y a r könnyű hadosztály létszáma
12 000 fő volt, a német gyaloghadosztályoké 15 000.
Ugyanezen az arcvonalszakaszon, tehát a Voronyezsi F r o n t t a l szemben a „ B "
hadseregcsoportnak a következő alakulatai álltak :
XIII. és VII. n é m e t h d t . (68., 340., 377. [egy e. nélkül], 57., 75., 323. gy. ho.,
168/82. gy. e.)
2. m a g y a r hadsereg III, IV, VII. h d t - e (9., 6., 20., 7., 13., 10., 12., 19., 23. k. ho.
és a n é m e t 168. gy. ho. 429. gy. e.-e)
a VIII olasz hadsereg (2., 3., 4. hegyi, 156. gy. ho., alpesi hdt. k b . ho-nyi m a 
radványa)
a német 385., 387. gy. ho., a kb. ho. erejű „Vogelhain" csoport (SS és SD ez
redek, más alakulatok m a r a d v á n y a i )
T a r t a l é k b a n : 168., 26. né. ho., 5 olasz gy. ho.
összesen k b . 27 hadosztály gyalogság. További részletezésekbe nem szüksé
ges belemenni, azt m á r láthatjuk, hogy az egész arcvonalon lövész (gyalogos)
hadosztályok számában mintegy 10%-kal, létszámot tekintve pedig lényegesen
felülmúlták a „ B " hadseregcsoport csapatai a Voronyezsi F r o n t erőit.
A tüzérségi lövegek és aknavetők (50 m m - n é l nagyobb) számát illetően a
Voronyezsi F r o n t állománya a következő volt:
38. HDS.
60. HDS.
40. HDS.
18. hdt.
3. HK. HDS. és
7. lov. hdt.

529 lg. + av.
905 lg. + av.
1226 lg. + av.
812 lg. -f- av.

7,7/km
14/km
102/km a 12 km-es áttörés szakaszán
108/km a 7,5 km-es áttörés szakaszán

770 lg. + av.

96,2/km 8 km-es áttörés szakaszán

összesen :

4242 löveg és aknavető 2 ' 1

Ezek pontos, rendelkezésre álló számok; a ,,B" hadseregcsoport tekintetében
Morozov 25 számításait kell alapul vennem, a k k o r is, h a azok n e m teljésen
megnyugtatóak, m e r t sem a német, sem az olasz tüzérségi erőről más adattal
nem rendelkezem. A m a g y a r erők tekintetében mutatkozik köztünk n e m túl
ságosan nagy eltérés, m e r t több hadosztályt h á r o m ezreddel számít, az összadatokat azonban ez lényegesen n e m befolyásolja. Ezek szerint a Voronyezsi
F r o n t teljes szakaszán a ,,B" hadseregcsoport valamivel több, mint 3600 lö
veggel és aknavetővel rendelkezett. így ezek a r á n y a sem érte el az 1:1,2 a r á n y t
a Voronyezsi F r o n t j a v á r a . Miután harckocsicsapatok csak a hadművelet sáv
j á b a n működtek, azokkal csak ott foglalkozunk.
Fentiek alapján azonban megállapítható, hogy a Voronyezsi F r o n t teljes sáv
j á b a n jelentős számbeli fölénnyel számolhatunk a „ B " hadseregcsoport szem
ben álló erői j a v á r a , a front tüzérsége viszont valamivel felülmúlja a német—
magyar—olasz csoportosításét. Ezen túlmenően a Voronyezsi F r o n t n a k jelentős
sorozatvető ereje volt, amivel nincs is mit szembe állítani.
24 AMO 203. f., 2843. op. 290. gy.
25 V. P. Morozov: Zapadnee Voronyezsa. Vojenizdat. Moszkva, 1956.
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Némileg módosul a kép, ha csak az Osztrogozsszk—rosszosi h a d m ű v e l e t b e n
érintett, mintegy 310 km-es szakaszt és az ott álló erők viszonyait vizsgáljuk.
Itt szovjet részről a 40. HDS., a 18. ö. löv. hdt., a 3. HK. HDS. és a 7. lovas
hdt. tevékenykedett, a „ B " hadseregcsoport részéről pedig az előbbiekben fel
sorolt erő, a XIII. és VII. német hdt.-ek kivételével.
Szovjet részről t e h á t 14 löv. ho. és 6 (löv. és sí-) d a n d á r t á m a d o t t a ,,B" h a d 
seregcsoport 20 hadosztálynyi ereje ellen. Ezek harcoló létszáma (különösen, ha
a 82 m a g y a r menetszázadot is figyelembe vesszük), m i n d e n esetre m e g h a l a d t a
a 220—230 ezer főt. Evvel szemben a Voronyezsi F r o n t jó 10%-kal kevesebb,
mintegy 190 000 főből állt. (A 40. HDS. létszáma 57 000, a 18.' löv. hdt-é 48 450,
a 3. HK. HDS. és 7. lov. hdt.-é 85 000 fő volt) 2,i
Lövegek és aknavetők terén a t á m a d ó csoportosítás 2808 csövével szemben
2670-nel számolhatunk; mennyiség tekintetében itt n e m mutatkozik számítha
tó különbség. Fölényt a sorozatvető tüzérség jelentett.
Végül, a t á m a d ó 788 harckocsija (ebből kb. 400 közepes és nehéz) több, mint
két és félszeres számbeli fölényt jelentett a német 27. pc. ho., és 700. ö. pc.
dd. és az 1. m a g y a r pc. ho. együttes erejével szemben.
Légierő t e r é n nagyjából azonosak voltak az erőviszonyok, a német és m a 
gyar légierőnek ezen a szakaszon mintegy 400 gép állt rendelkezésére.
A 2. m a g y a r hadsereg arcvonalán az volt a helyzet, hogy a t á m a d ó nyolc
hadosztály 2 7 és k é t d a n d á r — a front t a r t a l é k á v a l tizenegy hadosztálynyi erő —
kilenc m a g y a r k ö n n y ű hadosztályt és két n é m e t gyaloghadosztályt + e g y ezre
det érintett; nyilvánvaló, hogy szovjet számbeli fölényről itt sem beszélhetünk.
Különösen n e m közelítette meg azt, ami a harcászati elvek szerint, folyóvédelemben lévő ellenség ellen szükséges. Létszámban a t á m a d ó kevesebb, mint
100 000 fő, 28 nyilvánvalóan alacsonyabb, legalább 15%-kal, mint a védőké, a
t a r t a l é k o k k a l együtt.
A harckocsik a r á n y a ebben a sávban 317:200 a Voronyezsi F r o n t csapatai
javára. Ez is csupán másfélszeres számbeli fölény. Emlékeztetek rá, hogy ezek
nek alig Va-a, 114 db volt T—34-es, és több mint a felük olyan típusú volt,
amelyeket a m a g y a r páncéltörő fegyverekkel is meg lehetett semmisíteni. Ez
hozzátartozik az igazsághoz, meg az is — a későbbiekben részletezzük —, hogy
T—34-esek is semmisültek meg. ( J a n u á r 13:—16. között a 40. HDS. hk. dd-ainak
54 db T—34-eséből csak 18 m a r a d t harcképes). 2 9
A 2. m a g y a r hadsereggel szemben 2038 löveg és a k n a v e t ő volt tüzelőállásban.
Morozov a 12. m a g y a r hadsereg oldalán 1702 löveggel és aknavetővel számol,
ebből 335-öt a Cramer-hdt.-nél. így az első vonal m a g y a r és a 429. német gy. e.
tüzérségére 1367 cső jutna, amit teljesen kizártnak tartok, ha csak a g r á n á t 
vetők is nincsenek beleszámítva, m e r t felülmúlja a szervezetszerű mennyiséget
is (kb. 1260 db). Szerintem a Cramer-hadtesttel együtt mintegy 1400 csővel
lehet számolni. A tüzérség terén tehát legfeljebb másfélszeres fölény állt fenn
a szovjet csapatok javára.
Ezek szerint azon a 200 km-es arcvonalszakaszon, melyen J á n y Gusztáv 2.
m a g y a r hadserege a Donra támaszkodva védett, létszám tekintetében a t á m a d ó
csapatok kisebbségben voltak, harckocsikban és tüzérségben pedig legfeljebb
50%-os fölénnyel rendelkeztek.
26 AMO 203. f., 2843. op. 275. gy.
27 A 270. löv. ho. más irányban tevékenykedett.
28 A 18. löv. hadt. egy hadosztálya és mintegy hat zászlóalj nem a 2. magyar hadsereg ellen támadott, illetve védett.
29 AMO 395. f., 9136. op 132. gy

Ezen az alapon az összes legendák ellen, melyek a h a t a l m a s szovjet túlerőre,
a kilőhetetlen T—34-esek tömegeire, az 50 fokos hidegre és sok más külső kö
r ü l m é n y r e hivatkoznak, a tények tömegét lehet felvonultatni.
Az eddigiek bizonyítják, hogy a 2. m a g y a r hadsereget n e m elsöprő túlerővel,
h a n e m létszám tekintetében éppen kisebbségben lévő, harckocsik és tüzérség
vonatkozásában a támadáshoz szükségesnek t a r t o t t legalább háromszorosnak
csak a felével rendelkező szovjet csapatok verték meg. A külső körülmények,
melyekre olyan sok hivatkozás történt, a 2. m a g y a r hadsereg számára voltak
kevésbé kedvezőtlenek. A m a g y a r hadsereg a saját maga, illetőleg a német ve
zetés választotta, a maga számára kiépített (pontosabban: a vezetés mulasztá
sából nem kellően kiépített) vonalon védett a komoly víziakadályt jelentő Don
mentén. A szervezési, kiképzési, felszerelési hiányosságok végső fokon ugyan a
politikai, de felmenthetetlenül a katonai vezetésnek is bűnei. Szándékosan nem
érveltünk a háború jellegének, a csapatok erkölcsi-politikai állapotának kér
désével, amelyekben a 2. m a g y a r hadsereg semminemű összehasonlítást nem
bír ki.
A 2. m a g y a r hadsereget, a n n a k önmagát sokra t a r t ó katonai vezetését, a m o 
dern háború a k k o r legkorszerűbb szabályai szerint megverték, megsemmisí
tették a Felső-Donnál 1943. j a n u á r j á b a n .
A hadművelet előkészítésének és lefolytatásának ismertetése, mely Osztrogozsszk—Rosszosi hadművelet néven ismert a hadtörténelemben, a m a g y a r nép
t u d a t á b a n azonban a mai napig is voronyezsi vészként él, m á r egy másik ta
n u l m á n y feladata.

Пал Корииш
ПОДГОТОВКА НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ ВОРОНЕЖСКОГО ФРОНТА
ДЛЯ РАЗГРОМА ЮЖНОГО ФЛАНГА НЕМЕЦКОЙ АРМЕЙСКОЙ' ГРУППЫ „Б"
(2 ВЕНГЕРСКОЙ И ЧАСТЕЙ 8 ИТАЛЬЯНСКОЙ АРМИЙ)
Резюме
Идя навстречу 40-ой годовшине события, автор статьи рассматривает вопросы подготовки
операции в январе 1940 года, целью которой был разгром южного фланга немецкой армейской
группировки ,,Б", в том числе и частей 2 венгерской армии, находившихся у верхнего течения
Дона.
На основании детального анализа общего положения на советско—германском фронте и
особенно затронутого участка фронта, автор рассматривает подотовку Советской Армии
к наступлению, начиная с директивы Верховного Командования Советской Армии от 20
декабря 1942 года вплоть до начала наступления 12 января 1943 года. На основании использо
ванных подлинных советских документов, которые в подавляющем большинстве своем
впервые приводятся в специальной литературе, автор доказывает, что силы Советской Армии,
предназначенные к проведению операции, отнюдь не означали такого подавляющего пре
восходства сил, как это обычно считалось и как об этом можно прочитать в западной литера
туре. Напротив: как по всему фронту, так и на затронутом в операции участке советские
войска имели преимущество в танках и артиллерии гораздо меньше, чем это необходимо
теоретически, — всего в 50 %, а в отношении пехоты превосходство было на стороне обо
ронявшихся сил немцев. Решающим фактором успеха были мастерски и скрытно проведенная
подготовка операции, громадное сосредоточение имеющихся в распоряжении сил в ущерб
остальных участков фронта и внезапность наступления.
Положение 2 венгерской армии было не хуже, чем положение находившихся рядом италь
янских и немецких войск. В этот период немецкое руководство уже не располагало соответ
ствующими резервами.
Автор доказывает, что расположение 2 венгерской армии соответствовало общепринятым
в то время уставам.
Автор статьи опровергает несколько таких объяснений, которые распространились после
объяснений побитых венгерских руководителей, как-то: отсуттвие зимнего снаряжения,
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чрезвычайно сильные морозы, чрезвычайно неблагоприятные условия местности и указывает,
что технические неходстатки обороны венгерской армии также объясняются лишь упуще
ниями венгерского руководства. Автор приводит средние данные температуры той зимы,
которые далеко не достигали —40° или —50° С, на которые обычно сосылались.
Детальное изложение хода организации наступления, постатейное перечисление участвовав
ших в нем сил Советской Армии, подробное рассмотрение соотношения сил в статье дает
основу для изучения проведения этой операции.

Pál Komis
DIE VORBEREITUNG DER OFFENSIVE AN DER WORONESCHER FRONT
ZUR ZERSCHLAGUNG DES SÜDFLÜGELS DER HEERESGRUPPE „B"
(2. UNGARISCHE UND TEILE DER 8. ITALIENISCHEN ARMEE) JANUAR, 1943
Resümee
Die vierzigste Jahreswende hat dem Verfasser den Anlaß geboten, sich in diesem Werk mit der Vorbereitung der Operation vom Januar 1943. deren Ziel war die
südliche Richtung der deutschen Heeresgruppe ,,B" sowie die 2. Ungarische Armee,
die am Oberlauf des Dons stationierte, zu zerschlagen.
Durch eine ausführliche Analyse der allgemeinen Lage der deutsch-sowjetischen
Frontlinie und des betreffenden Abschnittes beschreibt er die Vorbereitungen vom
der Ausgabe der Direktiven des Obersten Hauptquartiers der Sowjetischen Armee
vom 20sten Dezember 1942 bis zur Eröffnung des Angriffs am 12ten Januar. Er beweist aufgrund der benutzten sowjetischen Originaldokumente, von denen die meisten zum ersten Mal in der Fachliteratur erscheinen, daß die bei der Operation zur
Verfügung stehenden Kräfte für die sowjetischen Armee bei weitem kein so großes Übergewicht bedeuteten, wie es allgemein gedacht ist, oder es in dem von
Unterschiebungen durchdrungenen Westen in der Literatur zu finden ist.
Im Gegenteil: Sowohl an der ganzen Frontlinie als auch auf dem betreffenden
Abschnitt der Operation hatten die sowjetischen Truppen hinsichtlich Tanken und
der Artillerie nur kleineres Übergewicht als es notwendig gewesen wäre — etwa
50 Prozent und hinsichtlich der Infanterie waren die Verteidigungsgruppen in Überlegenheit. Die meisterhafte und gebeime Vorbereitung der Operation, die Beträchtliche Zusammenziehung der verfügbaren Kräfte zum Nachteil der anderen Abschnitte sowie der unerwartete Angriff waren die entscheidenden Faktoren der
Erfolgs.
Die Analyse der deutschen Armee weist darauf hin, daß die Lage der 2.
Ungarischen Armee nicht schlechter war, als die der italienischen und deutschen
Truppen neben ihr und daß die deutsche Führung zu der Zeit über keine ausreichenden Reserven mehr verfügte. Er beweist, daß die Ausdehnung der 2.
Ungarischen Armee sowohl der Lage als auch den derzeitigen Ordnungen entsprach
und die Bezugnahme darauf bei der Begründung der Niederlage unberechtigt ist.
Er wiederlegt Erläuterungen, die sich nach den Ausreden der besiegten ungarischen Offiziere verbreiteten, wie zum Beispiel der Mangel an Winterrüstung, die
außerordentliche Kälte, das ungünstige Feld, und es weist auch darauf hin, daß
auch die technischen Lücken der Verteidigung nur den Versäumnissen der ungarischen Militärsführung anzurechnen sind. Er gibt die Tagestemperaturen an, die
keineswegs den minus 40 oder 50 Grad erreichten, auf den auch oft Bezug genommen wird.
Die Beschreibung wie den Angriff organisiert wurde, die Anführung der anwesenden Posten der sowjetischen Kräfte und die ausführliche Erörterung der
Kräftenverhältnisse nicht nur benehmen alle diesbezügliche Zweifel sondern dienen
auch zum Grund für eine ähnliche Studie, die die Durchführung der Operation,
d. h. das Zerschlagen der Zweiten Ungarischen Armee erörtert.
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CSENDES LÁSZLÓ
LIPSZKY JÁNOS HUSZÁRTISZT ÉLETÜTJA ÉS TÉRKÉPEI

A m a g y a r kartográfia történetében mindmáig rejtélyesek a Lipszky János
nevével fémjelzett — u n i k u m n a k számító — térképek. A felhasznált alapanyag
eredetét, a t a r t a l m u k b a n gazdag, kivitelükben minden elismerésre méltó alko
tások előállításának módszerét, valamint a közreműködők személyét sok vonat
kozásban homály fedi.
Az ezerhétszázas évek végén a nagy m é r e t a r á n y ú részletes katonai térképek
mellett a kevéssel azt követően megjelent, katonai és polgári igényeket is ki
elégítő „Lipszky-féle" t é r k é p vívta ki a kor (és az utókor) csodálatát. 1 Ezek az v
alkotások mérésszakilag és rajzi kifejezésükkel felülmúltak minden korábbi
próbálkozást. Felbecsülhetetlen é r t é k ü k biztos alapot szolgáltat a korabeli Ma
gyarország földrajzi és természeti viszonyairól — szinte egyedüli forrásként —
az u t ó k o r kutatóinak.
Míg az első katonai felmérést több t a n u l m á n y értékelőén elemzi, addig az
első polgári igényeket is kielégítő országtérkép 2 megalkotásának értékelő vizs
gálatával t é r k é p t ö r t é n e t ü n k adós.
Ma m á r nehéz megállapítani, ki volt Lipszky János. Tudós, térképész, kato
na, organizátor? Sajnos, a felvetett kérdések egyikére sincs kielégítő forrás
adat, de katonai pályafutása és a közreadott t é r k é p e k sok m i n d e n r e választ
adnak.
A Szedlicsnán (Trencsén mellett) 1766-ban született Lipszky"' alig 17 éves,
a m i k o r iskolaigazgatója ajánlólevelével a Habsburg-birodalom első katonai
felmérésének magyarországi felügyeletével- megbízott Neu ezredesnél jelentke
zik. A m a t e m a t i k a iránt fogékony ifjú felvételt nyert — mint kadét — a tér
képező bizottságba, b á r állományilag báró Graeven altábornagy ezredébe t a r 
tozott. Nevével a térképszelvényeken n e m találkozunk/' így minden bizonnyal
a törzsben tevékenykedett, ahol is megismerkedhetett a katonai felmérés alap
vető követelményeivel. Szorgalmával, érdeklődési körével kivívta Neu ezredes
1 A Hadtörténelmi Intézet Térképtárának (a továbbiakban - HIT) gyűjteményében a Lipszky nevével jelzett térképek
fellelhetők, a kutatók helyi értékelés vagy fotómásolatok megrendelése útján vizsgálat tárgyává tehetik.
2 HIT B IX a 518. A kiadás éve 1806., Wien. Megjelent 12 csatlakozó térképszelvényen, egyenként 67X42 cm nagyságú
lapon. Rézmetszet. Tartozéka egy megyei felosztású táblázat. Lipszky térképe előtt már jelent meg hasonló méretarányú
országtérkép, de pontosságát tekintve még a híres Müller-féle (1769) térképet is többszörösen felülmúlja.
3 Lipszky János. Életrajzi karcoiat Janovszky Lászlótól. A Trencsén Vármegyei Természettudományi Egylet 1892/3.
évkönyve. 1766-os születési évét számos lexikon, így a Révai Nagy Lexikon is 1726-ra datálja. Az 1766-os születési évet
Janovszky életrajzi karcolatán túl a Schematismus de Oesterreichisch-Kaiserlichen Armee, valamint a legújabb Szlovák
Enciklopédiában megtalálható adat igazolja.
4 A térképszelvények északi szegélyén mindenkor feltüntetésre került az ábrázolt terület közigazgatási hovatartozása,
a felmérés éve. a felmérő neve valamint csapatteste.
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Lipszky János huszártiszt (1766—1826)
támogató segítségét, aki hosszú évek m ú l t á n is érdeklődéssel kísérte pályafu
tását.
Alig h á r o m évet töltött a térképező bizottságban, a m i k o r (1785-ben) befejező
dött Magyarország első katonai felmérése. 5 A felmérők, a felmérésnél közremű
ködők vezénylése evvel véget ért, m i n d e n k i bevonult úgynevezett „anya"-ezre
déhez. A 20 éves ifjú b e k e r ü l t a m a g y a r s á g u k r ó l híres Graeven-huszárok közé,
5 Igaz, hogy a felmérés 1782-ben kezdődött és 1785-ben fejeződött be, de az utolsó évben csupán 12 térképszelvény fel
mérésére, vagy talán csak helyesbítésére került sor. Feltételezésünket, azaz, hogy rövid ideig csupán részletmunkákat
vécézhettek, igazolja az, hogy a fent utalt néhány térkép földrajzilag az ország területének nem egy összefüggő területét fedi,
g
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akik sötétzöld mentét, piros nadrágot és kék csákót viseltek. A Graeven-ezred,
melynek a Martinovics-összeesküvésben való részvételért lefejezett Laczkovics
János kapitány, majd két évtizeddel később Széchenyi István gróf és a híressé
vált Simonyi óbester is tagja volt, hamar befogadta a fiatal kadétot.
A csapatélettel ismerkedő Lipszky nem csupán új feladatokkal, de más szo
kásokkal is szembe találta magát. Ezredese, Otto'Rudolf, hamarosan megbízta,
hogy a fiatalabb tiszteknek útmutatást adjon a geometria előismereteiben, kü
lönös tekintettel a térképezésre. Sajnos, közvetlen elöljárójával, báró Peispitzheim főhadnaggyal, nem értették meg egymást, aminek párbaj lett a vége,
melyben Lipszky a jobb karján megsebesült.6
Csapatszolgálatát rövidesen újra térképezési munkák váltották fel. A II. Jó
zsef rendeletére 1786-ban megkezdett kataszteri felméréshez Lipszkyt is Pestre
vezényelték, több hadmérnök-tiszttel együtt. 7 Bár ez polgári jellegű munka
volt, a felmérést néhány terület kivételével polgári mérnökök, az irányítást
azonban mindenütt katonák végezték. A munkák legfőbb irányítója ekkor is
Neu ezredes volt, aki törzsében minden bizonnyal ismét örömmel látta Lipszkyt.
Neu maga válogatta ki munkatársait, így feltehető, hogy elsősorban azokra
esett a választása, akik a törzsi munkákban, valamint a katonai felmérésnél
hozzáértésükről már korábban tanúbizonyságot tettek. •*•
1787. április 2-án II. József telekkönyvi főhivatalt állíttatott fel Budán, 8 a
kataszteri felmérés központi irányítására. Uralkodásának hatodik évében dön
tötte el, hogy a nemesség által akadályozott, de a felvilágosult irány
zat által követelt földadó bevezetésének előkészítése céljából a földmérést el
rendeli. Uralkodói leiratában terjedelmesen indokolja és magyarázza elhatá
rozásának célját.
A kataszteri munkák nagyon sok szellemi és fizikai erőfeszítéssel jártak és
hangsúlyozni kell, hogy a végrehajtást nagyban akadályozta a nemesség ellen
állása. A nemesség félt az adófizetéstől, de a sok-sok csalódást megért jobbágy
ság sem remélt semmi olyat, ami megváltoztatja addigi életkörülményeit. A
felmérők ekkor még nem gondolhatták, hogy a sok pénzt és fáradságot fel
emésztő munka szinte II. József halálával egyidejűleg — csaknem az egész or
szágban — diadalittas pusztítás martalékává válik.9
Miután Lipszky térképező munkásságának végső értékelésénél szerepet ját
szik, nem szükségtelen megjegyezni, hogy a katonai pályafutásával kapcsolatos
okmányokban mindeddig ordonance-kadet (parancsokat továbbító tisztjelölt),
Darsteller (leíró), valamint technischer Zeichner (műszaki rajzoló) megnevezé
sek, ha úgy tetszik beosztások olvashatók.10
Alig másfél évet dolgozik Lipszky a kataszteri felmérők törzsében, amikor
1787 őszén kitör az orosz—török háború. II. József Katalin orosz cárnő szövet
ségeseként lép hadba, s ennek következményeként a felmérésnél dolgozó ka
tonák jelentős részét visszarendelték ezredeikhez.11 A fiatal hadapród is elin
dult ezredéhez, ahol azonban csak késve jelentkezett
szolgálattételre.
1788 januárjában elöljárói megbízták, hogy a tartalékparancsnokságtól —
Szlavóniából — ezrede számára fegyverzeti és ruházati cikkeket hozzon. Kül6 Janovszky László: i. m. 120. o.
7 Igaz, hogy a kataszteri vagy gazdasági felmérés elsősorban polgári célokat szolgált, mégis, a végrehajtás irányítását
és néhány jelentős terület felmérését csak katonák bevonásával biztosíthatták.
8 Ennek elsősorban az egységes végrehajtás biztosítása és egy megbízható központi adattár létrehozása volt a célja. .
9 Csendes László: Térképhistória. Budapest, 1980. 164-185. o.
10 Schematismus der Oesterreichisch-Kaiserlichen Armee 1788-1800. (A továbbiakban - Schematismus.)
H A felmérés végrehajtásának fontosságát igazolja, hogy a váratlan katonai feladatok ellenére számos katona a katasz
teri felmérés végrehajtásánál, vagy irányításánál maradt.
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detése során egy Pancsova felől érkező török csapat üldözőbe vette, de embe
reivel és szekereivel, cseles útvonalat választva, sikerrel hajtotta végre megbí
zatását. Találékonyságáért 1788. február 4-én tiszteletbeli káplárnak nevezték
ki.12
Ezrede kora tavasszal az Orsova és Mehadia közötti területen táborozott,
Lipszky, báró Vécsey Sigbert dandárparancsnok mellé került, mint ordonaneekáplár. Csapattestével a Havasalföldre került és ott táborozott Lasey tábornagy
csapatainak vereségéig, illetve visszavonulásáig. A meghátrálást Mehádiáról
Lúgosra hajtották végre. Lipszky, mint parancsokat továbbító káplár, a dandár
alárendelt csapataihoz vitte az utasításokat, amikor is Karánsebes és az úgyne
vezett Oridius-tornya között támadás érte, s a lovát kilőtték alóla. A támadás
során tanúsított bátor magatartásáért soron kívüli elismerést helyeztek kilátás
ba. Endrődy nevű őrmestere, aki soros volt az előléptetésre, f-elismerve hátrány
ba kerülését, megalázó jelzőkkel illette Lipszkyt. Az elkeseredés, a hirtelen düh
majdnem végzetes lett. Felindulásában két pisztolyt ragadva, egyiket már-már
ellenfelére szegezte. Elhamarkodott döntését másodkapitánya, Koronthály aka
dályozta meg (hirtelen felindulása korábban, egyszer már párbajhoz vezetett!),
ki megragadta kezét az utolsó pillanatban. A minden bizonnyal heves vérmér
sékletű hadapród kevéssel az események után ezredparancsnoka sátrában ke
rült felelősségre vonásra. A szigorú, de igazságos ezredes, hosszas mérlegelés
után, tekintettel fiatal korára és nagymérvű elkeseredettségére, megkegyelme
zett neki.13 Evvel Lipszky életét mentette meg, mert ha a történteket tovább
jelentik, a katonai törvények szerint halál várt volna rá, mint minden önbíráskodóra. még akkor is, ha a cselekvés végrehajtásában megakadályozták.
A méhádia—lugosi megfutamodás után a dandár, .melynek része volt a Graeven-huszárezred is, utasítást kapott az újpalánkai földsáncok elfoglalására,
majd a Bánság megtisztítására az ott lévő török erőktől. A jól kiépített sánc,
valamint a törökök vakmerő küzdelme kilátástalan harcot eredményezett. Üj
ostromterv született: tizenkét önkéntes huszár rohammal kezdje meg az ostro
mot, akiket a kezdeti siker után négy zászlóaljnyi gyalogság követ negyven
huszár fedezete mellett. Lipszky tizenkét önkéntes huszár élén vágtató roham
mal szerencsésen el is jutott a sánc árkáig, s ezt követően a Liptay őrnagy ve
zette négy zászlóalj megkezdte a sánc sebezhető pontjainak ostromát. Próbál
kozásukat azonban a törökök sorra, visszaverték, de Lipszkynek három huszár
ral sikerült közvetlen a mellvéd mögött maradni, s az őrséget megadásra bírni.
Lipszkyt vakmerő elszántságáért — huszonnyolc hadaprótársát megelőzve —
soron kívül alhadnaggyá léptették elő (1788. december 4.)14
1789-ben már a horvátországi hadjáratban harcolt. A csaknem négyéves
küzdelemnek az 1791-iben megkötött szisztovói (Bulgária) béke vetett vé
get. (Az osztrák—orosz—török háborút Ausztria és Törökország között 1791.
augusztus 4-én befejező béke.) A szerződést a status quo alapján kötötték meg,
így a Habsburgok nem tudták visszaszerezni a pozsareváci békében (1718) meg
szerzett, de a belgrádi békében (1739) elvesztett, a Szávától és a Dunától délre
fekvő területeket. Ausztria részéről a béke megkötésének legfőbb oka a fran
cia forradalom volt, célja pedig az, hogy nyugaton szabad kezet biztosítson az
esetleges franciaellenes fellépéshez.
1790. február 20-án meghalt II. József, helyébe öccse II. Lipót — addig Toszkána nagyhercege — lépett. Néhány nappal később II. Lipót Firenzéből levél12 Janovszky László: i. m. 121. o.
13 Uo.
14 Uo.

8*
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ben utasította fiát, a Bécsben tartózkodó Ferenc főherceg trónörököst, hogy
kezdje meg a koronázó országgyűlés előkészítését.
A koronázó országgyűlés biztosítására gróf Festetics alezredes parancsnok
sága alatt Budára rendeltek két huszárosztályt, köztük Lipszky János alhad
nagyot. A Graeven-huszárezred magyar tisztjei, élükön Festetics György gróf
alezredessel és Laczkovics János kapitánnyal, folyamodványt nyújtottak be az
országgyűléshez, amelyben mindenekelőtt a magyar vezényleti nyelv beveze
tését követelték (1790. július 5.). Kérték továbbá, hogy a magyar ezredekben
magyar főtiszteket alkalmazzanak és a hazában állomásoztassák őket. (Tíz nap
múltán II. Lipót utasítására haditörvényszéki vizsgálat indult a Graeven-ezred
július 5-i beadványát aláíró tisztek ellen.)
Lipszkyt a Budára rendelését követő néhány hét múltán egységével Belgrádba
vezénylik. Itt előbb ágyúk szállításával bízták meg (Szemendriából Belgrádba),
majd Belgrád (Nándorfehérvár) vára átadásánál parancsot kapott, hogy negy
ven válogatott huszár élén a török pasa elé vonuljon, majd őt a várba kísérje.
Lipszky ezredével 1790—1793 között Galíciában és Bukovinában állomáso
zott, szolgálati helye 1791-ben Sattagbra (Csernovic mellett), 1792-ben Snyatyn
volt.
1792 márciusában I. Ferenc lépett a trónra, akit Franciaország jegyzékben
szólított fel, hogý bontsa fel a porosz—osztrák szövetséget, s szüntesse meg a
hadi készülődést Franciaország ellen. Ennek megtagadása maga után vonta
— egy hónap múltán — Franciaország hadüzenetét Ausztria ellen.
1793 őszén Lipszky ezredét a Rajnához irányították, állomáshelye Pforzheim
lett. A híres Graeven-ezred új parancsnoka, báró Vécsey altábornagy, segéd
tiszti beosztásba maga mellé vette Lipszkyt, majd soron kívül főhadnaggyá ne
veztette ki (1794. március 1.). A közelben települt főhadiszálláson dolgozott, a
már korábban említett Neu tábornok f őszállásmesterként. 15 Neu örömmel vette
volna maga mellé régi kegyeltjét, de Vécsey ehhez nem járult hozzá. Lipszky
segédtisztként szolgált Vécsey oldalán mindaddig, amíg parancs nem érkezett
áthelyezéséről Olaszországba, az ott állomásozó hadsereg törzskarába. Vécsey
azonban soron kívül másodkapitánnyá léptette elő (1799. november 21.), s ez
zel megakadályozta az új szolgálati hely elfoglalását. Mint ez is igazolja,
magasrangú katonai vezetők versengtek Lipszkyért. Bizonyára ennek köszön
hető, hogy rövidesen bemutatták a tudománypártoló József nádornak is.
1802-ben a Lipszky felett atyailag gyámkodó parancsnok, Vécsey altábornagy
meghalt. Lipszkyhez való ragaszkodását, végrendelete is tükrözi, melyben —
az elhunyt — kegyeltjét tette meg tulajdonai főörökösévé. (Egyetlen fiát, báró
Vécsey Ágostont, a későbbi tábornokot, az örökségből kitagadta.) Az egykori
parancsnok hagyatéki anyagában minden bizonnyal számos értékes térkép is
volt, mint azt több 19. századból eredő hagyatéki anyag igazolja.16
A huszárkapitánnyá előlépett Lipszky katonai pályájának új szakasza kezdő
dött. József nádor főherceg és a Helytartótanács is tudomást szerzett arról, hogy
Lipszky nagyobb szabású — térképekkel kiegészített — hadászati leírás gondo
latával foglalkozik.
Károly főherceg táborszernagy egyenes parancsára Lipszkyt a hadászati mű
teljes elkészültéig Pestre rendelték, biztosítva a munkálatokhoz szükséges min
dennemű támogatást. A magas összeköttetés lehetőséget biztosított számára,
hogy felhasználhassa a két budai főhatóság: a kamara és a helytartótanács tér15 Schematismus.
16 A levéltári, térképtári gyűjteményekben számos értékes, hagyatéki anyagból eredő egykori térkép található; többsé
gük tartalma és kivitele minden elismerést megérdemel.
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képgyűjteményét, de mindenütt messzemenő támogatókra talált, ahol csak meg
fordult. Az addig készült ország- vagy részlettérképek, azok vetülete, méretará
nya, ábrázolási módja és nem utolsósorban tartalmi megbízhatóságtik ellen
őrzése, komoly felkészültséget feltételezett válogatójuktól, felülbírálójuktól. 17
Ezután következett a munka oroszlánrésze: a különböző méretarányú térképe
ket kisebbítéssel, esetleg nagyítással, közös méretarányra kellett transzformálni.
Hiába fordult Lipszky kora neves csillagászaihoz, a budai Taecherhez, a bécsi
Triesneckerhez vagy akár a világhírű Záchhoz,18 az addig rendelkezésre állt
adatokon kívül csak a problémák megértése és buzdító lelkesítés volt a válasz.
Bogdanich Dániel,19 a budai csillagvizsgáló tudósa, már korábban meghatároz
ta több hely fix pontját, és mint az elkészült térkép igazolja, annak szerkeszté
séhez felhasználták Buda, Kassa, Tokaj, Máramarossziget, Szatmár, Déda, Ko
lozsvár, Gyulafehérvár, Szeged, Pétervárad, Zimony, Dubica, valamint Fiume
koordinátáit. Ezek beszerzését illetően nincs elfogadható dokumentumunk, de
az bizonyos, hogy Lipszkynek az első katonai felmérés idején kialakított kapcso
latai további segítséghez juttatták a szerkesztőket. Biztos ez annál is inkább,
mert az előbb felsorolt pontok mennyisége és szórtsága nem biztosíthatja meg
bízható térkép elkészítését. Sajnos, Lipszky életrajzírója — aki eredeti okmá
nyokra és Lipszky saját kezű feljegyzésére hivatkozik 20 — alig néhány sorral
intézi el a térképészeti tevékenységet, nem említve meg, hogy hányan és kik
vettek részt az általa is említett művek elkészítésében.
Lipszky további katonai tevékenysége rendkívül mozgalmas. 1805. augusztus
9-én Ausztria csatlakozott az április 11-i orosz—angol, Franciaország elleni koa
lícióhoz. A kitört háború Lipszky ezredét is harcba szólította, de méltányolva a
tervezett nagy horderejű tudományos feldolgozást, az ezredparancsnokság a
tartalékszázaddal Lipszkyt Magyarországon hagyta. Az újabb 'dicsőségre vágyó'
tiszt előzetes bejelentés, illetve engedély nélkül honi állomáshelyét elhagyta és
ezrede után ment, amely ekkor már visszavonulóban volt a bajor—osztrák ha
tárnál. Századát Schärding mellett, az előőrsöknél találta, melynek parancsnoklását azonnal átvette. Ő vezényelte az orosz hadtesthez csatlakozó erők csatáro
zását a végzetes austerlitzi ütközetig. Lipszkyt 1805. november 1-én őrnaggyá
nevezték ki és a főhaditanács átirata alapján, József nádor egyenes kívánságára,
a magyar nemesi felkelés főhadiszállásának törzsébe, Budára vezényelték. A
rátarti tiszt azonban — nem törődve áthelyezésével — továbbra is egységé
nél maradt. Az austerlitzi csata értékeléséhez tudnunk kell, hogy Napóleon
már december 1-én (!) tisztában volt avval, hogy a szövetségesek csapatai jobb
szárnyának átkarolását tervezik.21 Az ellene irányuló terv végrehajtását úgy há
rította el, hogy a felvonuló hadoszlopokat oldalirányból megtámadta, majd át
törte. A rövid ideig álló harc jelleget öltött hadakozás kifejlesztésére Napóleon
harcba vetette két újabb hadosztályát (Vandamme és St. Hilaire), melyek a szö
vetségesek III. oszlopát (oroszok) támadva a kezdeti sikert feltartóztathatatlanul
kifejlesztették a győzelemig.22 December 2-án Napóleon Austerlitznél megsem17 Földabroszok, mappák térképek katalógusa. Budapest, 1981. A HIT gyűjteményének anyagáról sorozatban megjelenő
kiadványból is képet kaphatunk a 18-19. századból eredő térképek sokféleségéről.
18 Zách János Ferenc báró Bécsben katonai akadémiát végzett, később őrnaggyá nevezték ki. 1796-ban nemzetközi
csillagászati lapot szerkesztett, ebben több magyar csillagászati és geodéziai munkálatokról közölt beszámolót.
19 Bogdanich már 1785-ben a nagyváradi akadémián a matematika jeles tanára. Bécsben csillagászatot tanul. 1798-ban
a budai csillagvizsgáló kiemelkedő munkatársa. Éjjel-nappal fáradhatatlanul dolgozott a földi pontok csillagászati meg
határozásán. A felmérések során tüdőgyulladást kapott, melynek következtében fiatalon elhunyt.
20 Janovszky László: i. m. 134. o.
21 Napóleon felderítői alapos munkát végeztek; más irányú ellencsapással teljes sikert értek el.
22 Lipszky Budára történt vezénylése ellenére ott maradt. Napóleon seregei az áttörést azon a szárnyon hajtották végre»
ahol a csatlakozást Lipszky biztosította! Rónai Horváth J.: Az egyetemes hadtörténelem Vázlata. Budapest, 1895. 118119 o.

— 469 —

misítő vereséget mért az osztrák—orosz egyesült seregre. Lipszky az ütközetben
fejsérülést szenvedett.
Ezt követően, 1805. december 26-án Napóleon császár, valamint Ferenc csá
szár megbízottai Pozsonyban aláírták a békszerződést. Mint ismeretes, I. Fe
renc lemondott Velencéről, Isztriáról, Dalmáciáról, Tirolról és Vorarlbergről,
Svábföldi és bádeni birtokairól, elismerte az itáliai, a bajor és a württembergi
királyságot. A magyar nemesi felkelés főhadiszállását még decemberben fel
oszlatták, Lipszkyt 1806. február 1-én kelt rendelettel mégis otthagyták a Hessen-Homburg huszárezrednél, „számfeletti" őrnagyként. Egy nézeteltérés kap
csán báró Frimont altábornagy huszárezredéhez helyezték át, ahol hadapródok
és fiatal tisztek képzését szolgáló hadi-iskola szervezésével bízták meg.
1809 februárjában a Napóleon elleni újabb háború előkészületeként József
főherceg nádor utasítást kapott a magyar nemesi felkelés fegyverbe szólítására.
Lipszkyt március 5-én a magyar nemesi fölkelés újból felállított főhadiszállásá
ra helyezték át, és különleges feladattal bízták meg: utasítást kapott a legfon
tosabb tábori hadállások és jelentős vezetési pontok szemrevételezésére Karintia és Stájerország területén. Április elején a Károly főherceg vezette osztrák
császári sereg átkelt az Inn folyón és sikertelen támadást indított a franciákkal
szövetséges Bajorország ellen. Május első napjaiban megalakultak az első ma
gyar nemesi fölkelő ezredek. Lipszkyt is itt találjuk, aki három és fél év múltán
(1809. május 8-án) már alezredes. Előléptetésével egyidejűleg József nádor se
gédtisztjévé nevezték ki. A nádor, aki egyben az ország főkapitánya volt, két
nap múltán Győrbe küldte, mint az utolsó nemesi felkelés irányítóját, mindad
dig míg Davidovich tábornagy és Mecséry tábornok meg nem érkezik. Feladatul
kapta előőrsök felállítását az ország nyugati határszakaszán, Győr körülsáncolását és mindennemű intézkedés végrehajtását, ami a franciák váratlan táma
dását megakadályozhatja.
Napóleon császár 1809. május 13-án bevonult Bécsbe, főhadiszállását a
schönbrurihi kastélyban ütötte fel. I. Ferenc császár és udvara ezt megelőzően
Tatára menekült.
Bécs elfoglalását követően a francia csapatok Pozsonynál átlépték a magyar
határt. Az itáliai osztrák sereg János főherceg parancsnoksága alatt Grácon
át Körmendre vonult a Délről támadó olasz—francia seregek elől. Eugène
Beauharnais itáliai alkirály serege Bécsújhelyig, majd Sopron, Kőszeg, Sárvá
ron át Pápáig jutott előre, ahol egyesült Jacques Macdonald tábornagy János
főherceget üldöző csapataival.
Lipszky, báró Mecséry altábornagy Győrbe érkeztével, jelentést tett az általa
— Győr és környékén, a Fertő vidékén, valamint a Lajta mentén — fogana
tosított intézkedésekről. Ezt követően négy lovasezred élén Pápa térségébe irá
nyították János főherceg csapatainak erősítésére. Azon túl, hogy a Marcalon
átkelő francia seregeket némileg késleltették feladatuk végrehajtásában, a fel
tartóztatásukra irányuló akció nem járt eredménnyel. Nem maradt más hátra,
mint a visszavonulás egészen Győrig.
Június 14-én a János főherceg parancsnoksága alatt álló sereg — benne az
elégtelenül felszerelt és kiképzetlen nemesi fölkelés csapataival — a győri csa
tában vereséget szenvedett a francia hadaktól. Győr várát nyolc napi ostrom
után a francia sereg bevette, s helyzetük olyannyira megerősödött, hogy
augusztus végén Napóleon császár Bécsből Győrbe érkezett. Az erődök meg
szemlélése után a császár utasítást adott azok megerősítésére, majd visszatért
Schönbrunnba.
A győri csata hadtörténelmi vonatkozása nemcsak azért méltó az említésre,
mert Napóleon hadai (a védelem hosszas előkészítése ellenére) fölényes győzel— 470 —
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met arattak, hanem azért is, mert ez volt a magyar nemesi felkelés utolsó fegy
verténye.
A győri kudarc után I. Ferenc császár Lipszkyt magához rendelte és megbíz
ta a Duna mentén levő olyan helyek szemrevételezésével, amelyek a további elő
nyomulás megakadályozására a legalkalmasabbak. 23 Feladatának végrehajtása
után, a jelentéstételt követően, a császár ezredessé nevezte ki (október 6.). Arra
a kívánságára, hogy huszároknál szolgálhasson, a Haditanács, mint második
ezredest, a József nádor-huszárokhoz helyezte.
A katonai ranglétrán gyorsan előrejutó, különleges feladatokat végrehajtó
huszártiszt alig több mint három évet szolgált ezredesként, amikor is saját ké
relmére nyugállományba helyezték (1813. január 1.). Negyvenhét évesen vált
meg attól a hivatástól, amit 30 éven át szolgált.
Mielőtt Lipszky térképeiről részletesen szólnánk, meg kell említenünk, hogy
a 19. század előtt csupán két hasonló .méretű — Magyarországot ábrázoló — tér
képről tudunk. Müller János 1709-lből és Müller Ignác 1769-ből eredő mappái
már a mai értelemben vett térképekre utalnak, bár azok tartalma, vetületi,
mérésszaki pontossága /még sok kívánnivalót hagy maga után. 24 Mindezek arra
vezethetők vissza, hogy az egykori helymeghatározások és felmérések megbíz
hatóságát a kevés csillagászati és néhány alapvonalmérés Viem elégíthette ki.
Igaz, térképtörténeti irodalmunkból ismert, hogy a 18. század során már al
kalmaztak olyan vetületeket, amelyek megfelelő számú és megbízható értékű
alappontok segítségével tökéletes térképi alapot adtak. Ugyanakkor tudjuk,
hogy az első katonai felmérés alapvető mérésszaki biztosítását célzó Liesganigféle háromszögelést egységes terv szerint nem hajtották végre, ezért a hiányok
pótlását — a munka gyorsítása érdekében — kevés alappontból kiindulva, he
lyi háromszögelésekkel végezték.25
Ekkor már rendelkezésre állottak a budai, egri, nagyszombati és gyulafehér
vári csillagdák csillagászati helymeghatározásai, valamint Mikoviny és Hell
Miksa, majd a mérés közben megbetegedett, fiatalon elhunyt Bodanich Dániel
mérési eredményei. Ezen térképezéshez felhasználható alappontok összességük
ben félszázra tehetők. Számszerű növelésük interpolálással elérhető, de az így
kapott eredmény pontossági értékhatára megengedhetetlen torzulásokhoz vezet
het, nem is szólva — jelentős kiterjedésű területen — a munka hosszadalmas
végzéséről.
A tartalmukról és kivitelezésükről híres Mikoviny-térképek elkészülte után kb.
30 évvel kezdődött az a nagy térképező munka, amelynek irányítását már teljes
mértékben a hadsereg vette át. Dr. Irmédi Molnár26 így ír erről: „ . . . A z 1763.
esztendőben a katonák veszik át a térképezésnek nemcsak irányítását, hanem
mint tudománynak művelését is. Természetesen, ez nem zárta ki azt, hogy a
polgári vonalon a polgári szükségletek kielégítésére ne dolgozzanak tovább is
földrajztudósok. Az általuk készített térképek azonban nem részletmunkák —
azokat a katonák végezték el — hanem a katonai térképekre támaszkodó tájé
koztató földrajzi térképek, atlaszok."
Hosszan sorolhatnánk még a 18. század végén, illetve a 19. század elején
készült térképeket, de fordítsuk figyelmünket csupán a Lipszky nevével fém23 Érthetetlen Lipszky eme újabb megbízatása, miután minden korábbi hasonló feladatot is ő végzett, de a csapatok álta
elért eredmények a szemrevételezés helyességét egyszer sem igazolták.
24 HIT B IX a 513. A Müller és Lipszky térképe közötti különbségre azonnal rámutat a Duna folyamábrázolása, ha
összevetjük a két térképet.
25 Borbély Andor-Nagy Júlia: Magyarország első katonai felmérése II. József korában. Budapest, 1933. 29. o.
26 Magyar Katonai Szemle, XIV. évfolyam 1944. II. évnegyed. 107-114. o.
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jelzett térképekre. Az érdeklődést különösen az váltja ki, hogy a térképtörté
neti irodalom, valamint a lexikonok egyoldalú ismertetésekkel méltatják Lipsz
ky életútját, munkásságát. 27
Lipszky neve az eddigi kutatási eredmények alapján elsőként 1805-ben olvas
ható, egy Buda és Pest környékének térképén. 28 A négy csatlakozó szelvényen
1 :7200 méretarányban ábrázolt terület bemutatása aprólékos, amelyhez egy
leírás is tartozik számozott utalóval (utcák, középületek pontosításához). Figye
lemre méltó, hogy a méretarány szerint négyszer aprólékosabb az ábrázolás,
mint az első katonai felmérésen. Ezen megfigyeléssel az aprólékosságon túl egy
alap méretarány valahányszoros változatával találkozunk. A korábban sok
problémát okozó29 különböző méretarányok korszaka lejárt, kezdetét vette
az első részletes katonai felmérés méretarányaként meghatározott mértékegy
ség (1 : 28 800)30 valahányszorosan kisebbített vagy nagyobbított változata.
Egy ilyen térkép megjelentetése különösebb gondolatfelvetést nem eredmé
nyezne, ha nem ismernénk Lipszky katonai életútját (ebben az időben tett szol
gálatait), katonai beosztásait, s közben-közben megjelent térképeit. Érdemes
visszaidézni emlékezetünkben a térképek megjelenésének pontosításához, hogy
hol és hány helyen — milyen beosztásokban — tevékenykedett Lipszky.
A már említett Buda és Pest térképének elkészülte után még egy év sem telt
el, amikor is megjelent 12 lapon Magyarország térképe 31 a következő címfel
irattal:
MAPPA GENERALIS
REGNI
HUNGÁRIÁÉ
Partiumque adnexarum
CROATIAE, SLAVONIAE et CONFINIORUM MILITARIUM
MAGNI item PRINCIPATUS
TRANSYLVANIAE
geometricis partium dimensionibus, recentissimisque astronomicis
observationibus isuperstructa
adjectis finibus Provinciarum
BUKOVINÁÉ, GALLICIAE, SILESIAE, AUSTRIAE, STYRIAE,
CARINTHIAE, CARNIOLIAE, DALMATIAE, BOSNIAE, SERVIAE,
VALACHIAE et MOLDÁVIÁÉ
Quam
honoribus
Serenissimi Principis Regii
JOSEPHI
Archiducis Palatini
dedicat
Pesthini Anno MDCCCVI.
Joannes de Lipszky
Legionis Caes. et Caes. Reg. Equestris
Hungaricae Lib: Bar: de Frimont
Supr: Vigil: Praefectus.
27 Fodor Ferenc: A magyar térképírás. Budapest, 1953. 178-186. o.; Glaser Iajos: Lipszky térképe. Búvár, IV. évfolyam
B. szám. 193-197. o.; Révai Nagy Lexikon; Magyar Életrajzi Lexikon. A térképészeti ismereteket nem tanult Lipszky
katonai pályafutását teljes egészében figyelmen kívül hagyják. Csak a közreadott térképeket értékelik, különös hangsúlyt
adva munkásságának, amely kérdőjelekkel telített, ha csupán katonai szolgálati helyeit nézzük meg. Alig tartózkodik
Magyarországon, mégis, az egyébként kiváló térképet - jogosan - neki tulajdonítják, mert, ha csak a szervező szerepét
töltötte is be, érdemei elévülhetetlenek. Életműve természetesen nem azonos egy. térképész munkásságával.
28 HIT G I h 71. Kiadó: General Quartiermeister Stab.
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29 Hiába készült mindeddig az ország különböző területéről vagy egyes városokról, várakról részlettérkép, azok egysé
gesítését a különböző mértékegység és méretarány megnehezítette.
30 A katonai igényeket kielégítő méretarány alapul szolgált a polgári természetű térképeket készítőknek is. A kataszteri
felmérés a katonainak tízszer részletesebb (1:2 880) változatában készült, de város- vagy tájegységtérképeknél is az alapnak
valahányszoros kisebbítését, vagy nagyobbítását alkalmazták a 18. századtól.
81 HIT B I X a 518.
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Ez a hosszú címfelirat az első térképlap bal felső sarkában olvasható, látvá
nyos díszítőelemekkel körülvéve. 32
A tartalmában és rajzi kivitelében minden elismerést kiváltó „alkotás" réz
nyomatként került kiadásra. A megjelent példányszám ez ideig ismeretlen. A
mérésszakilag mindeddig legpontosabb térkép egyszínnyomású, a határok ki
emelése kézi színezéssel történt. Az ország valamennyi települését feltüntető tér
képszelvényeken egyes helységek megnevezése latinos változatban illetve több
megnevezéssel is olvasható pl. így: Pestinum (Pesth), Buda (Ofen), Debrecinum
(Debreczen, Debretzin), Agria (Erlau, Eger Lager). A postaállomások kürttel, a
csatahelyek keresztbe rajzolt kardokkal és évszámmal (gyakran hónapra, napra
utaló dátummal) kerültek feltüntetésre. A sok-sok helyes magyarsággal írt tele
pülésnév mellett olvashatunk meglepő változatot is, pl. Kardszag, Szexard, Wissegrád stb. A történészek, régészek és nem utolsósorban a térképtörténészek
csak a legnagyobb elismeréssel méltatják e rendkívül tartalmas térképet. A szel
vények keretvonalán feltüntetett fokhálózat33 tudományos alaposságra utal,
amit a térképen végzett mérések is igazolnak.
A VIII. tábla (térképszelvény) déli szegélyén felmérési jelenet rajzi díszítése
veszi közre — a mai térképeken már elmaradhatatlan — a térképen végzendő
mérést biztosító aránymérték ábráját, kilencféle mértékegységre vetítve (Ger
manica, Hungarica, Austriaca, Polonica, Gallica, Italica, Turcica, Anglica, Russica). Az erdők, művelés alá vett területek, a vízrajz, úthálózat és domborzat
rajz kivitelezése a térképi tartalom gazdagításán túl művészi munkára valla
nak. A településnevek betűnagysága helyenként nem nagyobb mint 0,5 milli
méter.3''
Minden elismeréssel és csodálattal tanulmányozva a MAPPA GENERALIST,
ahogy e térképet leginkább nevezik, újra és újra felvetődik a kérdés: ki(k). és
hogyan készíthette (készíthették) a minden igényt kielégítő. 12 csatlakozó lap
ból álló mappát. Lipszky érdeme vitathatatlan, de munkásságát minden bizony
nyal elsősorban a szervezési feladatokra korlátozhatjuk. 35 Felkutatva a 18—19.
század fordulóján ismert térképkészítők életrajzát, munkásságát, a neves tér
képmetsző Karács Ferenc életművében 36 az alábbi ismertetést olvashatjuk;
Lipszki 1802-ben Bécsbe jővén, kérte Görögöt (az ekkor már híres atlasz és me
gyetérképek készítőjét), hogy mivel ő (ti. Lipszky) Magyarország és Erdély ál
talános térképét szándékszik kiadni, részlettérképeivel legyen ebben segítségé
re. Görög a legnagyobb örömmel, készségesen bocsátotta rendelkezésére nem
csak a már kimetszett mappákat, hanem a kimetszésre előkészített, sőt a még
nem redukáltatott rajzokat is megengedte lerajzoltatni úgy, hogy Lipszky kö
zel ötven mappának jutott ilymódon birtokába. A réznyomatokat Lipszky magá
val vitte, a rajzokat pedig Bécsben a tüzérekkel lemásoltatta, majd a saját cél
jaira felhasználta. Méltán csodálkozhatott Görög, midőn Lipszky térképét nem
egy lapon — mint ő gondolta —, hanem 12 szelvényen kiadva látta. Véleményé
nek hangot adva nem állhatta meg, hogy midőn e történetet mindennapi jegy
zetei közé beírta, Vergiliusnak ezen szavait ne vesse utána: „Sic vos, non vobis!" 37
32 Díszítőelemek veszik körül a jelmagyarázatot is, melynek alsó részén három térképrajzoló tevékenykedik. A térképapókon római számokkal sorolva táblamegnevezést olvashatunk.
33 Mindeddig ilyen aprólékosan részletes és megbízható fokhálózattal nem találkozhattunk.
34 Nehéz jelzőket találni a látványosan aprólékos és már máshol is utalt tartalmas térkép készítőinek munkájára. Sajnos,
a sok-sok kiemelt díszítőelem ellenére a készítőkről a VII. tábla bal alsó sarkában szinte elrejtve csupán ennyit olvashatunk:
„Godofr: Prixner fecit Situationen Francis: Karács sculp: characterss."
35 A gyakran más beosztásban tevékenykedő Lipszkynek alig juthatott ideje és ereje egy ilyen komoly felkészült
séget igénylő munka tényleges végzésére.
36 Dr. Ecsedi István: Karács Ferenc térképmetsző élete és művei (1770-1838). Debrecen, 1912. 36. o.
37 Uo. 38. o.
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címoldala

Ez persze nem kisebbíti a MAPPA GENERALIS értékét, de rávilágít az ekkor
őrnagyi rangban leginkább külföldön szolgálatot teljesítő Lipszky figyelemre
méltó szervezőképességére.
A magyar kartográfia történetében ilyen részletekben gazdag, korszakalkotó
térkép mindeddig nem látott napvilágot, ahogy azt a kortársak véleménye és
a „Hazai tudósításokéban megjelent méltatás is megörökíti. 38
Alig telt el két év, amikor is megjelent (1808->ban) a térképhez jól hasznosítha
tó „Repertórium..." Csaknem ezer oldal terjedelemben. 39 A tartalmas adattár
címlapjának alján ez olvasható: „BUDAE TYPIS REGIAE UNIVERSITATIS
PEST AN AE 1808." A mű összeállítói a települések minősítésénél, a helységek
térképi előfordulásának utalójánál nagy gondossággal jártak el. Ilyen aprólékos
és sok tekintetben hasznos mű korábbi időből ismeretlen. Mindmáig ez tartal
mazza a 19. század eleji Magyarország (és a társországok) legtöbb helynevét,
amelyben nemcsak a lakott helyek, hanem puszták, várromok nevei is fellel
hetők. m
Egykori leírások szerint/' 0 Lipszky fenti kettős munkájának hitelességét nem
kis mértékben növelte az is, hogy előzetesen bemutatta minden megyének, kér
ve azok átvizsgálását, pontosabban az olyan megjegyzéseket, amelyek figyelem
be vételével (javításokkal) a kiadvány értéke növelhető. 41
,
Ezredessé történt kinevezését (1809. október 6.) követően hamarosan újabb
térképpel is jelentkezett. Megjelent az utókor elnevezése szerinti „kis Lipszky",
a „Tabula generalis regni Hungáriáé... conspectum mappae generalis in IX.
Sectionem moduli maj oris distributae . . . elaborata per Lipszky . . . Pestini
1810". Méretaránya megközelítő mérések szerint 1 : 1 440 000.42 Feltétlen szük
séges megjegyezni, hogy Lipszky e két jelentős országtérképe nem csupán mé
retarányában, de tartalmában is lényegesen eltér egymástól. Ezt nem elsősor
ban a méretaránybeli különbség tükrözi, hanem pl. számos, korábban helyte
lenül (pontatlanul) írott településnév módosítása is. Itt is megtaláljuk a köz
igazgatási felosztásra utaló táblázatot. A kivitelezők ismét Prixner és Karács
Ferenc. Harmadik változata (1854) már ilyen címen jelent meg: „Magyarország
térképe Lipszky nagy térképe után, javítva. Pesten Magyar Mihál könyvkeres
kedésében. Nyomtatott Budán." Ennek méretaránya 1 : 896 000. Helynévtár eh
hez is készült, átdolgozott változatban. Megjegyezzük, hogy angol valamint né
met térképkiadók is átvették a Lipszky-féle térképeket és azt követően több
kevesebb változtatással forgalomba hozták.43
A „kis-Lipszky" megjelenésével egy időben megjelent Buda és Pest város
térképe: „Plan der beyden Königl. freyen Hauptstädte Ungarns Ofen und
P e s t . . . Wien und Pest 1810".44 Alig néhány év alatt ez már a negyedik olyan
térkép, amely pontosságával és kivitelével lényegesen eltér a korábban közre
adott térképektől.
A látványos kivitelű rézmetszet művészi ábrázolással mutatja be a két várost
és a közvetlen környéket. A térkép nagy mérataránya 1 : 7200 (1 mm = 7,2 m)
38 Hazai Tudósítások, Pest 1807. évf. I. félév. 165-168. o.
39 HIT B IX a 518.
40 Glaser Lajos: i. m. 193-197. o.
41 Ez a módszer az első katonai felméréshez készült „Országleírás" (Landesbeschreibung) összeállításának során is al
kalmazásra került. Lipszky minden bizonnyal az ott szerzett tapasztalatokat hasznosította ilyen formában.
42 Itt is megfigyelhetjük a kialakult alapméretarány valahányszoros (jelen példánál ötvenszeres) változatát. HIT B IX
a 500.
43 Fodor Ferenc: i. m. 181. o.
44 HIT G I h 72. Négy csatlakozó térképlap, egyenként 67X46 cm.
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lehetővé tesz olyan részletes ábrázolásokat, amelyek a településszerkezet, va
lamint a városok terjeszkedése szempontjából jelentősek. Pl. a jelenlegi Moszk
va tér helyén a jelkulcsi ábra mellett ezt olvashatjuk: „Ziegel Ofen" (téglaége
tő). A két várost vizsgálva: Buda településszerkezete egységesebb mint Pesté.
A városmag a Várhegy és megközelítően a Duna, a mai Mártírok útja, a Vérmező
út, az Attila út, majd újra a Duna által határolt terület. A Rózsadomb, Török
vész, Vérhalom, valamint a Szabadság-hegy területén néhány út és „kőhalom"
ábrázolás kivételével épületeknek nyoma sincs. A folyam bal partján elterülő
Pest alaprajzi kiterjedése meglepő képet nyújt akár száz évvel későbbi terje
delméhez viszonyítva is. Egyetlen híd (átjáró) köti össze a Duna két partját,
közel az 1842—49 között épült Lánchíd helyéhez. A térkép alapanyaga, avagy
« a felmérés végrehajtásának módja és ideje ebben az esetben is ismeretlen.
Lipszky 47 évesen (1813) nyugdíjba vonult. 1810—1813 között katonai pályája
alig ismert. Csak annyit tudunk róla, hogy nyugdíjazását követően Szedlicsnára visszavonulva, gazdaságának irányításával töltötte idejét.
1822-ben kiadott még egy szép rézmetszetű térképet „Mappa Archi Dioecesis
Strigoniensis" címmel. Méretaránya 1 : 185 000. Készítői Görög Demeter és
Lipszky János.4^ A térkép alján az esztergomi bazilika látképe látható, mint dí
szítőelem. Ez a térkép a szerzőpárossal arra enged következtetni, hogy a koráb
biak miatt sértődött Görög Demeter végül is megbékélt.
A kalandos életű, sokoldalú huszártiszt iskolai végzettségéről középiskolai
tanulmányain kívül semmit sem tudunk. A katonai pályán elért sikereit min
den bizonnyal pusztán rátermettségének köszönhette. Igazolja ezt a „ranglétrán"
történt soron kívüli előrejutása, valamint parancsnokai hozzá való ragaszko
dása.
Térképész munkássága, ha csak az irányításra, szervezésre szorítkozott is,
minden elismerést megérdemel. Igaz, hogy az első katonai felmérés idején, szin
te még gyermekként, a törzsben dolgozott, de az biztos, hogy olyan ismereteket,
mint amelyek a MAPPA GENERALIS szerkesztéséhez és kivitelezéséhez szük
ségesek voltak, ott nem szerezhetett. Viszont olyan kapcsolatokat építhetett ki,
amelyeket később kamatoztatni tudott. Azon térképek, amelyek Lipszky János
néven vagy az ő ajánlásával jelentek meg, gazdagíthatják a kutatók ismereteit,
térképtörténeti irodalmunkat, valamint az esetleg még fellelhető gyűjtemények
anyagát.
Ha Lipszky János térképszerkesztőként, vagy akár felmérőként olyan tehetsé
ges volt, mint egyes korábbi tanulmányokból arra következtetni lehet, miért
fordított hátat viszonylag fiatalon a katonaságnak, vagy miért nem folytatta
a 19. század első felében oly nagy hiányt jelentő térképek készítését, kiadását?
Elgondolkodásra késztet két alkalommal tanúsított magatartása. Austerlitznél,
valamint Győrnél is parancsot kapott, hogy vonuljon be Budára. A bevonulási
parancsnak nem tett eleget. Mindkét esetben jelentős szerepet vállalt a védelem
előkészítésében, de a siker elmaradt és a csata mindkétszer francia győzelemmel
ért véget.
Gyanúnk alapját elsősorban (ha furcsán hangzik is) közreadott térképeinek
megbízható pontossága képezi. Ismert, hogy ekkor a mérésszakilag legmeg
bízhatóbb térképeket — az első katonai felmérés szelvényeit, de minden más
mappát is — a legnagyobb titoktartással védték, még a saját tiszti állomány is
45 HIT B IX a 658. Itt is megtalálható egy statisztikai táblázat az egyházkerületek felosztásáról. Négy csatlakozó tér
képlap, egyenként: 57X45 cm.
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Részlet Lipszky János „Ofen und Pest 1810' ' c. térképéről. A nyíllal jelölt hely a mai
Moszkva tér
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csak különleges engedély birtokában nyerhetett azokba betekintést. 46 Kialakult
kapcsolatai révén Lipszkyt az ismert korlátozás alól minden bizonnyal mente
síthették, így „hasznosíthatta" az egyébként féltve őrzött térképeket, alapanyag
ként. Megjegyezzük, hogy Napóleon seregeinek a győri csata idején a környék
ről pontosabb és tartalmasabb térképük volt, mint a saját erőknek. 47
Befejezésül be kell vallanunk, hogy Lipszky János életútját, munkásságát
még mindig nem ismerjük teljes mélységében.
A szüleit 28 évi távollét után felkereső nyugállományú huszárezredes Szedlicsnán csaknem mindentől elzárkózottan töltött még 13 évet. Meghalt 1826.
május 2-án. Kívánságára „földön túli életében" magányos kívánt maradni, földi
maradványait házának kertjében helyezték nyugalomra. 48
Ha időrendben követjük Lipszky János életútját, munkásságát, vitathatatlan,
hogy a térképezés terén szerzett érdemeivel mindenkorra beírta nevét a magyar
kartográfia történetébe. Emlékének adózunk hosszas keresés után előkerült arc
képe közzétételével is, amelyet a Csehszlovák Tudományos Akadémia Társada
lomtudományi Kutatócsoportja közbenjárásával a Pozsonyi Városi Múzeum
bocsátott rendelkezésünkre. 49

46 Kriegsarchiv, Wien, Kartenabteilung, HKR. 1670 37. 57.
47 Csendes László: Napóleon térképészei Magyarországon. Kézirat.
48 Janovszky László: i. m. 130. o.
49 Ezúton is köszönetet mondok Dr. J. Tibenskynek, a Csehszlovák Történettudományi Intézet Tudománytörténeti
Részlege vezetőjének, valamint Szarka László ügyintézőnek, akik közbenjárásával rendelkezésünkre bocsátották Lipszky
János képmását. Az eredeti kép helye: Mestské múzeum v Bratislave.
g
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SZÁNTÓ IMRE
A DÉLVIDÉK FELADÁSA ÉS SZEGED 1848/1849 TELÉN
(Az újszeged—szőregi csata)

A katonai helyzet alakulása 1848/49 fordulóján
Az 1848. év utolsó havában és 1849 elején súlyos helyzetben volt a forradalom
és szabadságharc ügye. Windisch-Grätz, serege élén, december 16-án átlépte a
magyar határt. A támadást követő hetek súlyos csalódást okoztak mind a ma
gyar kormánynak, mind a magyar népnek, amely joggal várta el a legkemé
nyebb helytállást a nagy áldozatokkal megteremtett hadseregtől. Görgey Artúr
a várakozásokkal ellentétben harc nélkül visszavonult, s nyomában a császári
fősereg birtokba vette a Dunántúlt, majd az ország fővárosát is.
Mindez természetesen a Délvidéken is alapjaiban befolyásolta a korábbi ka
tonai erőviszonyok alakulását. A szerb—magyar megbékélési terveket egyik
napról a másikra megsemmisítette Bécs közbelépése. Windisch-Grätz november
13-án írt levelében Rajačič érseket felszólította, hogy kerüljön minden össze
köttetést Kossuthtal, s egyben kilátásba helyezte a szerb kívánságok teljesíté
sét. 1 Miután Beöthy Ödön délvidéki kormánybiztos szerb—magyar megbékéltetési kísérletei 1848 november végén kudarcba fulladtak, kiéleződött a küzdelem
a szerb felkelőkkel.2 így aztán a magyar honvédsereg nem csak WindischGrätz csapataival, hanem a szerb felkelőkkel is kénytelen volt tovább birkóz
ni. 3 Ugyanakkor Erdély felől is veszély fenyegetett. Egressy Gábor kormány
biztos december 14-én kelt levelében felhívta a szegediek figyelmét „az Erdély
ből Lippáig előnyomult ellenség közeledésének veszélyére".4
Windisch-Grätz tábornagy már december 13-án értesítette Rajačicot és Fer
dinand Mayerhof er belgrádi osztrák konzult, hogy december 16-án indul seregé
vel a magyarok ellen. A fősereg a legrövidebb útvonalon Buda felé nyomul és
maga előtt kergeti Görgeyt, majd egy hadosztályt Budáról a Délvidékre, Szeged
felé fog küldeni. A tábornagy által kidolgozott haditerv szerint a bánsági csa
patok koncentrálása után elfoglaltatja Versecet, és összeköttetésbe lép Temes
vár—Arad erődökkel. 5
Szeged akkor hadászati tekintetben — magyar szempontból — a Délvidék,
illetve — az ellenség szemszögéből — a Tiszántúl kapuját jelentette. Ha Szeged
1849 első hónapjaiban elesik, akkor az ellenség hídfőálláshoz jut a Tisza bal
és a Maros jobb partján, és ezzel a helyzet — úgyszólván — kritikussá válik
a magyar forradalmi haderő számára. A város megtartása alapvető fontosságú
volt, függetlenül attól, hogy ezt a magyar politikai és katonai vezetéssel szem
ben a császári hadvezetés nem, illetve csak részben ismerte fel. Szegednek és az
1849 január—februári Szeged körüli harcoknak nem csupán helyi, de igen fon
tos országos jelentősége is volt.
A császári hadsereg létszáma a tartalékokkal, az erdélyi szász nemzetőrség
gel, a román és szerb felkelőkkel együtt jóval meghaladta a 150 ezer főt. Ugyan1 Kovács Endre: Magyar-délszláv megbékélési törekvések 1848-49-ben. Értekezések a történeti tudományok köréből.
Üj sorozat. 5. sz. Budapest, 1958. 74-75. o.
2 Spiro. György: Polgári forradalom (1848-1849). In: Magyarország története 6/1. 1848-1890. Budapest, 1979. 303. o
3 Spira György: A nemzetiségi kérdés a negyvennyolcas forradalom Magyarországán. Budapest, 1980. 86. o.
4 Csongrád megyei Levéltár (a továbbiakban - CsmL) Szeged Város Bizottmányi Közgyűlésének jegyzőkönyve (a továb
biakban - Biz. közgy. jkv.) 1848. december 17., 470. sz.
5 Thim József': A magyarországi 1848-49-i szerb fölkelés története. I. Budapest, 1940. 275. o.
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akkor a kb. 100—120 ezer főnyi magyar haderő szétszórva várta a támadást.
Az erők javát még mindig lekötötte a Délvidék. December közepén a Bácskában
vagy 12 ezer ember harcolt előbb Bakonyi Sándor báró, később Esterházy Sán
dor gróf és Vécsey Károly gróf tábornok, a Bánátban pedig 14 ezer
Kiss Ernő parancsnoksága alatt. Eszéken és környékén Friedrich Eder tábornok
alatt 4000 ember, Péterváradon 5000 harcos állomásozott. A Bácskában és a vá
rakban levő csapatok mintegy 21 ezer főt számláltak. 6 A délvidéki magyar erők
összlétszáma tehát — mint az a részadatok összesítéséből kiderül — 35 ezer fő
körül mozgott.
Kossuth Lajos már december 16-án tudatta a déli hadtest főparancsnokaival,
hogy a felső tábor segítségére csapataik felvonulását szándékozik elrendelni.
December 18-án írja Vukovics Sebő kormánybiztosnak: „Vidéket többé nem
védhetünk, a hazát kell védenünk, s e végett minden erőt összpontosítani kell;
Kiss Ernőnek meghagyatott, Versecet és Fehértemplomot is elhagyván, igyekez
zék mentől előbb szabadon működő csapatokat alakítani a Bánság interimalis
(ideiglenes — Sz. I.) védelmére, melyek szükség esetén Szegedre támaszkod
hatnának. A főellenséget biztosan legyőzve, egész erővel fogunk munkálkodni a
most elhagyott vidék visszafoglalására."7
Szeged város bizottmánya előtt „hazánk békességének megnyerése" már V.
Ferdinánd király december elején történt lemondása következtében „mind
inkább sötétebbnek" látszott. Ügy vélték, hogy „csak az ágyúk előnyei fogják
eldönteni a magyarnak ügyét". Ezért Bérczy Antal tanácsnok a december 11-i
közgyűlésen azt javasolta, hogy a város nélkülözhető harangjait ágyú öntés cél
jára adják át, a lakosság pedig cinből készült edényeit ajánlja fel. Dáni Ferenc
tanácsnok pedig azzal az indítvánnyal állt elő, hogy a nemzetőrök soraiból ala
kítsanak tüzércsapatokat.
Bár az Országos Honvédelmi Bizottmány a harangok átadása ügyében még
nem intézkedett, s az erre vonatkozó indítványt a közgyűlés maga is „üdő előtti"-nek találta, a nélkülözhető harangok felajánlásáról mégis feliratot intézett
az Országos Honvédelmi Bizottmányhoz. A nemzetőrökből alakítandó tüzérség
megalakításával pedig a városi hadi bizottmányt bízta meg.8
A december 22-i közgyűlésen a görög nem egyesült (óhitű) szerb hitközség az
alakítandó guerilla-csapat számára — „tiszta hazafiságból a Haza oltárára" —
22 mázsányi két harangját ajánlotta fel ágyúöntés céljára.9 A szerb hitközség
ugyanakkor azzal a kérelemmel fordult a közgyűléshez, hogy „régi idő olta el
távozott, és mind ez ideig vissza nem jött két lelkészük helyett" egy, a magyar
nyelvben járatos és „hazafias érzületű" lelkész alkalmazását az Országos Honvé
delmi Bizottmánynál támogassa. A közgyűlés határozottan elítélte a szegedi
szerbeket sújtó „minden alap nélküli rágalmazásokat", amelyek „jelen időkben
a kedélyek veszélyes felizgatását" idézik elő.10
Miközben Szeged megerősítésére lázas előkészületek folytak, ugyanakkor
szembe kellett szállni a csüggedéssel, a lehangoltsággal, izgatással és rémhírter6 Thim József: Délmagyarország önvédelmi harca 1848-49-ben. I. Zombor/1887. 183. o.
7 Thim József: i. m. 1. Budapest, 1940. 286. o.; Kossuth Lajos összes munkái (a továbbiakban - KLÖM) XIII. k. Kos
suth Lajos 1848/49-ben. Kossuth Lajos az Országos Honvédelmi Bizottmány élén. Első rész 1848 szeptember-december.
Budapest, 1952. 801-802. o.
8 CsmL Biz. közgy. jkv. 1848. december 11., 448. sz.; Uo. Egressy Gábor iratai, 281/1848. sz. Egressy Gábor kormány
biztos Szeged város hatóságának. Szeged, 1848. december 16.
9 CsmL Biz. közgy. ir. 476/1848. sz. Szeged város közgyűléséből a Honvédelmi Bizottmánynak. Szeged, 1849. március
12.; Reizner János: A régi Szeged. I. Szeged, 1884. 193-194. o.
10 CsmL Biz. közgy. ir. 476/1848. sz. Szeged város közgyűléséből az Országos Honvédelmi Bizottmánynak. Szeged,
1848. december 22.
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jesztéssel is, azokkal az egyénekkel, „kik minden legcsekélyebb csatavesztés al
kalmán örvendve, a kedélyek lehangolása előidézését megkísérteni vakmerősködnek". 11 Kremminger Antal prépost, a népszerűtlen belvárosi plébános ellen
a december 17-i közgyűlésen már nemcsak a gyanú és bizalmatlanság, de a haza
fi atlanság vádja is elhangzott. Főként az ő személye ellen irányult a közgyűlés
nek az a határozata, hogy a lelkészek működésének ellenőrzésére minden egy
házhoz polgári biztosokat nevezzenek ki.
„A lelkészeknek legszentebb hivatásuk lévén — olvassuk a közgyűlési jegyző
könyvben — a népet hazánk jelen zaklatott állapotában a körülményekről nép
szerűen felvilágosítani, s v a haza megmentésére intézett kormányrendeletek mi
nél pontosabb teljesítésére hathatósan felhívni, áldozatra és tettre buzdítani." 12
A szegedi papság nagyobb része valóban buzgón teljesítette „hazafiúi köteles
ségét", „a szószékről az igazság evangéliumát hirdetvén, s némelly jelesebb
eseményeket a hírlapokból felolvasván; miért is a köznép nem győzi eléggé ma
gasztalni". 13
A december 17-i közgyűlés a felvilágosító munka végzésében számított a ta
nítók közreműködésére is, hogy „a népnek fogékonyságára és lelkületére min
den módon buzgón hatni törekedjenek". 14
Molnár Pál főjegyző ugyancsak a december 17-i közgyűlésen bejelentette,
hogy „a nép felvilágosítására és oktatására", és „a mindinkább terjedő olvasá
si szellem táplálására" helyben egy időszaki lapot fog megindítani. 15 S valóban,
1849. január 1-ével megindult az első szegedi hírlap Tiszavidéki Űjság címen,
melynek szerkesztője s kiadója Molnár Pál főjegyző, munkatársa pedig Szabó
Mihály volt. A lap hetenként kétszer, szerdán és szombaton, negyedrét alakban,
fél ív terjedelemben jelent meg.1G
1848 karácsonya s az év vége öröm és aggodalom közt telt el Szegeden, örö
mükre a nagyszámú nemzetőrséget felváltották, s így az ünnepeket otthon tölt
hették. De nem kis aggodalmat keltett az a hír, hogy a haderő a Délvidékről
Szegeden keresztül a Közép-Tisza vonalához húzódik fel, hogy meggátolja a fő
város közelében járó császári hadsereg további előnyomulását. 17
A magyar seregek kivonulása a Délvidékről
1848 végén nyilvánvalóvá vált, hogy Görgey hátrálása miatt a főváros alig
ha védhető. Kossuth december 31-re összehívatta az országgyűlés két házát, s
indítványozta, hogy a további ellenállás szervezése céljából az országgyűlés és a
Honvédelmi Bizottmány tegye át székhelyét Debrecenbe. Az új esztendő első
napján megkezdődött Pest-Buda kiürítése.
Az 1849. január 2-i pesti haditanács radikálisan szakított az erőket szétforgá
csoló korábbi taktikával, és úgy döntött, hogy a Délvidéket feladják és az öszszes haderőt a Tisza mentén, Tokaj és Szeged között egyesítik. A Tisza vonalá11 CsmL Biz. közgy. jkv. 1848. december 22., 483. sz.
12CsmL Biz. közgy. ir. 468/1848. sz., 1848. december 17-én Szeged városban tartott közgyűlés alkalmával; Uo. Biz.
közgy. jkv. 1848. december 17., 468. sz.; Reizner János: i. m. Szeged, 1848. 227-228. o.
13 Kossuth Hírlapja, 1848. december 24., 152. sz., 659. o. 1. hasáb.
14 CsmL Biz. közgy. ir. 468/1848. sz., 1848. december 17-én Szeged városban tartott közgyűlés alkalmával; Uo. Biz.
közgy. jkv. 1848. december 17., 468. sz.; Reizner János: i. m. Szeged, 1884. 227-228. o.
15 CsmL Biz. közgy. jkv. 1848. december 17., 469. sz.
16 Reizner János: A „Szegedi Híradó" politikai napilap negyedszázados pályafutása. Szeged. 1848. 18-20. o.; Április
végen a Tiszavidéki Újságot betiltották. Helyét a május 2-án megindult politikai hetilap, a Szegedi Hírlap foglalta el.
17 KLÖM X1I1. Budapest, 1952. 861. o.; Reizner János: i. m. Szeged. 1884. 194-195. o.
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nak biztosításával lehetővé vált egyrészt a kormány nyugodt szervező munkája
Debrecenben, másrészt az összes erők összpontosítása a döntő ellentámadásra. 18
Kossuth Lajos Debrecenben január 9-én írt levelében őszintén feltárta Szeged
város közönsége előtt a haza veszélyes helyzetét, s bejelentette a déli seregek
felvonulását: „Alsó seregeink felfelé rendelvék egyesülésre, mert egyesülésben
van erő. — Ezen egyesülés egyik támasz pontjául Szeged van számítva, oda egy
pár zászlóalj rendes őrség fog rendeltetni; de a mellett őrt kell állani Szege
dért, a szegedi 8000 nemzetőrnek, a 55 000 lakosnak, hogy Szeged a nemzetnek
minden esetre megtartva legyen... Fel uraim, védjétek ezredéves tűzhelyeite
ket lelkesülten összeolvadva egy akaratba, elszántan, bátran, — és paisai lesz
nek önök a hongyűlésnek, a kormánynak, a nemzetnek és kettős lesz önök dicső
ségének oszlopa nemzetünk életében. — Míg Szeged áll, addig van haza és e
hazán magyar nemzet é l . . . Szegednek nem lehet, nem szabad ellenség kezébe
kerülni.. ,"19
Osztróvszky József és Rengey Ferdinánd országgyűlési képviselők szintén
pioklamációt küldtek Szeged népéhez, amelyben a lakosságot a fenyegető ve
széllyel szemben kitartó bátorságra, s a veszélyek hősi leküzdésére buzdították.
Ova intették a népet, hogy az ellenség álnok ígéreteire hallgasson. Emlékez
tették a lakosságot a szegedi vár német parancsnokainak a Rákóczi-szabadság
harc idején elkövetett tűrhetetlen zaklatásaira, s arra a hitszegő eljárásra,
hegy a lakosságtól a fegyvereket beszedték, s amikor a szerb csapatok a fegy
vertelen népre törtek, a német generálisba vár fokáról tétlenül szemlélte a gyújtogatást és a kegyetlen ökdöklést.20
Kossuth levele és a követek proklamációja őszintén feltárta a város helyzetét,
s a jövő bizonytalanságát a lakosság előtt. Szeged város közgyűlése január 11-i
és 15-i ülésén tárgyalta az Országos Honvédelmi Bizottmánynak január 1-én
Pesten kibocsátott nyílt rendeletét, hogy az országgyűlés és a kormány Debre
cenbe költözik, valamint Kossuth Lajosnak Debrecenben január 9-én kelt, s a
város közönségéhez intézett levelét.21 Vadász Manó polgármester felterjesztette
a Bizottmányhoz Szeged város közgyűlésének január 15-i határozatát, amelyben
a város közönsége helyesléssel veszi tudomásul a kormány és az országgyűlés
Debrecenbe költözését, valamint az azóta tett védelmi intézkedéseket. Bízik a
kormányban, s ragaszkodik hozzá. A polgármester közölte azt is, hogy a
nemzetőrség és az egész lakosság minden támogatást meg fog adni a hadsereg
nek.22
Kossuth lelkesült levélben válaszolt a hazafias feliratra: „Vettük Önöknek
Uraim folyó hó 15-éről kelt levelét. Megértettük ebből, hogy Szegednek lelkes
népe saját tűhelyének, s ez által a hazának megvédésére vonatkozó rendeletein
ket s intézkedéseinket szokott hazafiúi lelkesedéssel fogadván elhatározta ma
gát s e hazát elhatározott férfiassággal v é d e n i . . . önök valósággá emelik uraim
Szeged lelkes népe irányában kimondott azon hitünket, mikép míg Szeged áll,
addig van haza" !23
A január 2-i pesti haditanács döntése alapján a magyar csapatok beszüntet18 Barta István: Az 1849. január 2-i haditanács és a főváros kiürítése. Hadtörténelmi Közlemények (a továbbiakban HK), 1955. 2. sz. 76., 81. o.; Balázs József: A délvidéki hadműveletek 1848 nyarán és őszén. HK 1960. 2. sz. 24-42. o.
19 KLÖM XIV. Budapest, 1953. 71-72. o.; Reizner János: i. m. Szeged, 1884. 271-272. o., Okmánytár. 12. sz.
20 Reizner János: Szeged története. II. Szeged, 1899. 127-128. o.; A német generálist Globitz-nak hívták. ,
21 CsmL Biz. közgy. ir. 9/1849. sz; Uo. Biz. közgy. jvk. 1849. január 15., 8-9. sz.
22 KLÖM XIV. Budapest, 1953. 266-267. o.
23 Uo.; CsmL Biz. közgy. ir. 38/1849. Az Országos Honvédelmi Bizottmány elnöke Szeged város közönségének. Deb
recen, 1849. január 29.; Somogyi-könyvtár (Szeged), Grünn-nyomda anyaga, 517/c. Az országos honvédelmi bizottmánytól
Szeged Város Közönségének. Debrecen, 1849. január 16. Nyomtatvány.
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ték a szerbek elleni harcokat. A bácskai és a bánsági hadtest január közepén
parancsot kapott, hogy vonuljon ki a Délvidékről és csatlakozzék a fősereghez.
A Délvidék védelmét a kormány gróf Hadik Gusztáv ezredesre bízta, aki Dam
janich és Vécsey hadosztályának a szerb harctérről való elvonulása után azt a
feladatot kapta, hogy a visszamaradt hadosztállyal a Szabadkától Szegeden át
Makóig nyúló vonalat védje: Hadik főhadiszállását Szegeden ütötte fel. Gaál
Miklós tábornok vezetése alatt egy hadosztályt Arad császári őrségének zárolá
sára hagytak vissza.24
A Délvidékre küldött parancs, vagyis az összpontosítást előíró rendelet telje
sítését gróf Esterházy Sándor tábornok és tisztikarának egy része — mintegy
30—40 császári tiszt — megtagadta. Kijelentették, hogy a szerbek ellen készek
harcolni, de Windisch-Grätz seregére fegyvert fogni pártütés. Esterházy lemon
dott, majd átszökött az ellenséghez. Példáját az alája rendelt tisztek közül is
sokan követték. 25
Esterházy távozása után a hadtestet csak egyik alparancsnoka, gróf Vécsey
Károly mentette meg a teljes felbomlástól, aki öntevékenyen azonnal átvette
Esterházytól a vezényletet. Vécsey vasszigorral megfegyelmezte hadtestét és
január 20-án elindult Verbászról, 21-én Óbecséről, innen Zentán és Magyar
kanizsán át Szegedre vette útját. Január 22-én Horgosról írt a szegedi városi
tanácsnak, hogy másnap bevonul a városba. Felszólította a városi tanácsot, hogy
Szőreg felé a hidak állapotát vizsgáltassa meg, hogy az oda rendelt lovasság és
tüzérség haladék nélkül keresztül vonulhasson. Ha pedig az átvonulás a Tisza
jegén keresztül az enyhe idő miatt lehetetlenné válna, akkor kompot rendelje
nek az átkelőhelyre. 26
1849 január közepén a bács—bánsági magyar hader,ő egy része Szegeden ke
resztül húzódott fel a Közép-Tisza vonalához. Vécsey tábornok január 25-én
vonult be Szegedre, ahol a kedvezőtlen hangulatot szigorú intézkedésekkel igye
kezett elfojtani.27 Megérkezése másnapján Baudisz József százados térparancs
nok által rendeletet bocsáttatott ki. A polgári hatóságot a maga felsőbbsége alá
vetette, s néhány napig a várost elzárta minden közlekedéstől. így akarta fő
hadiszállásának helyét elzárni a kémektől és titkos ellenségtől hemzsegő vidék
től.128 Ezeket a rendszabályokat oly szigorúsággal hajtották végre, hogy még a
tanyákra sem lehetett útlevél nélkül kimenni. 29
Január 30-án a bácsi és bánsági hadtesthez Vukovics Sebőt nevezték ki kor
mánybiztosnak. 30 Vukovicsot az egyre erősödő szerb mozgalmak megfékezésé
vel kapcsolatos teendők intézésére Csernovics Péter mellé még 1848. május
27-én nevezték ki országos biztossá. 1849. január 30-án kiterjesztették működé
si körét Csongrád s Csanád megyére, Szeged városára, s általában mindazokra
a vidékekre, melyekre az addig bánságinak és alsó dunainak nevezett magyar
táborok munkálkodása kiterjedt.
Február végén már csaknem 50 ezer főnyi haderő állott a Tiszánál, készen
24Rüstow: Az 1848-1849-i magyar hadjárat története. I. Fordította Vértesi Arnold, Pest, 1866. 201-202. o.; Balázs
József: i. m. HK 1960. 2. sz. 41. o.
25 Lukinich Imre: Hunkár Antal emlékiratai. HK 1926. 372-373. o.; Balázs J.: i. m. HK 1960. 2. sz. 41. o.
26 Vukovics Sebő: Emlékiratai. Budapest, 1894. 421. o.; CsmL Szeged Város Tanácsának iratai, 213/1849. sz. Gróf
Vécsey Károly tábornok a városi tanácshoz. Horgos, 1849. január 22.; Spira György: i. m. In: Magyarország története
6/1. Budapest, 1979. 331-332. o.
27 Vukovics Sebő: i. m. Budapest, 1894. 427-428. o. „Ez az állapot Szeged lakóira is rossz benyomást tett."; Szeremlei
Samu: MAyarország krónikája az 1848. és 1849. évi forradalom idejéből. II. Pest, 1867. 23. o. ; Reizner János: i. m. Szeged,
1884. 200. o.; Borús József: Dembinski fővezérsége és a kápolnai csata. Budapest, 1975. 120. o.
28 Vukovics Sebő: i. m. Budapest, 1894. 426. o.
29 Reizner János: i. m. Szeged, 1884. 200-201.; uö: i. m. II. Szeged, 1899. 128-129. o.
30 Thím József: i. m. I. Budapest, 1940. 286. o.; CsmL Biz. közgy. ir. 46/1849. Az Országos Honvédelmi Bizottmány
elnöke Szeged város közönségének. Debrecen, 1849. január 30.
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arra, hogy az ellenség főerőivel szemben ellentámadásba menjen át. Ugyanak
kor a Délvidéken Szegedig és a Maros vonaláig vissza kellett vonni a honvéd
csapatokat. 31 Amikor január végén Vécsey Károly tábornok hadserege Szege
det elhagyta, gróf Hadik Gusztáv ezredes parancsnoksága alatt csak kisebb vé
delmi egységeket hagyott hátra. Szegeden és Szabadkán csupán két honvéd
zászlóalj, két és fél század huszár és két lovas üteg maradt. Ezek a csapatok
alkották a később alakult IV. hadtest magvát. 32
A katonai erő kivonulása után a szegedi nemzetőrséget még mindig a dél
vidéki községekbe vezényelték helyőrségi szolgálatra. A Törökkanizsára kive
zényelt — Dobó István és Greguss József kapitánysága alatt álló — két lovas
század már a kiindulás alkalmával f éktelenkedett ; egyszerűen nem akart a vá
rosból kiindulni. 33 A magyarkanizsai őrállomáson pedig az a hír kapott lábra,
hogy parancsnokuk, Tar Ferenc őrnagy, a lőport rejtegeti, s azért nem osztja
ki a két század között, mert a szerbekkel cimborál s árulásra készül. A gyanú
sításra az adott tápot, hogy az őrnagy segédtisztjével, Hild József hadnaggyal,
naponként át szokott rándulni a Tiszán Törökkanizsára az előkelő Szerviczky
családhoz. A nemzetőrök ezeket a látogatásokat úgy magyarázták, hogy az őr
nagy összejátszik az ellenséggel.
Egyik napon a látogatóba induló őrnagyot és segédtisztjét a nemzetőrök meg
támadták, s úgy összekaszabolták, hogy az őrnagy azonnal meghalt, Hild had
nagy pedig súlyos sebeiben néhány nap múlva elhalálozott. Ezután a nemzet
őrök az őrnagy lakásán kutatni kezdtek, s csakugyan több hordó lőport talál
tak. Ebből azután arra következtettek, hogy valóban árulás áldozataivá váltak.
A két század azonnal felkerekedett, s február 2-án délután haza is érkezett Sze
gedre.
Vécsey tábornok a két század tisztjeit azonnal lefogatta, s haditörvényszéki
vizsgálatot indított ellenük. Mindkét századot — zászlóelhagyás, a fegyelem sú
lyos megsértése és gyilkosság bűntette miatt — a legszigorúbb büntetésben
kívánta részesíteni. A század tisztjeit, Dobó István századost és Borbás János
főhadnagyot az egyik, és Greguss József kapitányt a másik századból golyó ál
tali halálra ítélte.
Az Alsóváros a halálos ítélet hallatára a város felgyújtásával, az elítéltek erő
szakos kiszabadításával és lázadással fenyegetőzött. A tanács kénytelen volt
Vécseynél testületileg kegyelmet kérni, de — különös módon — ugyanakkor tit
kon meg az ítélet végrehajtását szorgalmazta. Az ítéletet február 3-án délután
2 óra tájban végrehajtották; a vár árkában Dobót és Borbást agyonlőtték, Gre
guss a helyszínen kegyelmet kapott. 34
A fenyegető hangulat kitörését úgy hárították el, hogy az ítélet végrehajtása
napján a vár körül, az Oskola és a Kárász utcákban, a budai országút és a só
házak irányában ágyúkat állítottak fel, az egyes városrészekben pedig erős fegy
veres őrjáratokat tartottak. 35
Bács megye középső és felső részének helységeiben is maradtak vissza magyar
csapatok — igaz, nem honvédek, hanem nemzetőrök. Az Országos Honvédelmi
Bizottmány elképzelése szerint ezeknek —az Eszék felől beérkező, Nemegyei őr
si Spira György: A magyar forradalom 1848-49-ben. Budapest, 1959. 409-412. o.
32 Vukovics Sebő: i.m. Budapest, 1894. 426. o.; Reizner János: i.m. II. Szeged, 1899. 126. o.; Breit József: Magyarország
1848/49. évi függetlenségi harcának katonai története. I. Budapest, 1897. 122. o.; Egy 1849. január 27-én készült kimuta
tás szerint a Szegeden állomásozó csapatok létszáma 604 fő volt (ebből 500 köz vitéz). Lásd CsmL Népgy. ir. 1. doboz. Tar
Ferenc őrnagy. Szeged, 1849. január 27.
33 Thim József: i. m. I. Budapest, 1940. 177. o., 4. sz. jegyzet.
34 Reizner János: i. m. Szeged, 1884. 202-203. o.; Thim József: i. m. I. Budapest, 1940. 313-314. o.; Pap János: A piaris
ták Szegeden (1720-1886). Szeged, 1886. 226. o.
35 Reizner J.: i. m. Szeged, 1884. 202-204. o.
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nagy vezette, 2200 főnyi dél-dunántúli nemzetőrcsapat segítségével — már Sza
badkánál meg kellett volna állítaniuk a túlnyomóan szintén irreguláris csapa
tokból, szerbiai önkéntesekből és magyarországi szerb felkelőkből álló ellensé
get. Ez azonban nem sikerült. Bács megye törvényihatósági és közigazgatási hi
vatalnokai szinte teljes számban elmenkültek, a szervezők nélkül magára ma
radt nép között pedig — mint látni fogjuk — pánik támadt, majd teljes anardhia lett úrrá. Ennek eredménye Bács megye középső, majd felső járásainak
igen gyors elvesztése lett. 36
A szerbek egymás után foglalták el a magyar községeket. A harc tisztán
helyivé vált; hol egyik, hol másik község kelt birokra a változó szerencsével.
A Délvidék apró táborokra oszlott; minden falu önmagát védte. Ahol a szerbek
győztek, ott szomorú sors várt a legyőzőitekre, s viszont az erősebb magyar
falvak sem maradtak adósak a gyengébb szerb helységekkel szemben.37
Midőn Vécsey Károly megkezdte a visszavonulást, a délvidéki magyar lakos
ságon valóságos rémület vett erőt. Az ellenség rémtetteinek hírére a lakosság
nagy része — főként öregek, nők és gyermekek — elhagyták lakóhelyüket, s
útra keltek Szegedre, Bajára és Szabadkára. A harcképes férfiak nagy része
pedig helységenként mozgó csapatokat alakított, s a szerb falvakat rohanta
meg. Kossuth maga is olyan értesülést szerzett, hogy „az alsó vidékről felfelé
menekülők csoportokba alakulva, s nem nézve, ellenség-e vagy hű polgára a
hazának, a kinek vagyonát érik, rabolnak, sőt volt eset, a hol gyilkoltak is, s
általában véve a föld népe között rablás, fosztogatás s valóságos anarchia fej
lődött ki". 38
Windisch-Grätz herceg 1849. január 30-i haditerve szerint Kuzman Todorovic
tábornoknak, az önálló délvidéki szerb—osztrák hadtest parancsnokának, el
kellett foglalnia Versecet, Fehértemplomot, a temesvári császári őrséggel össze
köttetésbe lépnie, s azután a Maros-vonalig nyomulnia Szeged felé. A magyar
egységek feladata ugyanakkor Szeged, illetve a Maros-vonal közvetlen védelme
volt. így került Csongrád megye, s benne Szeged, a hadi események közvetlen
közelségébe.39
Kossuth Lajos február 12-én a déli megyék, városok és kerületek népéhez
intézett nyílt leiratában az alábbiakban indokolta meg a délvidéki seregek fel
rendelésének szükségességét és hasznos voltát: A kormány — olvasható a rende
letben — „Szegeden és Szabadkán hagyott hátra annyi rendes harczedzett erőt,
minél több rendezettebb haderő bizonyosan nincs a bácsi rácz rabló táborokban.
És biztosan számított arra, hogy a bácsi, szegedi, kiskunsági, alsó csongrádi, s
alsó pestmegyei magyar nép nemzetőrsége s összes férfi ereje, midőn saját éle
tét kell a gyilkolástól, saját vagyonát a rablástól, lakhelyét a vad rablók gyújto
gató kanóczától, nejét, leányát a megfertőzéstől, gyermekét a kínos haláltól vé
deni, — nem fogja magát gyáván legyilkoltatni.. ."40
Bácska és a Bánság kiürített falvai a kíméletlenül pusztító szerb lázadók mar
talékaivá lettek. Rettenetes volt január utolsó napjaiban ez a „nagy szaladás",
ez a gyászos „népvándorlás". Szomorú sors jutott osztályrészül azoknak, akik
télvíz idején a kivonuló magyar sereggel együtt otthonaik elhagyására határoz
ták el magukat. „Siralmas volt a menekülő magyarokat nézni — írja gróf Lei36 CsmL Szeged Város Nép és Közgyűlésének iratai. 1. doboz. Török Antal élelmezési biztos levele a városi tanácshoz.
1849. január 5.; Mészáros Lázár: Emlékiratai. I. Pest, 1867. 96. o.; Spira György: i. m. Budapest, 1959. 409-412. o.
37 Thim József: i. m. I. Zombor, 1887. 196-197. o.; Borovszky Samu: Bács-Bodrog vármegye. II. Budapest, é. n. 215. o.
38 KLÓM XIV. Budapest, 1953. 488-489. o. Kossuth utasítása Batthyány Kázmérnak Bács megye védelmével kapcso
latban. Debrecen, 1849. február 19.; Szeremlei Samu: i. m. II. Pest, 1867. 24-25. o.
39 Thim József: i. m. I. Budapest, 1940. 185., 300., 302. o.
40KLÖM XIV. Budapest, 1953. 409-413. o.; Thim J.: i. m. I. Zombor, 1887. 188. o.
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ningen-Westerburg Károly honvéd tábornok naplójában —, kik csapatonként
követtek bennünket. Szerencsétlen háború, mennyi nyomorúságot hoztál ártat
lan emberekre" !*4
Torontál megye élelmezési biztosa szerint „szívszaggató volt n é z n i . . . a me
nekülő magyarok vonalait, a meddig a láthatár terjed, az utakon szekér szeke
ret ért. 60 000 ember földönfutóvá lett, sok el sem érte a Maros vagy Tisza
partját, hanem fáradságtól az úton eldőlt... Kun László ideje látszott megújul
ni, emberek tolták a taligát, hogy a kiállított vonómarhának segítsenek .. ,"42
Bár a menekülők többsége Makónak és Földeáknak tartott, hogy kikerülje a
kikindai területet, azért Szeged és vidéke is hamarosan megtelt menekülő
magyarokkal. „Csak Szegedre menekült vagy 18 000 lélek".43 Másik részük a
Kunságban és Pest megyében keresett menedéket. 44 Vukovics Sebő országos
biztos február 6-án felhívta a városi tanács figyelmét, hogy a Szegedre özönlő
bánsági nép ellátásáról gondoskodjék; a menekültek helyzetén marhatartás s
egyéb segély, különösen pedig munkaszerzés által igyekezzék könnyíteni. 45
Szeged testvéries érzülettel fogadta a hajléktalanokat. Alig akadt ház a vá
rosban, ahol menekült család ne lett volna.46 „Szeged város és Csanád megye
hatóságai — jegyzi meg Vukovics Sebő — dicséretes buzgalommal erőködtek a
menekülők elhelyezését könnyíteni... De a szükség nagyságához mérve a se
gítség ereje kicsiny volt. A menekülők nagy része nyomorban tölte a telet, sok
közülök elveszett".47 A szomszéd helységekben tartózkodó menekültek között
nagy volt a halálozás; Horgoson naponként 30 ember is meghalt. 48
Nem csoda, hogy a Bácskában és a Bánságban a legnagyobb elkeseredés ke
rítette hatalmába még a magyar érzelmű lakosságot is. A nép a tisztviselőknek
és az uraknak tulajdonította a katonaság elvitelét. A vagyonosabbak majdnem
mindenütt menekülésre gondoltak, a parasztok azonban — árulást emlegetve —
agyonveréssel fenyegettek mindenkit, aki szökni merészel.49
Különösen Felső-Bácskában lázadoztak a magyarok az urak, a kapütosok és
a vagyonosak ellen. „Bosszúsan szidták a ráczokat és az urakat, kik a háborút
kezdették". 50 „A szegény nép — írja Thim József — nemzetiségi különbség nél
kül nekiesett a vagyonosoknak". 51 Szegeden is forrongott a nép. A „széles kalapú" polgárok gyűlölséggel tekintettek a kaputosokra. Az urak éppen úgy
féltek a „bundás magyar"-tól, akárcsak a szerbtől.52
A kormány január 19-én azt az utasítást adta Torontál megyének, hogy a me
gye bizottmánya és tisztikara vonuljon Szegedre, s onnan intézze a megye dol
gait. A kormány arról is gondoskodott, hogy a Szegedre menekülők a lehető
ségig bizonyos segélyben is részesüljenek.53 Torontál megye székhelyét előbb
Újszegedre, majd Makóra helyezték át.54
41 Katona Tamás (szerk.): Az aradi vértanúk. I. Budapest, 1979. 92. o.
42 Thim J.: i. m. I. Budapest, 1940. 288. o.
43 Vukovics Sebő: i. m. Budapest, 1894. 427. o.; Lukinich Imre: i. m. HK 1926. 372. o.
44 Mészáros Lázár: i. m. I. Pest, 1867. 96. o., III. 36-37. o.; Spira Gy.: i. m. Budapest, 1959. 412. o.
45 CsmL Szeged Város Tanácsának iratai, 273/1849. sz. Vukovics Sebő országos biztos a városi tanácsnak a déli katonai
helyzetről és a lakosságról való gondoskodásról. 1849. február 6.
46 CsmL Biz. közgy. ir. 44/1849. sz. Leffter Mihály tanácsnok a városi tanácshoz. Szeged, 1849. február 6.; Reizner J.: ,
i. m. Szeged, 1884. 201-202. o.; CsmL Biz. közgy. jkv. 1849. február 27., 52. sz.
47 Vukovics Sebő: i. m. Budapest, 1849. 428. o.
48 Honvéd. (Kolozsvár) 1849. március 9. 62. sz. 247. o., 2. hasáb.
49 Borovszky Samu: i. m. II. Budapest, é n.. 215. o.
50 Thim J.: i. m. I. Budapest, 1940. 314.; Breit J.: i. m. I. Budapest, 1897. 122-123. o.
51 Thim J.: \. m. I. Budapest, 1940. 313-314. o.
52 Uo. 287-288. o.
53 KLOM XIV. Budapest, 1953. 168. o.
54 Vukovics Sebő: i. m. Budapest, 1894. 424. o.; KLOM XV. Budapest, 1955. 889. o.
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Az újszeged—szőregi csata
A bácskai hadsereg felvonulása után a szerbek támadása 1849. január 16-án
indult meg, s egyik fő célja éppen Szeged elfoglalása volt.55 Todorovič 7000 fő
nyi sereggel és nyolc ágyúval január 30-án Kikindára érkezett, ahonnan Szeged
ellen akart indulni. 56 Január végén már az egész Bánság — egy-két Szeged tő
szomszédságában levő helységet kivéve, mint Szőreg, Újszeged — az ellenség
kezében volt.57
A Hadik Gusztáv vezetése alatt álló mintegy 4000 főnyi seregből február ele
jén két hadosztályt hoztak létre. Ezek közül az egyik Gál László alezredes alatt
Szabadkát tartozott védeni és Horgoson át fenntartani a közlekedést Szeged
del. A másik hadosztály Igmándy Sándor őrnagy alatt Szegedet, Szőreget és
Makót tartotta megszállva. Az egész sereg, újonnan alakított csapatok által, feb
ruár közepéig mintegy 12 ezer főre szaporodott, elsősorban gróf Batthyány Káz
mér teljhatalmú kormánybiztos buzgólkodása folytán, aki a Bácska és Bánát
elmenekült férfi lakosságából önkéntes zászlóaljak sorát alakította. 58
A Tisza bal partján, Szőregen, Szentivánon és Gyálán Hadik Gusztáv még elő
őrsnek is igen gyenge erőt helyezett el. Február 2-től 10-ig Szőregen összesen
négy század nemzetőr, Szentivánon és Gyálán pedig egy század honvéd állomá
sozott.59 A parancsnok a szegedi nemzetőrök harci szellemét nem tartotta meg
felelőnek, ezért csupán a Tisza-vonal védelmére szorítkozott.
Kossuth január 22-én az árulók elleni harcra és a fegyveres önvédelem meg
szervezésére az alábbi felhívást intézte Szeged város közönségéhez: „Néhány he
tek előtt — én a magyar nép hü szolgája — láttam Szeged városa lelkes ezreit
önkénytes hazafiúi szent sugallattól ösztönöztetve megesküdni az örökkévaló
Istenre, hogy a hazát védeni fogják rendíthetetlenül. És én leborultam e látvány
előtt és azon hitemet fejeztem ki. hogy ha a főváros el találna veszni, Szeged le
gyen a haza szabadságának dönthetlen oszlopa. Én e hitben vagyok jelenleg is.
Illy hittel tekint a magyar nemzet Szeged felé . . .
Azért tehát a nemzet nevében meghagyatik Szeged városa tanácsának, hogy
a város közönségét egybegyűjtve Szeged lelkes magyar népe előtt úgy ezen fel
hívást, mint a Közlöny ide 4-ik és 7-ik számaiban foglalt országgyűlési határo
zatot s kormány rendeleteket a nép előtt felolvastassa, s a tömegestöli népfelke
lést Szeged városa oltalmára akkint rendezze, hogy ha a hitszegő ellenség Sze
ged tájéka felé csak közeledni merne is, a felülről, s alulról ellene nyomulandó
vitéz seregeink támogatására, rettenthetetlen ezeréivel tömegestől síkra száll
hasson, s a német zsarnokság zsoldosaival megéreztesse, hogy Szeged magyar
népén idegen önkény uralmat soha sem fog gyakorolni". 60
Ebben a veszélyes helyzetben az Országos Honvédelmi Bizottmány január
25-én Hunkár Antalt, Veszprém megye főispánját nevezte ki e vidékre telj
hatalmú kormánybiztosnak. 61 A népfelkelés rendezésére kiküldött kormánybiztos
a február 2-án Szegeden tartott közgyűlésen máris megtette a szükséges intéz
kedéseket. A népfelkelés rendezését, készen tartását a hatóság legszorosabb
kötelességévé tette. A hatóság a város és vidék megvédésére elrendelte, hogy
a nemzetőrszázadosok a nemzetőröktől elkülönözve jelöljék ki mindazokat az
55 Mészáros Lázár: i. m. III. Pest, 1867. 36-37. o.
56 Reizner János: i. m. Szeged, 1884. 204. o.; uő: i. m. II. Szeged, 1899. 131. o.
57 Vukovics Sehő: i. m. Budapest, 1894. 424. o.
58 Rüstow: i. m. I. Pest, 1866. 201-202. o.
59 Reizner János: i. m. Szeged, 1884. 205. o.; uő: i. m. II. Szeged, 1899. 131-132. o.
60 KLÖM XIV. Budapest, 1953. 196-197. o.
61 CsmL Biz. közgy. jkv. 1849. február 2., 28. sz.; Lukinich Imre: i. m. HK. 1926. 371 o.
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egyéneket, akik a külön tisztek által vezérlendő népfelkelésben részt vesznek.
A „felkelő népséghez" összeírandók a menekültek is. Ugyanakkor minden nép
felkelőnek kötelességévé tették „bárminemű fegyver-eszköz" megszerzését.62
Todorovič főerejét Törökkanizsán vonta össze. Minthogy Szegedet mind Ka
nizsa, mind pedig Kikinda felől támadás fenyegette, a szegedi nemzetőrség egy
részét — pénz és élelem nélkül — ugyancsak Horgosra rendelték ki előőrsi
szolgálatra. 63 Gombás József százados február 5-én Szőregről kért a városi ta
nácstól erősítést és ágyúkat: „Intézkedjék tehát igen tisztelt Polgár Mester Űr
erélyesen — fejezi be levelét Gombás százados —, úgy a mint azt a veszedelem
nek kitett városunk boldogsága megkívánja, mert mi ugyan itt megtámadtatás
esetére vérünket és életünket nem fogjuk kímélni, de azért ha segítség nélkül
elveszünk, városunkat még nagyobb veszély fogja fenyegetni". 64
Február 9-én a szőregi magyar lakosok is kérelemmel fordultak a szegedi pol
gármesterhez. Az onnan elvitt két ágyúnak azonnali visszaküldését, és azok ke
zeléséhez értő tüzérek kirendelését kérték, „minthogy tudomásunkra van — ír
ják —, hogy a dúló csorda itt a kert alatt Szent Iván szigetbe gyülekezik". 65
(Itt Tiszaszigetről — a korábbi Ószentivánról — van szó.) A szőregi magyar la
kosság „a felkelő szerbek elől leginkább Makóra, Szegedre, Tápéra, s egyéb
közelebb fekvő magyar városokba s helységekbe" menekült. 66
Szeged, illetve a körülötte fekvő falvak elleni szerb támadás február 9-én
kezdődött. Lazár Zubon szerviánus különítményeivel Szőreg előtt jelent meg.
A községben a 8. honvédzászlóalj egy százada, a szegedi nemzetőrök két zászló
alja és 160 vásárhelyi lovas nemzetőr alkotta az őrséget. A szerbek Hadik Gusz
táv ezredesnek Szőregre, valamint Gyálára előretolt gyenge előcsapatait vissza
nyomták. Az ott állomásozó szegedi és vásárhelyi nemzetőrség a Tiszán „a gyen
ge jégen a legnagyobb életveszély közepette kelt át", és Szegedre szaladt viszsza.67
A szőregi katolikus (magyar) lakosok közül sokan nem tudtak elmenekülni a
„véres veszély" elől — olvashatjuk egy későbbi halotti anyakönyvi bejegyzés
ben —, „többen közülök kegyetlenül meggyilkoltatván a szerbek düheknek ál
dozatul estének".08
A szerbek szőregi győzelme a szegedi lakosság különböző rétegeiben különféle
érzelmeket keltett. A sértett Alsóváros „némi dacos közönnyel", mások keserű
szégyennel és bosszankodással fogadták a vereség hírét. Ismét mások attól fél
tek, hogy a szerbek Szegedet fel fogják dúlni.69 Maga a polgármester is aggó
dott városáért, s futár által jelentést küldött Kossuthhoz a szerbek szőregi győ
zelméről. Közölte Kossuthtal, hogy a szerb felkelők, miután Óbecsét, Zentát,
Török- és Magyarkanizsát, s a Bánátot elfoglalták, előző napon (február 9-én)
Szőreget is megrohanták, s onnan a gyenge nemzetőri erők megszaladtak. A pol
gármester kérte Kossuthot, vegye fontolóra, milyen mérhetetlen kárt jelentene
62Uo. 29. sz.; Reizner J.: i. m. Szeged, 1884. 205. o.
63 CsmL Népgy. ir. Szám nélküli irat. A Szegedi Nemzetőr Sereg Parancsnokságától a polgármesternek. Szeged, 1849.
február 9.
64 CsmL Szeged Város Tanácsának iratai, 276/1849. sz. Gombás József szőregi százados jelentése Szeged polgármes
terének. Szeged, 1849. február 5.
65 CsmL Népgy. ir. 1. doboz. Szőregi polgárok kérelme a szegedi polgármesterhez. Szőreg. 1849. február 9.
66 Matricula Defunctorum Ecclesiae E. C. Szőregh. Lib. 4. 1846-1862. p. 24.; CsmL Szeged Város Tanácsának iratai
1427/1849. sz. Szoltványi Sándor szőregi menekült tanító kérelme a Vallás- és Közoktatásügyi Miniszterhez. 1849. feb
ruár 9.
•
67 Olchváry Ödön: A magyar függetlenségi harc 1848-49-ben a Délvidéken. Budapest, 1902. 142-143. o.; Lukinich I.:
i. m. HK 1926. 373. o.
68 Matricula Defunctorum Ecclesiae,R. C. Szőregh. Lib. 4. 1846-1862. p. 40., 1850. februári bejegyzés,
69 Reizner J.; i. m. Szeged, 1884. 205. o.; uő: i. m. II. Szeged, 1899. 132. o.
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az országra Szeged elvesztése. Ezért utasítsa Vécsey Károly tábornokot, hogy
seregéből néhány harcezdett zászlóaljat küldjön vissza Szeged védelmére. 70
Vukovics Sebő kormánybiztos Szegedről február 11-én tett jelentést Kossuth
nak a szőregi vereségről. Kérte, hogy a felmerült ingerültség lecsillapítására az
ott levő Osztróvszky József országgyűlési képviselő továbbra is Szegeden ma
radhasson, mert „a criticus napokban kell, hogy népszerűbb egyének ne hiá
nyozzanak". 71
Kossuth Lajos február 13-án a gúnyos bírálat hangján válaszolt a szőregi ve
reséget tudató szegedi polgármester jelentésére, aki — mint láttuk — rendes
katonai erő segítségül küldését sürgette. Kossuth ostorozta a gyáva futást, és
szemrehányólag megemlítette, tavaly még azt fogadták, hogy a hazát mentik
meg, s most önmagukat sem tudják 7000 szerbtől megmenteni. Szeged és Vásár
hely 100 ezer magyar lakossága megszaladt. Azért szedje össze magát a két
város, és segítsen magán, mert az oly fegyveres népet, mely fél és fut, nem a
kormány, de még az Isten sem mentheti meg. Szeged csak úgy veszhet el, ha
magát elveszni engedi.72
Kossuth Damjanich János tábornokot utasította, hogy egy dandárjával saját
személyes vezérlete alatt siessen Szeged tájára, és verje vissza a szerbeket.73
A szerb felkelők február 11-én három felől egész hosszában Újszegedet is
megtámadták, sőt déltájban már Szegedet kezdték ágyúzni.74 A vár tetejéről az
ágyúk élénken viszonozták a szerbek lövéseit, akik a befagyott folyón Alsóvá
rosnál az átkelést is megkísérelték, de a Wasa gyalogosok — az 1848 őszén a
honvédsereghez csatlakozott császári királyi 60. Wasa gyalogezred 2. zászlóaljbeli katonái — visszaverték őket. Hadik Gusztáv a Tisza szakadozó, „szotyékos"
jegén át halálbüntetés terhe alatt megtiltotta az átkelést, de a türelmüket vesz
tett nemzetőrök — tisztjeik intése ellenére — délután négy óra tájban Gombás
József százados vezérlete alatt nekiindultak a szakadozó jégtábláknak, s azokra
itt-ott deszkákat helyeztek el. így jutottak át bámulatos ügyességgel, a legna
gyobb életveszély közt a túlsó partra. 75 „Szegeden maga a nemzetőrség lépett
fel támadólag. A ven családapák, megértve, hogy a szerbek Új-Szegedre jöttek,
átmentek a jégen .. ."7C
A Tisza bal partján, Szegeddel szemben fekvő Újszeged „egyetlen utcájával
leginkább a folyam mentében, s ez iránytól derékszöget képezvén a szőregi út
mellett terjed ki". 77 A Tiszán átkelt nemzetőrök az újszegedi Nagy utcán (a
mai Vedres és Csanádi utca), s a községháza udvarában állomásozó ellenséget
70 Reizner J.: i. m. Szeged, 1884. 206. o.
71 KLÖM XIV. Budapest, 1953. 486-487. o.
72Uo. 426-427. o.; CsmL Biz. közgy. ir. 36/1849. sz. Kossuth Lajos levele Szeged város közönségének. Debrecen,
1849. február 13.; Uo. Biz. közgy. jkv. 1849. február 17., 36. sz.; Reizner J.: i. m. Szeged, 1884. 206. o., Okmánytár 13. sz;
uô: i. m. II. Szeged, 1899. 132-133. o.
73 Borús József: i. m. Budapest, 1975. 212. o.; Kossuth levele Szeged város közönségének a február 11-i és 13-i sikeres
fordulat után érkezett meg Szegedre, s a közgyűlésen egész meglepetést keltett. A polgármesternek meghagyták, hogy
többé semmiféle más levelezést senkivel ne folytasson, csak amit a közgyűlés elhatároz. Lásd Reizner J.: i. m. Szeged, 1884.
206. o.
74 Figyelmező. 1849. február 20., 26. sz. 103. o. 1. hasáb; Uo. 1849. február 24. 30. sz., 119. o. 1. hasáb; Lukinich Imre:
i. m. HK. 1926. 373. o.; Reizner J.: i. m. Szeged, 1884. 209-210. o. Hadik Gusztáv jelentése Kossuthhoz az újszegedi üt
közetről. ; CsmL Biz. közgy. ir. 209/1849. sz. Valdner Móric folyamodása Szeged város közgyűléséhez. Szeged, 1849. június
23
f. évi február 11-én Szeged Városnak a szerviánusok által történt ágyúztatása..."; Reizner J.: i. m. Szeged, 1884.
207-208. o.
75 Reizner J.: i. m. Szeged, 1884. 207-208. o.
76 Jókai Mór: Emléksorok. Napló 1848-49-ből. Budapest, 1980. 55. o.; Nép Barátja. 1849. május 13. 17. sz. 262. o.
,,A szegediek a rácok torkában lévén, midőn megtámadtattak, tömegestől keltek fel, asszony, gyermek mind együtt és
úgy verték el a vad dulókat".
77 Vályi András: Magyar országnak leírása. III. Buda, 1799. 341. o. Üj Szeged.
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váratlanul oldalba támadták és Semsey százados vezérlete alatt kiverték a rab
lással elfoglalt ellenséget a helységből. Mintegy 67 szerb maradt halva a csata
színhelyén, a többiek pedig vad futásban kerestek menedéket. 78
A szőregi szerb lakosok a magyar nemzetőrök közeledésének hírére mind el
menekültek. A feldühödött nemzetőrök felkoncolták Lausevič fűszerkereskedőt,
aki az újszegedi szerbek közül egyedül maradt otthonában. 79
A szerbeknek egy másik csapata ugyanezen a napon Horgossal átellenben is
megkísérelte a Tiszán való átkelést, hogy az újszegedi támadókkal együttmű
ködve a várost oldalról is ostrom alá vegye. A Horgoson állomásozó szegedi
nemzetőrök azonban megakadályozták az átkelést. Ugyanez a szerb csapat ez
után a Tisza mentén feljebb, a Boszorkány-szigettel átellenben, újból megkísé
relte az átkelést. Itt 'viszont a lengyel származású Henryk Forget kapitány a
Wasa-zászlóaljjal akadályozta meg a szerbek átkelését a jégen.80
A győzelem napján „Hazafi" aláírással falragaszok jelentek meg a városban,
amelyek az újszegedi győzelmet és Szeged polgárainak dicsőségét illő módon
magasztalták, s a polgárokat a szerb sereg további üldözésére és újabb megtá
madására, szőregi állásaikból való kiverésére ösztönözték.81 Vukovics Sebőnek,
a délvidéki hadsereg országos biztosának erélyes közbenjárására Hadik Gusztáv
•csakugyan támadásra határozta el magát. Még az újszegedi győzelem estéjén
meghagyta Houchard Ferenc gőzhajókapitánynak, hogy uszályhajókból a Ti
szán mielőbb hidat rögtönözzön.82
A szerb felkelőik befészkelték magukat Szőregre; a helység körül azonnal
több erős sáncot kezdtek emelni. Hadik Gusztáv február 12-én a Tisza olvadó
jegén át uszályhajókból hidat veretett. A hídépítő munkálatot Újszegedről az
átköltözött honvédszázad és két szakasz huszár, ezenkívül a rókusi 1. nemzet
őrszázad fedezte.83 Hadik a rendelkezése alatt álló katonasággal és nemzetőr
séggel február 13-án reggel a szerbeket újból megtámadta.
Igmándy Sándor őrnagy három támadó oszloppal vonult Szőreg ellen. A bal
szárnyon Bene Lajos őrnagy parancsnoksága alatt a Csongrád megyei nemzet
őrök, valamint egy löveg, nemzetőr lovasság fedezete alatt, a régi Marosra tá
maszkodva, Szőreg északi kiszögellésének tartottak. Középen Forget százados
parancsnoksága alatt a Wasa zászlóalj négy százada és három löveg, fél század
lovasság fedezete alatt, a falu nyugati részére nyomult. A jobb szárnyon Igmán
dy őrnagy a 8. honvédzászlóaljat, másfél század huszárt, 50 lovas nemzetőrt,
két löveget fél század huszár fedezete alatt a község délnyugati sarkára irányí
totta. Ezt az első harcvonalat követte második vonalban az összes többi nem
zetőr, Mihalovics Mihály őrnagy parancsnoksága alatt.84
A támadás reggel hét órakor kezdődött. Nyolc órakor a Wasa-zászlóalj és a
8. honvédzászlóalj csapatai már rohamra indultak. Az ellenség a sáncokkal meg
erősített Szőregről makacs ellenállás után kénytelen volt meghátrálni a Forget
78 Reizner J.: i. m. Szeged, 1884. 209-210. o. Hadik Gusztáv jelentése Kossuthhoz az újszegedi ütközetről.; Szeremlei
Samu: i. m. II. Pest, 1867. 50. o.; Pap János: i. m. Szeged, 1886. 226. o. ; Hadik jelentése szerint 50 - nagyobbrészt szerb esett el, a Közlöny 1849. évi 39. számában egy más hivatalos jelentés alapján a szerb halottak számát 95-re becsülték.
79 Reizner János: i. m. Szeged, 1884. 207-208. o.; A nemzetőrségnek egy halottja és három sebesültje volt. A Wasa
gyalogosok közül egy tizedes esett el. Lásd Szilágyi Sándor: A magyar forradalom férfiai. Pest, 1850. 145. o.; Rcizner
János: i. m. Szeged, 1884. 211. o., 2. sz. jegyzet.
80 Reizner J.: i. m. Szeged, 1884. 208-210. o.
81 Uo.; Okmánytár 14. sz.; Somogyi-könyvtár (Szeged) Grünn-nyomda anyaga, 518/b. sz. Hazafi aláírással. Szeged,
1849. február 11.
82 A Tiszán öt hadi gőzös közlekedett, majdnem valamennyi Szegeden volt téli kikötőn. Lásd Reizner J.: i. m. Szeged
1884. 211. o., 1. sz. jegyzet; Márczius Tizenötödike. 1849. május 19. 26. sz. 103-104. o.
83 Reizner J.: i. m. Szeged, 1884. 211. o.
84 Olchváry Ödön: i. m. Budapest, 1901. 142-145. o.
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százados által vezetett Wasa és az Igmándy őrnagy parancsnoksága alatt álló
8. honvédzászlóalj ismételt rohamai előtt.85
A nemzetőrség is vitézül viselte magát, s a szőregi ütközet sikerében komolyszerepe volt.86
Az ellenség száznál több halottat és sebesültet hagyott a csatatéren. Az üt
közet hírére Stefan Kničanin, a szerbiai önkéntesek parancsnoka is Szőregre
igyekezett eljutni Bébáról, mire azonban a szerb segédcsapatok megérkeztek
volna, az ütközet véget ért ; a magyarok Szegedre, a szerbek Deszkán és Szemtivánon át Bébára, Gyálára, sőt egészen Törökkanizsáig vonultak vissza. A ma
gyar csapatok a visszafoglalt Szőreget porrá égették; „Szőreg község füstfelhő
ben elhamvasztott állapotban vala". 87
A szerbek új szegedi és szőregi veresége, és Damjanich János szolnoki győzel
me Jellačič fölött, meghiúsította a bán tervét, hogy a Maros-vonalat birtokba
venni szándékozó szerb-délvidéki hadtesttel összeköttetésbe lépjen.88 A kettős
— újszegedi és szőregi — győzelem visszavetette az ellenség előnyomulását és
március közepéig, Perczel Mór hadjáratának megindulásáig, gátat vetett a Dél
vidéken az ellenség további terjeszkedésének.89 Mivel azonban Hadik Gusztáv
ezredesnek nem volt elegendő ereje, sem utasítása a támadás folytatásához, így
csupán Szeged és közvetlen környéke kézben tartására szorítkozott. Ebből a
célból a Tisza bal partján a Marostól majdnem a Boszorkányszigetig nyúló föld
sáncokat emeltetett. „Mi Szegeden most csendességben vagyunk — írják már
cius 3-án —, sáncaink Szőreg felé készülnek, előőrseink ágyúkkal Űj-Szegeden
v a n n a k . . ."90

85 Figyelmező. 1849. március 2. 35. sz. 138. o. 1. hasáb.
86 Reizner J.: i. m. Szeged, 1884. 211. o., 213-214. o t ; uő: i. m. II. Szeged, 1899. 138. o.
87 Figyelmező. 1849. február 20. 26. sz. 103. o. 1. hasáb; Olchváry Ödön: i. m. Budapest, 1901. 143.0.; Szeremley
Samu: i. m. II. Pest, 1867. 53. o.; Reizner János: i. m. Szeged, 1884. 206-212. o.; Thim József: i. m. I. Budapest, 1940.
302., 313-314. o.; Pap János: i. m. Szeged, 1886. 226-227. o.
88 Thim József: i. m. I. Budapest, 1940. 313. o.
89 Riistow: i. m. Pest, 1866. 205. o.; KLOM XV. Budapest, 1955. 293. o., 2. sz. jegyzet.
90 Közlöny. 1849. március 6. 45. sz. 158. o. 122. hasáb.
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SZEMLE

ISZTORIJA VTOROJ MIROVOJ VOJNÜ 1939—1945
(Vojenizdat,

Moszkva, 1980. 11. k. 496 o.)

Jelentós művel gazdagodott ismét a
szovjet hadtörténettudomány — megje
lent az 1939—1945. évi második világhá
ború történetét feldolgozó sorozat 11. kö
tete. A jeles szákemberekből álló szer
zői kollektíva elsőrendű érdeme, hogy a
marxizmus—leninizmus elméletének ta
laján állva világítja meg azon sokrétű
politikai és gazdasági tényezőket, ame
lyek az 1945-ös évet jellemezték és elem
zi' a Távol-Keleten, a Csendes-óceán me
dencéjében, Délkelet-Ázsia országaiban
a második világháború befejező idősza
kában lezajlott hadieseményeket. Ennek
az időszaknak fő tartalma — a milita
rista Japán katonai veresége és a máso
dik világháború befejezése. Történelmi
tény, hogy a militarista Japán szétzúzá
sának eredményeként a világ összes de
mokratikus erői arattak történelmi je
lentőségű győzelmet a második világhá
borúban. Űj korszák nyílt az emberiség
történetében, amelynek jellemző vonásai
a háború fő súlyát magán viselő Szovjet
unió nemzetközi tekintélyének megnöve
kedése, a szocialista országok közösségé
nek kialakulása, az imperializmus gyar
mati rendszerének széthullása, a kommu
nista és munkásmozgalom fellendülése az
egész világon.
A második világháború tapasztalatai
nak általánosítása ma már meggyőzően
bizonyítja, hogy a Szovjetunió és fegy
veres erői mindenkor hű és megbízható
szövetségesei az imperializmus által el
nyomott népeknek. A történelem igazol
ta, hogy csakis a Szovjetunióval együtt,
közösen lehetett megállítani, majd szét
is zúzni azt a hatalmas hadigépezetet,
amelyre agressziója során a fasiszta-mi
litarista tömb támaszkodott.
A szerzők joggal hangsúlyozzák és tá
masztják alá tényekkel ezt a körülményt,
mivel a burzsoá historiográfia, de külö
nösen az amerikai, a Japán ellen vívott
háború jellegét, menetét és eredményeit
elferdítve, igyekszik az elmúlt háború

meghamisított történetét saját reakciós
céljai érdekében felhasználni és a Szov
jetunió szerepét, a győzelem ügyéhez va
ló hozzájárulását csökkenteni. Hasonló
ferdítésekkel jelentkeznek a kínai mao
ista történészek is. A kötetben a szerzők
megalapozott választ és kritikát adnak
ezekre a tudományellenes verziókra.
A szovjet kormány döntése arról, hogy
a Szovjetunió belép a Japán ellen folyó
háborúba, nem csak annyit jelentett,
hogy kész az antifasiszta koalícióban vál
lalt szövetségesi kötelezettségeinek eleget
tenni, hanem az a szovjet állam érdeke
is volt, hogy megvédelmezze saját távol
keleti határait, amelyekhez Japán — a
semlegességi egyezményt durván meg
sértve — egyik legerősebb szárazföldi
csoportosítását, a Kvantung-hadsereget
vonta előre, készen arra, hogy bármely
pillanatban behatoljon a szovjet terüle
tekre és ezzel kiterjessze a háború szin
terét, így tehát, a Szovjetunió háborúja
Japán ellen a Nagy Honvédő Háború lo
gikus folytatását jelentette.
A szerzők mélyrehatóan elemzik az
1945 nyarára a Távol-Keleten kialakult
általános helyzetet, ismertetik a Csendes
óceánon és Délkelet-Ázsia térségében
lezajlott hadieseményeket, különös fi
gyelmet fordítva azon tényezők magyará
zatára, amelyek a Szovjetuniót a Japán
elleni háborúba való belépésre késztet
ték. Mint ismeretes, az angol—amerikai
hadvezetés úgy tervezte, hogy a japán
területen való partraszállást 1945. novem
ber 1-én kezdi meg, a haditevékenységek
befejezését pedig az 1946. év végére irá
nyozta elő. Ez a lassú és elhúzódó tevé
kenység megfelelt Japán számos politikai
és katonai tényezője elképzeléseinek, mi
szerint a háborút a végletekig el kell
húzni, fokozatosan felőrölve és elvérez
tetve az ellenség erőit, meghiúsítva terv
be vett deszanthadműveleteit és mindez
zel ,,tisztes" békefeltételeket kicsikarni.
E cél érdekében a fő szerepet a száraz-
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földi haderőnek szánták, amely a légi
erőhöz és a hadiflottához képest viszony
lag csekély veszteségeket szenvedett és
szinte teljes egészében megtartotta harc
képességét. Nem kevesebb reményt fű
zött Japán katonai-politikai vezérkara
ahhoz a feltételezéshez, miszerint lehet
séges az antifasiszta koalíción belüli el
lentmondások kiéleződése és az egész
koalíció széthullása. Ezek a feltételezé
sek azonban nem bizonyultak reálisnak.
Tévesek voltak az amerikai—angol had
vezetés olyan elképzelései is, hogy a Ja
pán feletti győzelem kivívásához elegen
dő hadiflottájának és légierejének meg
semmisítése. A háború menete beigazol
ta, hogy a teljes győzelemhez kevés a
tengeri blokáddal párosított tengeri és
légi ütközetek megnyerése,- a hadiipari
objektumokra és politikai-igazgatási köz
pontokra mért tömeges légicsapás, de még
az atombomba két japán városra történt
ledobása sem kényszerítette Japánt ka
pitulációra, mivel továbbra is erős szá
razföldi haderővel rendelkezett. Ehhez
arra volt szükség, hogy a Szovjetunió
Fegyveres Erői 1945 augusztusában meg
semmisítő csapást mérjenek az egymil
lió főnél többet számláló japán Kvantung-hadseregre.
Japán feltétel nélküli kapitulációjá
val megszűnt keleten a veszélyes agreszsziós tűzfészek. Alapjaiban változott meg
az erők megoszlása és az erőviszonyok
alakulása Kelet- és Délkelet-Ázsia tér
ségében. Ázsia népei számára kedvező
feltételek 'alakultak ki a 'nemzeti-felsza
badító mozgalmak további kibontakoz
tatásához. A Szovjetunió távol-keleti ha
tárainak biztonsága helyreállt, a japán
hódítók által az 1904—1905. évi orosz—
japán háborúban elfoglalt orosz földek
visszatértek az ország kebelébe. Kína
északkeleti körzeteinek teljes felszaba
dítása a szovjet csapatok részéről és a
kínai népnek nyújtott sokrétű segítség
meghatározó befolyást gyakorolt a kínai
forradalom kifejlődésére. A szovjet fegy
veres erők a koreai népet is felszabadí
tották a japán elnyomás alól.
A távol-keleti hadiesemények gerincét
a mandzsúriai hadászati támadó hadmű
velet képezte. A szerzők megkülönböz
tetett figyelmet fordítanak a szovjet
fegyveres erők és a testvéri Mongólia ve
lük együttműködő Népi-forradalmi Had
serege aktív haditevékenységének előké
szítésével és vezetésével kapcsolatos, kér
dések megvilágítására. Ez a hadművelet
egyesítette magában mindazokat a hábo
rús és harci tapasztalatokat, amelyeket a
parancsnokok és katonák a fasiszta Né
metország ellen folytatott hadviselés so
rán felhalmoztak. Ezeket a tapasztalato

kat kimagasló művészettel alakították
hozzá Mandzsúria hegyes-havas, pusztaisztyeppi természeti viszonyaihoz, a had
színtér sajátos követelményeihez. A ten
gerpart és a hajózható folyók mentén
végrehajtandó
támadásra
kikülönített
csapatok együttműködést szerveztek a
Csendes-óceáni Flotta és az Amuri Ka
tonai Flottilla hajóegységeivel. Az általá
nos elgondolás eredetisége, a célok dön
tő jellege és a harctevékenységek lendületessége, az óriási kiterjedések (több
mint 5 ezer kilométer széles és közel
800 kilométer mély hadszíntér) ellenére
is, az egyes haderőnemek és fegyverne
mek célszerű alkalmazása és gyors üte
mű támadása az erős és jól felszerelt
Kvantung-hadsereg csapatai ellen, joggal
teszi ezt a hadműveletet a második vi
lágháború egyik legjelentősebb támadó
műveletévé, amelynek során sikerült a
szovjet csapatoknak az ellenség egész ha
dászati csoportosítását bekeríteniök. A
Dél-Szahalin és a Kurili-szigetek felsza
badítására irányuló hadműveletek már
ennek kimenetele függvényében zajlot
tak le.
A szerzők számos hasznos és ma is ér
vényes következtetést vonnak le az egyes
haderőnemek és fegyvernemek összehan
golt és együttes tevékenységéről a magas
hegyi terepviszonyok között. A 6. gárda
harckocsihadsereg összpontosított csapá
sa, amelyben a határőr- és a honi légvé
delmi csapatok is részt vettek, és ame
lyeknek eredményéként gyors ütemben
küzdötte le a Nagy-Hszingán gerinceit,
döntő jelentőségű volt a mandzsúriai tá
madó hadművelet elé tűzött célok rövid
idő alatti és határozott elérésében. A
szovjet hadművészet alapvető meghatáro
zása, hogy a légierő csakis a légi uralom
szilárd megtartása esetén tudja fő erő
kifejtését a szárazföldi csapatok és a flot
ta támogatására, a deszantok bevetésé
nek biztosítására és a harctevékenységek
megvívásához szükséges anyagi és más
eszközök utánszállítására összpontosítani,
főleg azon csapatok számára, amelyek
a támadás folyamán messzire előretör
tek. Ezt az alapelvet a hadvezetés meszszemenően érvényre juttatta.
Ennek az elvnek megfelelően hajtotta
végre sokrétű feladatait a haditengeré
szeti erő — a Csendes-óceáni Flotta és
a katonai flottillák. Segítették a víziaka
dályok mentén támadó szárazföldi csa
patokat a hajótüzérség tüzével és a ha
ditengerészeti repülőerő csapásaival, a
tengeralattjárók és torpedónaszádok mű
ködésével, a harcászati deszantok part
raszállításával, valamint a tengeri közle
kedési útvonalakon és az ellenséges ha
ditengerészeti bázisok ellen kifejtett te-
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vékenységükkel. Különösen jelentős si
kereket értek el a 2. Távol-Keleti Front
csapatainak Dél-Szahalinra és a Kuriliszigetekre történő partraszállása biztosí
tásában.
A hadművelet előkészítését és végre
hajtását tárgyalva, a szerzők mélyreha
tóan elemzik a csapatok vezetésének kér
déseit. A Legfelsőbb Főparancsnokság
Főhadiszállása, a Távol-Keleten működő
szovjet csapatok főparancsnoksága, a
frontok és hadseregek parancsnokságai
és törzsei határozott és kezdeményező
irányító tevékenysége, a párt- és komszomolszervezetek harcos lelkesítő munká
ja, a parancsnokok és politikai munkások
egységes és összehangolt nevelő-felvilág'osító működése biztosította a csapatok
magas fokú támadó szellemét és harci
elszántságát.
A szovjet hadvezéri művészet jeles pél
dáit tárják az olvasó elé a szerzők szá
mos kimagasló katonai vezető, többek
között A. M. Vaszilevszkij, a Szovjetunió
marsallja, a Távol-Keleten működő szov
jet csapatok főparancsnoka, R. Ja. Malinovszkij, a Szovjetunió marsallja, a Bajkálon túli Front parancsnoka, K. A. Mereokov, a Szovjetunió marsallja, az 1.
Távol-Keleti Front parancsnoka tevé
kenységének, hadvezéri képességeinek
bemutatásával. Rámutatnak a szovjet
harcosok tömeges hősiességére, amely
nek különleges jelentősége volt a szamu
rájokkal vívott súlyos küzdelemben. A
hadvezetés sikeres működését, a csapa
tok támadó lendületét nagymértékben
elősegítette a munkásság és a szövetke
zeti parasztság önfeláldozó munkája a
hátországban, amelynek eredményeként
a hadviselő csapatokat az erős ellenség
mielőbbi szótzúzásához szükséges anya
gi eszközökkel el tudta látni.
Mindezek kapcsán külön
fejezetet
szentelnek a kommunista párt szervező
irányító tevékenységének bemutatására,
amelynek során mozgósította az összes
rendelkezésre álló erőt és eszközt a má
sodik világháború utolsó tűzfészkének
likvidálása érdekében. Számos tapasztalt
vezető pártmunkás működött a front
övezetben, hozzájárulva a pártpolitikai
munka színvonalának és hatékonyságá
nak emeléséhez, a legjobb tapasztalatok
elterjesztéséhez a csapatok soraiban. Kü
lönös figyelmet fordítottak a pártmun
kások a tömeges hősiesség és önfeláldo
zó kezdeményezés szellemének táplálásá
ra, a háború mielőbbi befejezésére és a
japán militaristák által leigázott ázsiai
és távol-keleti népek
felszabadítását
szolgáló internacionalista kötelességtelje
sítésre való törekvés serkentésére. Nagy
érdeklődésre tarthat számot az olvasók
10 Hadtörténelmi Közlemények

részéről az az anyag, amely a Szovjet
unió Fegyveres Erőinek e kötelességtelje
sítés közben folytatott tevékenységét mu
tatja be Belső-Mongólia, Mandzsúria és
Észak-Korea területén. Kétségtelen tény,
hogy a második világháború távol-keleti
tűzfészkének felszámolása döntő hozzá
járulás volt a világbéke helyreállításához,
és egyben a Szovjetunió e területen hú
zódó határainak biztonságát is garantálta.
A szerzők számos példa felsorolásával bi
zonyítják a kínai, koreai és a mongol la
kosság részéről megnyilvánuló hálát és
elismerést a szovjet nép és fegyveres erői
iránt, felszabadulásukért és a szabadsá
gért hozott áldozatokért, az erkölcsi tá
mogatásért és gazdasági segítségnyújtá
sért, amelyet a szovjet hadsereg áthala
dását követő első óráktól élveztek. Az
öröm és a testvéri szolidaritás megnyilvá
nulásai, az első találkozások baráti hang
vétele, a kifüggesztett jelszavak és
transzparensek lélekbemarkoló, a szem
tanúk által másutt is élénken rajzolt szí
nes képe szinte hihetetlenné teszi azt a
tényt, hogy Mao és szűk környezete titok
ban már akkor az igazi marxi—lenini el
vekkel, a kommunista eszmékkel való
szakítás, a szovjetellenesség útjára lépés
terveit szövögették.
A háborús győzelem kivívását köve
tően felelősségre kellett vonni a japán
háborús főbúnösöket, a második világhá
ború kirobbantásában vétkes vezető sze
mélyiségeket. Érdeklődéssel olvashatjuk
a Tokiói Nemzetközi Bíróság tevékeny
ségét, annak a pernek a lefolyását, amely
— a Nürnbergi perhez hasonlóan — a
világ közvéleményének fóruma előtt ítél
kezett a világkatasztrófa vétkesei, a tá
vol-keleti tűzfészek táplálói felett. A két
perben hozott ítéletek — félelmetes me
mentó korunk agresszorai, háborús gyújtogatői számára.
Tanulságos olvasmány a kötet utolsó
részében adott elemzés az imperialista ál
lamok Távol-Keleten és Dél-Kelet Ázsiá
ban érvényesített háború utáni politikai
irányvonaláról, hiszen napjainknak is
égető politikai-katonai kérdése az ebben
a térségben uralkodó feszült, háborús
helyzet, amellyel a Szovjetunió igyekszik
a maga következetes
békepolitikáját
szembeállítani és — az akkori helyzettől
eltérően — elérni a vitás kérdések békés
úton történő rendezését.
A tárgyalt kötet összességében kiimagasló helyet foglal el a második világhá
ború historiográfiájában és jelentősen
hozzájárul a hadtörténet-tudomány fej
lődéséhez.
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Nádor

Tibor

HISTORIE A VOJENSTVI
(Csehszlovákia)
(1979)

Az 1979-es évfolyam számaiban a szer
kesztőség folytatta a CsKP történetével
és katonapolitikájával, valamint a má
sodik világháború hadieseményeivel fog
lalkozó sorozat közlését, különös figyel
met fordítva a fegyveres erők szerepére
és fejlesztésére a háborút megelőző évek
ben és a háború folyamán.
Vlastimil Vávra: A Komintern és a
CsKP katonapolitikája c. cikkében (5. sz.,
17—36. o.) a III. Internacionálé megszüle
tésétől az 1943-ban történt feloszlatásáig
terjedő időszakot veszi vizsgálat alá. Cé
lul tűzte ki a Komintern tevékenységé
ben jelentkező alapvető problémák egé
szének, a lenini szellem érvényesülésé
nek, a forradalmi munkásmozgalom irá
nyításának, valamint a CsKP katonapo
litikai irányvonalára gyakorolt hatásának
megvilágítását. Tárgyalja a csehszlovák
burzsoá hadsereg támadását a Magyar
Tanácsköztársaság ellen és a magyarelle
nes soviniszta kampány kibontakozását
1919-ben, valamint a párt baloldalának
erélyes és elítélő fellépését ezen jelen» ségek ellen. A baloldal kapcsolata a had
sereggel politikailag jelentéktelen volt. A
munkások felkelését 1920-ban a hadsereg
verte le, bár az Internacionálé vezetői
meg voltak győződve arról, hogy arra
nem kerülhet sor. Ezek a tapasztalatok
vezettek azután az önálló Csehszlovák
Kommunista Párt megalakításához egy
év múlva. A párt azt a követelményt tá
masztotta, hogy a hadsereget meg kell
tisztítani a monarchista maradványoktól,
az ezzel kapcsolatos közvetlen munka
azonban csak a Komintern III. kongreszszusa előtt (1935) és azt követően bonta
kozott ki. A párt hosszú időn át nem ér
tékelte kellően a hadseregben folyó
munkát, a katonatömegek megnyeréséért
folytatott harcot lebecsülte, azt gyakran
— részben vagy egészében — a Kommu
nista Ifjúsági Szövetségre hárította. A
VII. kongresszus állást foglalt a szocia
lista forradalom kérdésében, ezért érthe
tő, hogy az új politika katonapolitikai as
pektusai is széles teret kaptak és meg
határozta az imperialista háború elleni
küzdelem fő feladatait. 1936-ban ülése
zett a CsKP VII. kongresszusa, amely
a köztársaság politikai helyzetéből kiin
dulva dolgozta ki a párt katonapolitikai
irányvonalát. Az 1936—1938-as években
éppen a katonapolitika alkotta a párt

i

politikájának vezértengelyét és a hadse
reg alapvető demokratizálását tűzte ki
fő célul. A müncheni árulás lezárta a
csehszlovák történelem egy jelentős fe
jezetét. A párt fő erőkifejtése arra irá
nyult, hogy Csehszlovákia visszaszerezze
függetlenségét és Európában új, igazsá
gos rend érvényesüljön, amelynek garan
ciája a Szovjetunió által megnyitott teljes
támogatás. Kialakult az antifasiszta nem
zetközi front, amelynek irányvonalát a
Komintern VII. kongresszusa már akkor
meghatározta, és amelynek politikája lett
az a stratégiai vezérfonal, amely a fasiz
mus feletti győzelemhez vezetett. A Kominternt — háborús körülmények kö
zött — a reakciós körök a Szovjetunió
ellen használták fel és az antifasiszta
koalíciót a „kommunizmus térhódításá
nak veszélyével" rettentették el. Ezért
döntött a végrehajtó bizottság elnöksége
a III. Internacionálé feloszlatása mellett.
Ján Simovček
Az össznépi felkelés
előkészítésének élén (A szlovák nemzeti
felkelés 35. évfordulójára) c. cikkében (4.
sz., 3. o.) abból indul ki, hogy a Szlovák
Nemzeti Tanács megalakulásával 1943
decemberében Szlovákiában az antifa
siszta ellenállás új szakaszába lépett. Az
5. illegális Központi Vezetőséget és Szlo
vákia egész kommunista pártját rendkí
vül igényes feladatok várták a fegyveres
felkelés előkészítése terén. A szerző eb
ben a tanulmányában, amely egy na
gyobb, átfogó mű része, a csehszlovák
nemzeti-felszabadító harc történetéből
azt az időszakot tárgyalja, amely 1944
elejétől a Szlovák Nemzeti Tanács 1944.
június 29-én megtartott ülésig terjedt,
ahol elfogadták a hadsereg fellépésének
tervét a szlovákiai össznépi felkelésben,
különös tekintettel Szlovákia Kommunis
ta Pártjának tevékenységére és az abban
fellelhető problematikus kérdésekre. Az
a bonyolult politikai küzdelem, amelyet
a párt vívott a hazai klerikális-fasiszta
körökkel és a német nácizmussal, és ame
lyet tovább bonyolítottak a csehszlovák
ellenállás polgári csoportjának hatalmi
politikai érdekei, áthatotta a nemzeti fel
kelés katonai tervének előkészítését is.
A terv elfogadásával a felkelés előkészü
letei jelentősen előrehaladtak. A forra
dalmi helyzet Szlovákiában napról-napra
mélyült, a felkeléshez vezető kibontako
zás gyorsult. Ezt a folyamatot vizsgálja

— 498 —

részleteiben a szerző, kiemelve a párt ál
tal végzett eszmei, elméleti és politikai,
valamint szervező munka igényességét és
döntő jelentőségét.
Vlastimil Vávra: A CsKP V. kongreszszusa és a párt katonapolitikájának fej
lődése című cikkében (6. sz., 25. o.) a párt
bolsevizálása jelentős időszakának záró
mozzanatát tárgyalja. A kongresszus
alapvető fordulatot hozott ebben a bo
nyolult folyamatban és egyik eleme lett
az új típusú forradalmi párttá alakulás
nak. A párt általános politikai irányvo
nalának gyökeres változása a katonapoli
tika viszonylatában is megmutatkozott.
Jellegzetes sajátosságait elsősorban a
pártaktíva káderhelyzetéből kiindulva
vizsgálja a szerző. A CsKP katonapoli
tikájának megvalósítása fiatal emberek
kezében összpontosult, akik számára a
katonai szolgálathoz való viszony fontos
politikai és létkérdés volt. Már a Komin
tern IV. Ifjúsági Kongresszusa a fiatal
aktívák fő feladatát a burzsoá hadsereg
ben végzendő agitációs munkában szab
ta meg. A Komszomol szoros munkakap
csolatot tartott fenn a Komintern antimi
litarista bizottságával. A munka alapja az
illegális kommunista és komszomolista
szervezetek létrehozása volt a burzsoá
hadseregekben, azok révén fokozott kom
munista propaganda folytatása és a had
seregeknek a jövő forradalmi eseményei
re való felkészítése volt a fő cél.
Az V. kongresszuson érthető indokból
nem tartottak katonapolitikai referátu
mot, de a referátum tervezete kellő tám
pontot nyújt a CsKP politikai stratégiá
járól — a kapitalista társadalom erősza
kos megdöntése, fegyveres felkelés kirob
bantása, a proletariátus diktatúrájának
megteremtése. Ez az időszak bonyolult
volt a hazai és a nemzetközi forradalmi
munkásmozgalomban egyaránt. A helyes
út kereséséről volt szó a fasizmus Euró
pában és az egész világon kibontakozó
offenzíváj ával szembeni ellenállás és
harc területén.
Ladislav Zapletal: A hadsereg a kor
mánykoalíción belüli harcokban, a 30-as
évek elején című cikkének (3. sz., 78. o.)
mondanivalójával komoly részt vállal ab
ból a kiterjedt feladatból, amely a cseh
szlovák hadtörténészek előtt napjainkban
áll, miszerint elemző munkával tárják
fel a csehszlovák hadügy fejlődésének a
két világháború közötti időszakra jellem
ző vonásait, valamint a polgári Csehszlo
vákia egyes politikai pártjainak katona
politikai irányvonalát. A szerző tanul
mánya olyan kérdésekkel foglalkozik,
amelyek a hadsereg helyzetét érintik a
két legerősebb párt — a Csehszlovák
10*

Szociáldemokrata Munkáspárt és a Köz
társaság Párt politikai konfrontációjában,
az egyre fokozódó gazdasági válság idő
szakában. Ezek a pártok a burzsoá cseh
szlovák hadseregben nemcsak osztályér
dekeik védelmezőjét látták, hanem a
gazdasági válság megoldásának sajátos
eszközét is. így a burzsoá politikai pár
tok hadseregfejlesztési koncepciós vitá
jához szorosan kapcsolódott a katonai
szervezet maximális gazdasági kihaszná
lásáért folyó harc, amelynek eredménye
ként a válság részleges enyhülését vél
ték elérni. Ennek egyik megnyilvánulása
a katonai költségvetés jelentős csökken
tése volt. Ez az intézkedés erős ellenér
zést váltott ki a katonai szakemberek ré
széről, akik tisztában voltak az ország
védelmi képessége gyengülésének káros
következményeivel. A hadsereg szociális
helyzetének romlása negatívan befolyá
solta a tisztikar politikai hozzáállását és
hangulatát, erős elégedetlenséget szült a
burzsoá állam hivatalos katonapolitikai
irányvonalával szentben. Ez a kedvezőt
len helyzet a tisztikar soraiban fasiszta
jellegű megnyilvánulásokhoz vezetett,
Ezek a megnyilvánulások nem korláto
zódtak csupán egyes tiszti csoportokra,
hanem a nemzetvédelmi minisztérium
olyan törekvéseiben is kifejezésre jutot
tak, hogy „az erős kéz" módszerét alkal
mazza a hadseregben és annak életéből
kizárja a demokratikus szellem utolsó
maradványait is.
A
szociáldemokrácia
opportunista,
megalkuvó politikája elősegítette az ál
lam katonapolitikai irányvonalának ál
talános jobbratolódását. Ebben az idő
szakban kezdtek erősebben érvényesülni
a csehszlovák burzsoázia egyes csoport
jainak ellentétes érdekei a katonapolitika
alakításában, amelyek katasztrofális kö
vetkezményei éppen a 30-as évek folya
mán, de főleg azok vége felé nyilvánul
tak meg.
Karel Richter: A csehszlovák katonai
ellenállás kezdetei Lengyelországban cí
mű háromrészes cikkében (I. — 1978.
6. sz., 22—39. o.; II. — 1979. 1. sz., 93
111. o.; III. — 1979. 2. sz., 78—90. o.) a
csehszlovák népi-felszabadító mozgalom
1939. évi helyzetét taglalja. Ismert, hogy
a csehszlovák emigráns ellenállási moz
galom nem kapcsolódott egyetlen köz r
ponthoz, több helyen — a Szovjetunió
ban, az Egyesült Államokban, Nagy-Bri
tanniában, Franciaországban és Lengyel
országban — szerveződött csoportokba,
különböző feltételek közepette működött
és eltérő elképzeléseik voltak az ellenál
lási harc módszereiről és céljairól. Az
első gyakorlati kísérletek a csehszlovák
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emigránsok katonai szervezetbe tömörí
tésére Lengyelországban történtek. A né
met—lengyel konfliktus
kirobbanása,
amely később a második világháborúvá
nőtt át, lényeges javulást hozott a cseh
szlovák polgári emigráns ellenállás lehe
tőségeiben, megnyitotta a teret a katonai
akciók szervezéséhez. A lengyel köztár
sasági elnök dekrétuma hivatalosan is
engedélyezte a „cseh és szlovák légió"
működését Prchala tábornok vezetésével.
Ez alkotta volna a leendő csehszlovák
dandár magját, amely a szláv hadtest ke
retei között működött volna. Az esemé
nyek azonban az elgondolás megvalósí
tásának elébe vágtak. Még mielőtt a
csehszlovák katonák, akik Svoboda al
ezredes parancsnoksága alatt Lesné kör
zetében kiképző táborban tartózkodtak,
megkapták volna a várt feltöltést, a szük
séges fegyverzetet és felszerelést, kény
telenek voltak a hitleri csapatok előre
nyomulása miatt szeptember folyamán
keletre áttelepülni, Tarnopol körzetébe.
A lengyel állam összeomlása a csehszlo
vák egységet a fogságba esés veszélyével
fenyegette. Ezért dönteni kellett a Szov
jetunió vagy Románia területére való át
település mellett. Svoboda alezredes a
szovjet katonai megbízottal való megbe
szélés után a Szovjetunióba való áttelepülésre határozta el magát. Közben Tarnopol térségében egy csehszlovák gép
puskás csoport bekapcsolódott a város
légvédelmi rendszerébe. A hitleristák el
leni harcban aktívan vettek.részt a cseh
szlovák repülők is, akik a lengyel had
sereg soraiba léptek. A Szovjetunióba át
települt csehszlovák egység a későbbiek
ben feltöltődött és a szovjet hadsereg ol
dalán vett részt Csehszlovákia felszaba
dításában. A lengyel katonai vereség te
hát, amely a lengyel burzsoázia hatal
mon levő rétege vezetésképtelensége mel
lett a nyugati hatalmak engedékeny po
litikájának következménye is volt, meg
szüntette Lengyelország területén a ne
héz küzdelem árán kialakított csehszlo
vák katonai ellenállás működési lehető
ségét. A néhány hónapos törekvés azon
ban a csehszlovák katonai ellenállás öszszehangolására a lengyel—német háború
val, pozitív jelenségként értékelhető,
megalapozta a későbbi együttműködést
az antifasiszta harcban, de a háború utá
ni békés építési időszakban is.
Eduard Čejka és Ján Lipták: Az új
népi és demokratikus csehszlovák had
sereg történelmi alapjai című cikkében
(1. sz., 66—92. o.; 2. sz., 55—77. o.) rész
letesen elemzi a kommunista párt stra
tégiáját és taktikáját, amelyet az új
csehszlovák hadsereg építése irányában
alkalmazott abban az időszakban, amikor

az alapvető célkitűzése az volt, hogy a
munkásosztály harcát a népi és demokra
tikus forradalom győzelemre vitele után
a szocialista forradalom megvívására ori
entálja. A párt sem a háború, sem a nem
zeti-felszabadító mozgalom kibontakoz
tatása idején nem tűzte ki közvetlen cél
jául a szocialista hadsereg építését, de
még a háború utáni első időszakban
sem. A párt katonapolitikája elsősorban
— szűkebb értelemben véve »— azokra a
fegyveres osztagokra épített, amelyek a
háború folyamán a nemzeti-felszabadító
mozgalom keretében alakultak meg és
működtek hazai földön és külföldön
egyaránt. A szerzők kifejtik véleményü
ket a szocialista típusú hadsereg létreho
zásának történelmi alapjai, feltételei és
az új típusú hadsereg építésének alapjai
fogalmak közötti különbségről, hangsú
lyozva, hogy azok azonosítása és időbeni
egybeesésének hangoztatása téves állás
pont. Az első időben lényegesen megelő
zi a másodikat, amelynek nélkülözhetet
len előfeltétele volt a szocialista hadse
regépítés elveinek kimunkálása, a párt
vezető szerepének megszilárdítása, de
nem kevésbé a szocialista államrend, a
gazdasági, anyagi-technikai, az eszmei
elméleti alap megteremtése is. Hangsú
lyozzák a szerzők, hogy a mai szocialis
ta típusú Csehszlovák Néphadsereg szo
ciális struktúrájában az osztályszövetsé
get testesíti meg, amelyben a vezető sze
repet Csehszlovákia Kommunista Pártja
játssza. Ezért a szocialista csehszlovák
hadsereg építésének eszmei alapját a
munkásosztály és a párt azon erőfeszítése
teremtette meg, amely a múltban való
ban proletár hadsereg megalakítására
irányult, a szovjet Vörös Hadsereg min
tájára. Ebben az esetben a mai szocialista
hadsereget úgy tekinthetjük, mint méltó
utódát és követőjét azon csehszlovák
fegyveres alakulatoknak, amelyek vörös
katonái a szocializmus nevében harcolak
Szovjet-Oroszországban a Vörös Hadse
reg soraiban, a Magyar Tanácsköztársa
ság és a Szlovák Tanácsköztársaság 1919ben szervezett Vörös Hadseregének kö
telékében.
A hadseregépítés 'történelmi folyamatá
nak feltárását folytatva, Jifí Bilek: A
CsKP IX. kongresszusa és a Csehszlovák
Néphadsereg építése (2. sz., 23—33. o.)
című cikkében jellemzést ad az 1948. feb
ruári politikai fordulatot és győzelmet
követő időszakról, amelyben Csehszlová
kia tovább szilárdította szövetségi kap
csolatait a Szovjetunióval és a szocializ
mus építésének útjára lépett más orszá
gokkal.
Erre az időszakra esett a hidegháború
kibontakoztatása a Nyugat részéről és a
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NATO agresszív tömbjének összeková
csolása is. Az imperializmus agresszív po
litikája rendkívüli intézkedéseket tett
szükségessé a szocialista országokban a
védelmi képesség fokozása érdekében. E
követelmények tükrében hozta meg ha
tározatait 1949 májusában a CsKP IX.
kongresszusa; ezek fő tartalma a cseh
szlovák dolgozó nép egységének további
elmélyítése és a szocialista vívmányok
védelmének
megszilárdítása volt. A
kongresszus leszögezte, hogy a szocializ
mushoz vezető út a februári győzelem
után is osztályharcos út marad, ezért
egyértelmű, hogy a csehszlovák hadse
regnek külső funkcióján kívül jelentős
belső funkciója is van a szocialista hata
lom védelmében és építésében, mint a
proletárdiktatúra állama erőszakszerve

zetének. A IX. kongresszus irányvonala
megteremtette a politikai és gazdasági
technikai előfeltételeket a csehszlovák
hadseregnek szocialista típusú hadsereg
ként való építéséhez. A kongresszus által
kitűzött feladat teljesítése megkövetelte
a hadseregépítés teljes folyamatában a
lenini elvek érvényre juttatását, a párt
vezető szerepének biztosítását a hadse
regben és az osztályalapok szigorú betar
tását a hadsereg parancsnoki állományá
nak kialakításában, a Kongresszus hatá
rozatai hangsúlyozták, hogy a Szovjet
unióval és a szocialista fejlődés útjára
lépett többi országgal való szoros szövet
ség, ezek hadseregeinek fegyverbarátsága
Csehszlovákia biztonságának és a szocia
lizmushoz vezető békés építő útjának
alapvető záloga. (Nádor Tibor)
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sz. 3—9. p.
Honkisz, W. : A honi légvédelmi csapatok
magas fokú harci készenléte és kikép
zésének jó eredményei — a 35. évfor
dulóra. — Przeglad Wojsk Lotniczych i
Wojsk Obrony Powietrznej Kraju, 1979.
10. sz. 7—10. p.
Jakubowski, Z. : A népi milícia és a biz
tonsági erők megalakulása és fejlődése,
valamint részvételük a népi hatalom
megszilárdításában, 1944—1948 között.
— WPH, 1979. 3. sz. 61—93. p.
Jaroszewicz, P.: A népi Lengyelország
— egy eszme megvalósulása, mely len
gyel katonák generációit mozgósította.
— WPH, 1979. 2. sz. 10—15. p.
Jaruzelski, W. A szabadságért és demok
ráciáért harcolók szövetségének szer
vezete (ZBoWiD) — a lengyel fegyveres
erők jelentős erkölcsi támasza. — WPH,
1979. 2. sz. 19—22. p.
Jaworski, J.: A lengyel légierő szerve
zete 1945—1949 között. — WPH, 1979.
4. sz. 3—24. p.
Kowalczykowski,
T.: A lengyel katonai
oktatásügy 1807—1830 közötti története.
— MW, 1979. 8. sz. 145. p.
Krawczak, T.—Odziemkowski, J.: Pán
célvonatok 1918—1939 között. — WPH,
1979. 4. sz. 119—134. p.
Krepski, T.: A lengyel légierő 35. év
fordulója. — Przeglad Wojsk Lotni
czych i Wojsk Obrony Powietrznej
Kraju, 1979. 10. sz. 5—6. p.
Król, E. C : A lengyel főiskolák kifosz
tása a hitleri megszállás alatt. — PH,
1979. 3. sz. 475—498. p.
Krzeminski, Cz. : A lengyel légierő kor-
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szerűsítése 1945—1975 között. — WPH,
1979. 2. sz. 142—156. p.
Kucinski, J.: A Lengyel Munkáspárt kon
cepciója a nemzeti frontról (1943—1947).
— WL, 1979. 5. sz. 81—85. p.
Lagzi István: Lengyel menekültek a má
sodik világiháború alatt. — Kierunki,
38. sz. 1979. 1., 4. p.
Lawski, J.: A népi Lengyelország határ
védelmének szervezete, 1945—1948. —
WPH, 1979. 2. sz. 64—93. p.
Markiéi, S. : A Wojciech Ketrzynskiről el
nevezett Honi Légvédelmi Kiképző
Központ 20 éve. — Przeglad Wojsk Lotnyczych i Wojsk Obrony Powietrznej
Kraju, 1979. 7—8. sz. 21—23. p.
Nazarewicz, R.: A lengyel állam létre
hozásáért folytatott harc történetéből.
A reakciós földalatti sziervezetek anti
kommunista offenzívája (1943—1944).
— Z Pola Walki, 1979. 2. sz. 73—102. p.
Palen, B.: A légvédelmi figyelőszolgálat
rendszere Lengyelországban 1939-ben.
— Przeglad Wojsk Lotniczych i Wojsk
Obrony Powietrznej Kraju, 1979. 7—
8. sz. 85—89. p.
Peszke, M. A.: Lengyelország felkészü
lése a második világháború előtt. —
MA, 1979. 1. sz. 18—24. p.
Przedpelski, A.: A repülés hadműveleti
elméletének fejlődése Lengyelország
ban 1945—1955 között. — Przeglad
Wojsk Lotniczych i Wojsk Obrony Po
wietrznej Kraju, 1979. 7—8. sz. 81—
84. p.
Rosolowski, S. : A lengyel tisztikar szel
lemi műveltsége. — WL, 1979. 10. sz.
76—85. p.
Siellicki, F.: A „T. Kosciuszko" elneve
zésű 1. gyaloghadosztály katonáinak
menetdalai. — WPH, 1979. 3. sz. 130—
142. p.
Siwicki, F.: A Lengyel Néphadsereg a
dolgozó nép és a szocializmus szolgála
tában. — MG, 1979. 2. sz. 133—139. p.
Slabek, H.: A Lengyel Nemzeti Felsza
badító Bizottság dilemmái 1944. július
—október. — Z Pola Walki, 1979. 2. sz.
3—18. p.
Suwart, J. : A polgári védelem főbb fej
lődési szakaszai Lengyelországban, a
passzív területi légoltalomtól 1950-ig. —
Przeglad Obrony Tery tórium Kraju,
1979. 4. sz. 103—109. p.
Tobiasz, J. : A Biztonsági Szolgálat és
Munkás Milícia 35 éve. — WL, 1979.
10. sz. 92—95. p.
Zarzycka, Z. : Lengyel diverziós tevé
kenység a harmadik sziléziai felkelés
idején (1921). — WPH, 1979. 2. sz. 233—
258. p.
Zwolinski, St.: A Lengyel Néphadsereg
részvétele az ország szocialista fejlő

désében. — WPH, 1979. 2. sz. 23—63. p.
Ua. — MW, 1979. 7. sz. 153—161. p.
Magyarország
Benke Valéria: Az első magyar proletár
diktatúra néhány tanulsága. — Kommuniszt, 1979. 4. sz. 48—56. p.
Engelmayer Ákos: Lengyelek a Tanács
köztársaság védelmében. — LE, 1979,
3. sz. 18. p.
Engelmayer
Ákos: „A Magyar Vörös
Hadsereg katonája voltam". Andrzej
Doskocz veterán emlékezik. — LE,
1979. 4. sz. 20—21. p.
Grancsak, I. M. : Nagyjelentőségű ese
mény a magyar történelemben. (A Ma
gyar Tanácsköztársaság 60. évforduló
ja). — UIZS, 1979. 2. sz. 100—103. p.
Halász Antal: Egy sorban a szocializmus
védelmezőivel. A Magyar Népköztár
saság fegyveres erőinek napjára. —
KVSZ, 1979. 18. sz. 81—84. p.
Höppner, S. : A Magyar Tanácsköztársa
ság fegyveres védelme a nemzetközi
ellenforradalom első támadása ellen. —
MG, 1979. 2. sz. 149—159. p.
Höppner, S. : A Magyar Tanácsközttársa
ság katonai védelmének sikeréi és ku
darcai (1919. május—augusztus). — MG,
1979. 3. sz. 310—320. p.
Jász Dezső: A Hernád mentén. [A Ta
nácsköztársaság északi hadjáratáról.]
— Űj Szó (Bratislava), 1979. szeptem
ber 2. 3. p.
Karcag szülötte, Amerika hőse. Kováts
Mihály emléktáblát avattak Karcagon.
— Magyar Hírek (Kanada), 1979. 14. sz.
16—17. p.
Korolev, N.—Sztoljarova, R.: Az 1919-es
magyar proletárforradalom tapasztala
tai és a leninizmus. — VI, 1979. 7. sz.
6—21. p.
Korotkevics,
G. : Felejthetetlen napok.
[Vladimir Jusztusz a Magyar Tanács
köztársaság résztvevője.] — F, 1979. 6.
sz. 11. p.
Kosár, F.: A magyar hadsereg nehéz
harckocsijainak fejlődése 1943—1944ben. — TR, 1979. 4. sz. 321—323. p.
Lagzi István: „Fehér sas" Magyarorszá
gon. — LE, 1979. 9. sz. 34., 49. p.
Lagzi István: Gdansk és Gdynia a két
háború közötti magyar sajtóban. —
Tygodnik Demokratyczny, 1978. 10. sz.18—19., 21 p.
Lagzi István: Lengyel katonák Eszter
gomtáborban. — Widerstandskämpfer,
48. sz. 1979. 7. p.
Lagzi István: Lengyel menekültek a má
sodik világháború alatt. — Kierunki,
38. sz. 1979. 1., 4. p.
Lagzi István: A magyar sajtó az 1939. évi
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szeptemberi lengyelországi események
ről. — Zycie Warszawy, 1977. 211. sz.
9. p.
„Leghívebben mindhalálig!" Megemléke
zések Kováts Mihály ezredesről. — Ma
gyar Hírek (Kanada), 1979. 16. sz. 12. p.
A Magyar Tanácsköztársaság alkotó hét
köznapjai. (Dokumentumok. Közli: V.
I. Paniteleev.) — Kommuniszt, 1979. 4.
sz. 56—66. p.
Molcsanov, V. : Üzenet Oroszországból.
[1919. május 25. — Szamuely Tibor.]
— F, 1979. 10. sz. 10. p.
Nezsinszkij, L. N.: Forradalom Magyar
országon 1919-ben. — VI, 1979. 3. sz.
56—69. p.
Polonyi Béla: A Magyar Fegyveres Erők
napja. — VV, 1979. 9. sz. 90—91. p.
A Pravda a Tanácsköztársaságról. (1919.
március 23.—1919. augusztus 21. Közli:
Szabó Magdolna.) — Szovjet Irodalom,
1979. 3. sz. 136—139. p.
Puskás, A. I.: Az imperialista államok
összeesküvése a Magyar Tanácsköztár
saság ellen. — NNI, 1979. 2. sz. 52—
71. p.
Santir, Sz.: A forradalmi bizottság élén
(Kun Béla). 60 éves a Magyar Tanács
köztársaság. — F, 1979. 6. sz. 10. p.
Sumihin, V.: A Magyar Tanácsköztársa
ság 60. évfordulójára. Proletár inter
nacionalizmus a gyakorlatban. — VPO,
1979. 3. sz. 78—80. p.
Tinschmidt, A.: A Magyar Tanácsköztár
saság 60. évfordulója. — ZG, 1979. 12.
sz. 1173—1175. p.
Tóth Tibor: A Magyar Néphadsereg. —
VM, 1979. 2. sz. 66—71. p.
Vladimirov,
P.: A népért mindhalálig
(1919.) A történelem hősi napjai. — F,
1979. 24. sz. 14. p.
Németország
Birk, G.—Weissel, B.: A szociáldemokrá
cia és az 1895. évi Sedan-ünnepségek
(az antimilitariste, harc egyik jelensé
ge). — MG, 1979. 6. sz. 702—707. p.
Browder, C. G. : A Biztonsági Szolgálat
kialakulása és korai működése. Doku
mentumok a Reichsführer SS titkos
szolgálatának szervezettörténetéről. —
VFZ, 1979. 2. sz. 299—324. p.
Chickering, R.: A „Német Véderő Egye
sület" (Wehrverein) és a német had
sereg reformja, 1912—1914. — MM,
1979. 1. sz. 7—34. p.
Dreetz, D.—Sperling, H.: A Reichswehr
hozzájárulása az imperialista uralom
gazdasági megerősítéséhez Németor
szágban 1923—1924-ben. — MG, 1979.
5. sz. 578—595. p.
Ernst, V.: A Reichswehr- és az SS-vezetés együttműködése a fegyveres SS fel

állításánál, 1934 végén. — MG, 1979. 6.
sz. 708—720. p.
Finker, K.—Mahlke, B.: A véderő vita a
német munkásmozgalomban az 1920-as
években. — MG, 1979. 1. sz. 41—48. p.
Flemming, J.: A „falusi nép" felfegyver
zése. A falusi védőrségek és az agrár
konzervativizmus a Weimari Köztársa
ság kezdeti időszakában. — MM, 1979.
2. sz. 7—36. p.
Formanski, S.: Törzskiképzés a haditen
gerészetnél Németországban, 1920—
1935 között. 1—2. r. — TRP, 1979. 10.
sz. 838—845., 11. sz. 924—932. p.
Hass, G. : Háborús célkitűzések és kato
nai döntések a fasiszta Németország
ban. — RIHM, 43. sz. 1979. 89—104. p.
Karnahl, O. : A porosz—német vadászcsa
patok történetéből. 3—4. r. — Der
Freiwillige, 1979. 4. sz. 17—19., 5. sz.
6—9. p.
Megjegyzések a „Georg von Sachsen her
ceg titkos parancsa 1891 júniusában a
katonák rbssz bánásmódjával kapcso
latos kérdésekről" c. cikkhez (1977/5.
sz.) — MG, 1979. 6. sz. 735. p.
Overesch, M. : Hermann Brill és a német
politika
újrakezdése
Thüringiában
1945-ben. — VFZ, 1979. 4. sz. 524—
569. p.
Rosenhaft, E.: Katonai jelleg és politikai
erőszák a Wéimari Köztársaságban. A
védelmi és harci egyesületek erőszakos
jellegéhez. — BZK, 1979. 4. sz. 133—
150. p.
Schmidt, D.: A Landwehr a porosz kato
nai rendszerben 1815 és 1819 között.
— RIHM, 43. sz. 1979. 38—55. p.
Schreiber, G.: A német haditengerészeti
vezetés világ- és nagyhatalmi törekvé
seinek kontinuitásához. — MM, 1979.
2. sz. 101—172. p.
Schulze-Kossens, R.: A Waffen-SS veze
tőutánpótlása az SS Junkeriskolákból.
— Der Freiwillige, 1979. 11. sz. 22—
26. p.
Staberock, R.: A porosz hadsereg bölcső
jénél. — EW, 1979. 11. sz. 567—568. p.
Weinberg, G. L.: Adolf Hitler juttatásai
Wilhelm von Leeb vezértábornagy ré
szére. — MM, 1979. 2. sz. 97—100. p.
Német

Demokratikus

Köztársaság

Ehm, W. : A Nemzeti Néphadsereg hadi
tengerészetének fejlődése. — MG, 1979.
4. sz. 406—418. p.
Franz, W. : A munkásosztály harci cso
portjainál folyó szocialista verseny fej
lődése. — MG, 1979. 6. sz. 687—695. p.
Glaser, G.: A Német Demokratikus Köz
társaság politikai és katonai fejlődésé
ről a Varsói Szövetségbe való belépés
től a Nemzeti Néphadsereg felállítá-
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sáig. — R I H M , 43. sz. 1979. 137—'153. p.
Greese, K . — S c h r a m m , P.—Voerster, A.:
A N e m z e t i Népihadsereg és a Lengyel
Néphadsereg fegyverbarátságának ki
a l a k u l á s a és fejlődése a 60-as évek v é 
géig. — MG, 1979. 4. sz. 429—439. p.
Greese, K.—Voerster, A.: Az N D K N e m 
zeti Népihadseregének szocialista h a 
g y o m á n y a i . — W P H , 1979. 1. sz. 137—
149. p .
Hampf, E. : 30 éves a z N D K és m e g b í z h a 
tó fegyveres v é d e l m e . A N e m z e t i N é p 
h a d s e r e g t ö r t é n e t i fejlődése és f e l a d a 
ta. — MG, 1979. 4. sz. 391—405. p .
30 éves h a r c a b é k é é r t , b i z t o n s á g é r t és
leszerelésérit. 30 éves az N D K . 2—3. r.
(Dokumentáció.) — M, 1979. 4. sz. 94—
99., 7. sz. 94—98. p .
Heider, P . : Az N D K és fegyveres e r ő i n e k
k a t o n a i h a g y o m á n y a i . K i a l a k u l á s u k és
folytonosságuk p r o b l é m á i . — MG, 1979.
4. sz. 440—449. p .
Heinze,
S. : A N e m z e t i N é p h a d s e r e g és
iaz N D K h a t á r ő r s é g e c s a p a t t ö r t é n e t e i 
n e k k u t a t á s á h o z és p r o p a g á l á s á h o z . —
MG, 1979. 5. sz. 539—548. p .
Horn, K . — M a r k o w s k y , G.—Sternkopf, H.:
Az NDK h a t á r ő r c s a p a t a i n a k fejleszté
si p r o b l é m á i az 1960-as és 1970-es évek
b e n . — MG, 1979. 4. sz. 419—428. p .
Hübner, W. : A p á r t vezető s z e r e p e a szo
cialista
honvédelmi
nevelésben,
a
N S z E P 8. k o n g r e s s z u s a u t á n . — MG,
1979. 1. sz. 5—16. p.
Jahn, W. : A „ F r i e d r i c h E n g e l s " K a t o n a i
A k a d é m i á n folyó o k t a t á s és k u t a t á s
fejlődése. — MG, 1979. 6. sz. 676—
686. p .
Lustig, H.—Postier, D.: A N e m z e t i N é p 
h a d s e r e g h a r c k o c s i c s a p a t a i n a k felállítá
sa és fejlődése az 1950-es é v e k m á s o d i k
felében. — MG, 1979. 4. sz. 469—473. p .
Rehm, W. : A N e m z e t i N é p h a d s e r e g és
P o t s d a m . — EW, 1979. 12. sz. 627—628.
Scheibe,
H : A dolgozók
honvédelmi
készsége — az N D K 30 éves f e n n á l l á s a
a l k a l m á b ó l készített s z á m v e t é s ü n k fon
tos alkotórésze. — M, 1979. 8. sz. 3—
9. p.
Szarin,
O. L. : A z i n t e r n a c i o n a l i z m u s
zászlaja a l a t t . A szovjet és N D K fegy
v e r e s erők f e g y v e r b a r á t s á g a a „Szov e t s z k a j a A r m i j a " c. ú j s á g t ü k r é b e n .
* - MG, 1979. 4. sz. 474—479. p.
Német

Szövetségi

Köztársaság

Dobias, T.: Az N S Z K szocialistaellenes
k a t o n a p o l i t i k á j á n a k fejlődése. — MG,
1979. 4. sz. 450—462. p .
A GSG 9 (Grenzsicherheitsgruppe) —
nyugatnémet terroristaellenes röhamcsoport. — D e r Freiwillige, 1979. 1. sz.
12—13. p.

Kolb, W. P . : H ú s z é v e s az N S Z K p o l g á r i
v é d e l m e . — Z i v i l v e r t e i d i g u n g , 1979. 1.
sz. 5—12. p .
Model, H.: M a g a s m á s o d i k v i l á g h á b o r ú s
k i t ü n t e t é s e k k e l r e n d e l k e z ő tisztek a
B u n d e s w e h r b e n . — KTR, 1979. 5. sz.
231. p .
Sstreller,
K . - H . : A CDU/CSU N A T O - p o litikájának alapvonásai az NSZK ex
panzív
külpolitikájának
biztosításá
b a n , 1961—1969. — MG, 1979. 1. sz.
31—40 p .
Olaszország
Bovió, O. : A c q u i g y a l o g d a n d á r zászlóal
j a i : h a d t ö r t é n e l m i á t t e k i n t é s . — RM,
1979. 5. sz. 97—100. p .
Bovio, O.: A B r e s c i a g é p e s í t e t t d a n d á r
f e n n á l l á s á n a k t ö r t é n e t e . — RM, 1979.
3. sz. 41—45. p .
Bovio, O.: A trieszti d a n d á r zászlóaljai
n a k t ö r t é n e t e . — RM, 1979. 6. sz. 96—
100. p.
Minniti,
F . : A fegyverkezés p r o b l é m á j a
1935—1943 közötti olasz k a t o n a i felké
szülésben. — S t o r i a C o n t e m p o r a n e a ,
1978. 1. sz. 5—61. p .
Parente, V.: T ü z é r s é g az olasz szárazföl
di e r ő b e n : 1945—1979. és a jövő. — RM,
1979. 6. sz. 29—40. p .
R u b i n i , F. A.: T e v e r e i l ö v é s z e k 1860-ban.
— RM, 1979. 2. sz. 121—125. p .
Sampieri, V.: T ü z é r s é g I t á l i á b a n : egy kis
h a d t ö r t é n e l e m . — RM, 1979. 4. sz. 57—
72. p .
Vinogradov,
A.: Az igazság arról, h o g y a n
l é p e t t ki Olaszország a m á s o d i k v i l á g 
h á b o r ú b ó l . — VI, 1979. 5. sz. 121—
130. p .
Románia
Antoszjak,
A. : A szocializmus v í v m á n y a i 
n a k őrhelyén. 35 éves a R o m á n Szocia
lista K ö z t á r s a s á g h a d s e r e g e . — K V S Z ,
1979. 20. sz. 88—91. p.
Bodor A n d r á s : B u r e b i s t a egységes, köz
p o n t o s í t o t t á l l a m a . 1—3. r. — K o r u n k ,
1979. 3. sz. 209—210., 4. sz. 298—301., 11.
sz. 880—882. p .
Bunta
P é t e r : „ B e s z é l n e k Szamosfalva >
k í n z ó k a m r á j á r ó l . . . " [Az észak-erdélyi
k o m m u n i s t a m o z g a l o m 1941—1943 k ö 
zött] — A Hét, 1978. s z e p t e m b e r 8. 8—
9. p .
Popescu,
T.: A h a d s e r e g szervezésének
t e r v e A. I. Cuza fejedelemsége idején.
— R e v i s t a Achlvelor, 1979. 1. sz. 9—
11. p.
Popescu, T.: A r o m á n h a d s e r e g m o d e r 
n i z á l á s a A. I. C u z a idején. — R e v i s t a
d e Istorie, 1979. 1. sz. 79—103. p.

A - Román Szocialista Népköztársaság
hadseregének évfordulója. — VM, 1979.
10. sz. 76—80. p.
Rusu, D. N.: Adalékok a modern román
hadsereg kialakulásához 1812—1830 között. — Revista de Istorie, 1978. 2. sz.
241—252. p.
Svájc
Bûcher, E.: Svájc 1940 nyarán. — SZG,
1979. 2. sz. 355—398. p.
Förster, H.: A radikális polgárőrség Frei.burgban, 1847—1856. — SZG, 1979.
2. sz. 407—417. p.
Privat, E.: 40 évvel ezelőtt. 1940. szep
tember—november. Az 1. hadosztály
szerepe a svájci hadsereg hadműveleti
tervében. — RMS, 1979. 9. sz. 355—
359. p.
Szovjetunió
Orosz hadtörténelem

1917-ig

Adeev, A.—Usztinov, E. : Az ukrán nép
felszabadító harca Bogdan Hmelnickij
vezetésével, 1648—1654-ben. — VI ZS,
1979. 1. sz. 19—25. p.
Bolhovitinov, N. N.— Polevoj, B. P.: Az
Egyesült Államok közvéleménye és
SzeVasztöpol védelme 1854—1855-ben.
— NNI, 1978. 4. sz. 35—52. p.
Epifanov, P.: Az orosz hadsereg történel
mi győzelme. (A poltavai csata 270. év
fordulójára.) — VIZS, 1979. 6. sz. 58—
62. p.
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LEONYID ILJICS BREZSNYEV
1906—1982

1982. november 10-én reggel 8 óra harminc perckor lezárult egy életpálya, véget
ért egy küzdelmes, munkában és sikerekben egyaránt gazdag élet. Elhunyt Leonyid
Iljics Brezsnyev, az SZKP Központi Bizottságának főtitkára, a Szovjetunió Legfelső
Tanácsa Elnökségének elnöke, a Szovjetunió Honvédelmi Tanácsának az elnöke, a
Szovjetunió marsallja.
Munkáscsalád gyermekeként látta meg a napvilágot 1906. december 19-én, a ma
Dnyeprodzerzsinszk nevet viselő Kamenszkojéban. Fiatalon különböző munkahelye
ken dolgozott, majd kohómérnöki diplomát szerzett és mérnökként tért vissza régi
munkahelyére.
Fiatalon kapcsolódott be a munkásmozgalomba. Előbb a Komszomol, majd 1931ben az SZK(b)P tagja lett. Mind a második világháború előtt, mind a fasizmus fe
letti győzelem után jelentős állami és pártfunkciókat töltött be a Szovjetunió kü
lönböző köztársaságaiban.
A szovjet és a nemzetközi kommunista mozgalomban egyaránt határkövet jelentő
XX. kongresszus az SZKP KB tagjává, a KB Elnökségének póttagjává és az SZKP
KB titkárává választotta. Mint a KB titkárának feladata volt a nehézipar, a me
zőgazdaság, a haditechnikai és fegyverzeti kutatás felügyelete és ezen utóbbiak
eredményeinek a szovjet fegyveres erőknél történő felhasználása.
1960-ban a Legfelső Tanács Elnökségének elnökévé, 1964 októberében pedig az
SZKP KB első titkárává választották meg. L. I. Brezsnyevet.
Tizennyolc éven át töltötte be az első titkári, majd a főtitkári tisztséget. Mun
kássága a párt élén olyan esztendőket fogott át, amelyek a nemzetközi életben egy
beestek — nem utolsósorban az ő személyes hozzájárulása eredményeként — az
enyhülés, az eltérő társadalmi berendezkedésű államok közötti bizalom és együtt
működés kibontakozásával. Minden igyekezetét a béke megszilárdításáért vívott
harcra fordította. Tudta mit jelenthet, mit jelent a háború — átélte!
Kezdeményezésére indultak meg a tárgyalások a Szovjetunió és az Egyesült Álla
mok között, jöttek létre a legmagasabb szintű találkozók a két ország vezetői
között, írták alá a SALT—I, illetve a SALT—II szerződéseket.
L. I. Brezsnyev élete és munkássága elszakíthatatlanul egybeforrott a szovjet
állam védelmezője, a Szovjet Hadsereg fejlődésével.
Először 1935-ben öltötte magára a Vörös Hadsereg egyenruháját, és mint egy
harckocsizó század politikai tisztje teljesítette kötelező katonai szolgálatát a Bajkálontúli Katonai Körzetben, Csita közelében. A fasiszta Németország Szovjetunió
elleni agressziójának hírére az SZK(b)P Központi Bizottságához fordult és kérte,
vezényeljék a frontra. Kérését teljesítették, újra egyenruhát öltött. Mint fiatal, de
nagy tapasztalatokkal rendelkező pártmunkást, dandárkomisszári rangban a Déli
Front politikai csoportfőnökének helyettesévé osztották be. Számos hadművelet ter— 523 —

vezésében és kivitelezésében vett részt. Ügy érezte, mint politikai munkás, szemé*
lyes példamutatással, a katonák mindennapi problémáinak megoldásával adhatja
a legtöbb támogatást a Harcolóknak.
1943 áprilisában a Déli Front alárendeltségébe tartozó 18. hadsereg politikai osz
tályának az élére került. Eletének egyik legemlékezetesebb időszakát töltötte ennél
a hadseregnél, amelyről többek között így írt a „Kis Föld" című munkájában:
„Frontéletem a 18. hadsereghez kapcsolódik, amelyet örökre a szívembe zártam.
É hadsereg soraiban harcoltam a Kaukázus hegyei között — amikor ott ha
zámra nézve sorsdöntő harcok folytak — küzdöttem Ukrajna mezőin, keltem
át a Kárpátok hegyláncán, és vettem részt Lengyelország, Románia, Magyarország,
Csehszlovákia felszabadításában. Ezzel a hadsereggel voltam a Kis Földön is, mely
jelentős szerepet játszott Novorosszijszk és az egész Tamany-félsziget felszabadítá
sában."
A 18. hadsereg tevékenyen részt vett Ukrajna felszabadításában és a sikeres har
cok után 1944 tavaszán elérte a Kárpátok előhegyeit. A 18. hadsereg — ekkor már a
4. Ukrán Front alárendeltségében — döntő érdemeket szerzett a duklai harcokban.
Leonyid Brezsnyevet rövidesen a 4. Ukrán Front politikai csoportfőnökévé és vezér
őrnaggyá nevezték ki. E beosztásban vett részt a hitleri Németország katonai ere
jének teljes szétzúzásában, és mint a 4. Ukrán Front összevont ezredének komisszár
ja volt részese a Vörös téren megrendezett győzelmi felvonulásnak.
A Nagy Honvédő Háború után Brezsnycv egy évig a Kárpáti Katonai Körzet po
litikai csoportfőnökeként irányította a körzet csapatainak politikai munkáját, po
litikai képzését. 1953-tól 1954-ig, immáron altábornagyi rendfokozatban, a Szov
jet Hadsereg és Haditengerészeti Flotta politikai főcsoportfőnökének első helyette
seként tevékenykedett a katonák eszmei-politikai nevelésének erősítésén.
Később L. I. Brezsnyev hadseregtábornok, majd a Szovjetunió marsallja lett.
1976-tól a Szovjetunió Honvédelmi Tanácsának elnöke. E funkciójában is mindent
megtett azért, hogy a szovjet fegyveres erők — a Varsói Szerződés többi fegyveres
erőivel együtt — magas szintű védelmi képességük megőrzése, fejlesztése révén a
világbéke biztos támaszai, őrzői legyenek.
Leonyid Iljics Brezsnyev elhunytával nemcsak egy világszerte tisztelt és elismert
politikustól, hanem egy kiváló katonától is búcsúzunk, egy olyan katonától, aki
életcéljának a béke megőrzését tartotta, aki élete legboldogabb napjának 1945.
május 9-ét tekintette. Erről így emlékezett: „Én sem tudom elmondani mindazt,
ami szívünket 1945. május 9-én csordultig megtöltötte. Csak ennyit mondok: ez a
nap életem legboldogabb napja."
Reméljük, nekünk már nem kell újabb „1945. május 9-ét" megélnünk, és béké
ben őrizhetjük meg a szovjet és a nemzetközi kommunista mozgalom, a békeharc
kiemelkedő személyiségének, a politikus, a katona Leonyid Iljics Brezsnyevnek az
emlékét.

TANULMÁNYOK

URBAN ALADÁR

VASVÁRI ÉS A „FŐVÁROSI CSAPAT" A LAJTÁNÁL
1848 októberében a Lajta menti táborozás fontos állomás volt a magyar for
radalom hadseregének történetében. A régi neveltetésű tisztek egy része itt
vált meg a szolgálattól, s az új kinevezések jóvoltából itt alakult ki a feldunai
sereg tisztikara. A legénység pedig a pákozdi siker után itt találkozott az őszi
táborozás és a reguláris ellenséges túlerő okozta nehézségekkel. A fegyvertelen
és ruhátlan önkéntesek lassan felszereléshez jutottak, s többségük beállt a hon
védek sorába. Egy részük pedig még a schwecháti csata előtt hazatért. A had
sereg így megszabadult a „nyári katonák"-tól, ami a fegyelem megszilárdítása
és az eljövendő megpróbáltatások szempontjából egyaránt fontos volt.
A lajtai táborba sodródott október elején a fővárosi felkelők egy csoportja, is,
akik eredetileg csak a fenyegetett Buda és Pest védelmére és csak néhány nap
ra ragadtak fegyvert, de végül Vasvári Pál vezetésével egészen a Lajtáig jutot
tak. Mivel történetük, illetve Vasvári szerepe ebben a táborozás bánt nem kü
lönösképpen ismert, 1 az alábbiakban megkíséreljük összefoglalni a témára vo
natkozó adatokat. Ezeket részben a Honvédelmi Bizottmány iratai és más, az
Országos Levéltárban őrzött anyagok, részben a főváros levéltára és a kora
beli sajtó szolgáltatják. Vasvári Pál szerepe szempontjából különösen hasznos
dokumentumok találhatók magának Vasvárinak azon iratgyűjteményében, ame
lyeket az 1848/49. évi minisztérium iratai között őriznek.2
A Jellasics elől visszavonuló magyar sereg már Fehérvárhoz közeledett, ami
kor szeptember 25-én Pest városának közgyűlése foglalkozott a főváros köz
vetlen védelmének kérdésével. Már ekkor felmerült az egész lakosság mozgósí
tásának gondolata, s határozatban szögezték le, hogy a város összes nemzetőr
ségét mozgóvá nyilvánítják, és az szükség esetén a Duna bármely partján tá
borba fog szállni. A másnapi rendkívüli közgyűlésen azonban a főbíró azt je
lentette, hogy Batthyány miniszterelnök csak a fővárosi nemzetőrség egy ré
szének mozgósításához járult hozzá, mert a helybeli „országos fontosságú csend
és rend fenntartása", a naponkénti őrszolgálat és a táborba irányuló katonai
szállítások kísérete a városi nemzetőrség tetemes részét veszi igénybe. A köz
gyűlés ezt tudomásul vette és elsőként a pesti 3. (lipótvárosi) zászlóaljat jelölte
ki indulásra, azzal, hogy nyolc nap múltával a 4. zászlóalj fogja felváltani. A
1 Ujabban Vasvári tábori szereplésére ld. érint elégésen Pándi Pál: Kífértctjáiris M e g y e i e m b e n . II., I p . , 16S2.
293—294, 430. o.; Spira György—Vörös Károly: Budapest története. IV. I p . , K-78. 6£—18. o.
2 Vasvári Pálnak áz Országos Levéltárban lévő irataira ld. Fábián IsliáKné: Az 1848—1846-i mmiiztCih rri levél
tár. Levéltári Leltárak, 45. Bp., 1909. 140. o. (Kézirat; a Magyar Omágcs Levéltár kiídáfp.) Az iralck történeteié
ld. Thaüóczy Lajos: Vasvári Pál s a pesti egyetemi ifjúság 1844—1849. Lp., 1882. bevezetést. Vasvári egyéb irataira
1. Vasvári Pál válogatott írásai (szerk. és bev. Fekete Sándor) Bp., 1950. utőEítvát láss Jó Józfeftfl a tztvegek ki
adásával kapcsolatban. Vasvári kézirataira ld. még Kéziratos források az Orsíágos Széchénji K e r y v t á i l f n . Pp.,
1950. 208—209. o.
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szeptember 27-i közgyűlés azután Rottenbiller Lipót polgármestert, Kovács
György nemzetőrségi ezredest, a fővárosi nemzetőrség parancsnokát, valamint
Tóth Gáspár városi képviselőt küldte a miniszterelnökhöz, hogy az a kiinduló
zászlóalj számára parancsnokot, indulási időpontot és szolgálati helyet jelöljön.
Batthyány a zászlóalj élére Szász (Száz) János Pest városi őrnagyot jelölte, de
minden további intézkedést attól tett függővé, mikor jelentik neki azt, hogy a
zászlóalj indulásra kész.3
A kiküldött bizottság erről szeptember 28-án délelőtt számolt be a rendkívüli
közgyűlésen, amely Kovács ezredes útján utasította is Szász őrnagyot a felké
szülésre. A kora délutáni órákban azonban sor került a Lamberg feletti nép
ítéletre. Ezt követően a városi elöljáróságot és az ekkor már a táborban lévő
Batthyány helyett intézkedő Honvédelmi Bizottmányt elsősorban a főváros nyu
galmának helyreállítása foglalkoztatta. A Bizottmány az esti órákban falraga
szokon intette nyugalomra a lakosságot, kötelességének teljesítésére a nemzet
őrséget és hangsúlyozta: a Dunán felülről érkezett üres rakhajókról nem szál
lott ki ellenséges katonaság a város felett. Pest városa a Honvédelmi Bizottmány
tanácsára fegyverbe szólította összes nemzetőrségét és elrendelte az ablakok
éjjeli kivilágítását abban a reményben, hogy az esetleges utcai zavargásoknak
így könnyebb elejét vehetni. A tanács egyben falragaszok útján rendelte el,
hogy „azon fegyverrel ellátott egyének, kik a nemzetőrségnek bármi okból nem
tagjai", haladéktalanul és „súlyos fenyíték alatt" soroztassák be magukat a
lakóhelyük szerint illetékes nemzetőri századokba.4 Az intézkedést az tette
szükségessé, hogy Lamberg megérkezését követően, az ellene mozgósított tö
megben fegyverhez jutottak — többnyire kaszákhoz •— olyanok is, akik nem
voltak nemzetőrök.
A szeptember 29-ére virradó éjjel nyugodtan telt el a fővárosban. A figyelem
így ismét a szeptember 26-án Fehérvárról Velencére visszavonult magyar tá
bor félé fordult. A közvélemény már napok óta várta a döntő csatát, mert egy
re aggasztóbbá vált a horvát sereg közeledése. A pákozdi fejleményekről azon
ban szeptember 29-én délelőtt még semmit sem lehetett tudni a fővárosban.
A lakosság többsége ekkor ismerkedett meg a Honvédelmi Bizottmány már em
lített előző napi, késve kiragasztott felhívásával. Csak a délutáni órákban je
lent meg az a hivatalos, Pázmándy Dénes, a képviselőház elnöke által kibocsájtott értesítés, amely a táborban tartózkodó képviselők tudósítása alapján jelen
tette, hogy Jellasics délelőtt tizenegy órakor megtámadta a magyar sereget.
Mivel a Marczius Tizenötödike aznap délutáni száma nem írt a csatáról, hite
les beszámolót a történtekről elsőként a képviselők kaptak a másnap, szep
tember 30^án délelőtt tíz órakor megnyílt ülésen. Pázmándy ekkor közölte, hogy
a magyar tábor — miután az ellenség támadását is visszaverte — védelmi meg
fontolásokból Martonvásárra vonult vissza. Egyben bejelentette, hogy a Hon
védelmi Bizottmány még az éj folyamán egy sietve összeszedett, 800—900 főnyi
zászlóaljat rendelt Szász őrnagy parancsnoksága alatt a táborba, míg a fővá
rosi lovas nemzetőrséget Bia felé küldték, nehogy Buda alatt váratlanul meg
jelenhessen az ellenség valamiféle „eltévedt" csapata.5 A védelmi intézkedések3 Fővárosi levéltár. Pást váro3 levéltára. Tanácsülé3i jegyzőkönyvek 1848: 14450, 14454, 14473, 14498. A Buda
városát hasonló lépésekre felhívó, szept. 2C-án kelt értesítés: Buda város levéltára. Tanácsi levelezések, 1847—50:
1071. L. míg: Spira i. m. IV, 61. o.
4 A két falragaszt 1. OL Újkori gyűjtemény. B, 32.1848—49-es nyomtatványok; az OHB felhívását közli Kossuth
Lajos Ö33Z33 Miakii (KLÖM) X t l I . S.a.r. Bírta István. Bp., 1952. 47—48. o. Pest városának határozata a nemzet
őrség fegyvîrbî hívásira, az ablakok kivilágítására: Tanácsülési jkvek 1848: 14470.
5 Pázmíniy tudósítását ld. 1848/49-es nyomt.; 1. még Közlöny 1848. okt. 1. 577. o. A szept. 30-i képviselőházi
ülésről — kulonbjző terjedelemben — bsszámDltak a lapok. A Szász őrnagy parancsnoksága alatt gőzhajóval Ercsibe
kiildítt zászlóalj összetételére 1. Pázmindy levelét Csányi Lászlóhoz; KLÖM X I I I . 57. o., továbbá Pesti Hírlap
(PH) 1848. okt. 1. 923. és Nemzeti 1848. okt. 1. 484. o.

— 526 —

TŐI beszámolva Pázmándy hangsúlyozta, hogy immáron nem annyira több ka
tonára, mind inkább arra van szükség, hogy „a nép felkeljen azzal, amilye van".
A népfelkelés szükségességét így indokolta: „A mi derék seregünk, minden
tisztek számítása szerint, vitézül fogja visszaverni mindenkor a megtámadást,
de tömegek azért szükségesek, hogy ha Jellachicíh szétterítené embereit,
seregünk ne legyen kénytelen csupán védelmi állásban maradni. A bizott
mány véleménye tehát az, hogy Pesten tartassák népgyűlés, s minthogy itt sok
ember van, ki mivel mehet, menjen." A javaslat határozattá vált, s délután ket
tőkor került sor a Múzeumnál a lelkes népgyűlésre, ahol — a tudósítások sze
rint — szép számmal jelentkeztek önkéntesek, akik részben még aznap, rész
ben pedig másnap, vagyis október 1-én indultak az ellenség elé. Pontosabban
szólva : a főváros védelmére — Budaörsig. Ugyanis itt hoztak létre egy önkén
tesekből álló tábort, melynek várható létszámát Pázmándy szeptember 30-án es
te Csányihoz írott levelében 3—4000 főre becsülte. A kis sereg élére Piller János
őrnagyot, a budai nemzetőrség egyik zászlóaljparancsnokát állították. 6
A Buda védelmére szervezett tábort a Honvédelmi Bizottmány Biáig kíván
ta előretolni, de a továbbiakban Csányitól, a tábor kormánybiztosától és Mógától, a sereg főparancsnokától várták az utasítást. A rendelkezést egyébként
nem a kapkodó ijedelem szülte, az pontosan alkalmazkodott a kialakult kato
nai helyzethez. Amikor ugyanis a főtábor Martonvásárra húzódott vissza, a
Duna mellett állomásozó és az ellenség folyón való átkelésének megaka
dályozására vezényelt erőket Dunaföldvárról egyidejűleg felrendelték Ercsibe
i{Ercsénybe). Így a Budára délről vezető, Tétényben találkozó két fontos út
vonalat a magyar erők ellenőrzésük alatt tartották. Azt sem lehetett azonban
kizárni, hogy Jellasics Móron és Bicskén át megkerüli a magyar sereg jobb
szárnyát és Buda ellen vonul. Ezt a Bicske — Bia — Budaörs útvonalat zárta
le az újonnan létrehozott tábor, amelynek Biáról Bicskére való áthelyezését
Csányi már október 2-án kérte a Honvédelmi Bizottmánytól. 7
Ha ez a védelmi intézkedés nem is volt hevenyészett, valójában nem a szep
tember 30-án délelőtt Pázmándy és a Bizottmány által javasolt és a képviselő
ház által helybenhagyott népfelkelés eredményeként jött létre. A délután a
Múzeumnál tartott népgyűlés — mint ezt a Kossuth Hírlapja másnapi tudósí
tásból megtudjuk — „önkéntes felkelő sereg" állításáról határozott, 8 vagyis el' tért az országgyűlés délelőtti döntésétől. A korabeli sajtó erre a módosításra
nem ad magyarázatot, de nagyon valószínű, hogy az okot Jellasics fegyverszü
neti javaslatában kell keresnünk. A horvátok által elfogott Ivánka Imre őrnagy
ugyanis már szeptember 30-án reggel visszaérkezett a magyar táborba Jella
sics fegyverszüneti kérelmével. Erről délelőtt Pázmándy még nem tudott, de
délután kettőre az már ismertté válhatott. A Honvédelmi Bizottmány tagjai,
akik ezek szerint az elfogadással egyet is értettek, természetesen nem tartották
6 A Pázmándy id. P H 1848. okt. 1. 923. o. A népgyűlésről: Marczius Tizenötödike (MT) 1848. szept. 30. 685. o.;
Jíossuth Hírlapja (KH) 1848. okt. 1. 363. o. A budaörsi táborra Pázmándy levelét: KLÖM X I I I . 58. o. A tudósítások
ezekről a napokról nem mindig egybehangzóak, s néha hiányosak. Egy levélből pl. arra lehet következtetni, hogy Pest
»eredetileg kiindulásra jelölt 3. zászlóalja is táborba szállt szept. 30-án; 1. Waldapfel Eszter: A forradalom és szabadság
harc levelestára. II. Bp., 1932. 134. o. A váro3 okt. 2-i (alább idézendő) felhívása azonban kétségtelenné teszi, hogy
akkor mind a négy pesti nemzetőrzászlőalj otthon tartózkodott.
7 A mirtonvásár—ercsi összpontosításról, a biai tábor Bicskére rendeléséről: KLÖM X I I I . 55., 69. o. Nádosy
Sándor alezredes Jellasics esetleges, a Mór—Bicäke útvonalon várható előrenyomulására már szept. 30-án figyelmez
tette Görgeyt; 1. Görgey István: 1848 júniusától novemberéig. Okmánytár, összeáll. Katona Tamás. Bp., 1980. 202. o.
Móga okt. 2-i rendelkezése Piller táboráról: i. m. 248. o. Az Ercsinél álló tábor parancsnokának okt. 1-én Görgeyt
nevezték ki: KLÖM X I I I . 63. o. Tudósítás, hogy az ercsi tábor egy része okt. 1-én Martonvásárra készül: Nemzeti
1848. okt. 4. 487. o.
8 A délutáni lapként megjelenő Marczius Tizenötödike szerkesztősége a déli órákban sietve összeállított szept.
-30-i számában még arról írt, hogy „a pesti nép délután öt órakor fog kiindulni a városból". A çél — írta — számban
az ellenségnél kisebb magyar sereget támogatni, s a haza veszedelmét ,,egy csapásra" szétoszlatni. A szerkesztő be is
jelentette az olvasóknak, hogy ha a jövő héten nem a szokott terjedelmében jelenik meg a lap, annak oka az, hogy
.a szerkesztő, a kiadó, a betűszedők és egyéb személyzet szerencséjüknek tartják, hogy „a nagyszerű drámában leg
alább mint statiszták" szerepelhetnek. L. MT 1848. szept. 30. 685. o. A lap október 1. és 3-án valóban nem jelent meg.
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kívánatosnak, hogy akkor hívják zászlók alá a többnyire csak rövid ideig ha
tékony népfelkelést, amikor éppen fegyverszünetre készülnek.9 Csak ez, vagy
is a fegyverszünet híre lehet a magyarázata annak, hogy a program néhány óra
alatt megváltozott és. nem szeptember 30-a lett a fővárosi népfelkelés napja.
Ugyanakkor ez lehet a magyarázata annak is, hogy másnap reggel Nyáry Hál
sietve a martonvásári táborba utazott, hogy tárgyaljon Móga tábornokkal „némelly strategicus állásokról, amelyeket itt a centrumban tenni kell'. 10
A Honvédelmi Bizottmány ugyanis változatlanul szükségesnek tartotta a nép
felkelést, de azt az új helyzethez kellett alkalmaznia. Ennek szellemében kelt
az a valószínűleg október 1-én este, Nyáry visszatérése után Budához és Pest
hez intézett levél, amelyben a Bizottmány így írt: „Az ellenség néhány órányi
ra állván a két fővárostól, a hon és a város érdekében felhívom önöket, hogy
. . . magokat érintkezésbe tevén, a Martonvásáron álló hadseregnek annyi erőt
küldjenek, amennyit csak a két városnak tehetségében álland." 11 A levelet még
meg sem fogalmazták, amikor Pest városának elöljárói a népfelkelés változat
lan szükségének tudatában összehívták október 1-én délelőttre a város köz
gyűlését. Nem valószínű, hogy ekkor Rottenbiller polgármesternek vagy a ta
nács más tagjának tudomása lett volna arról, hogy Jellasics elhagyta a fegyver
szünetben meghatározott állásait. Valamiféle rémhír azonban terjedhetett a
horvát sereg hollétéről, várható mozdulatairól. Az is lehet, hogy csak az egyszer
már mellőzött általános népfelkelés újból történő meghirdetésének akartak nyo
matékot adni, de tény, hogy a közgyűlési előterjesztést a jegyzőkönyv így örö
kítette meg: „Az ellenséges horvát tábor Jellachich vezérlete alatt hadseregünk
vitéz ellenállása daczára Martonvásárig haladván, szóbahozatott váljon nem
volna-e szükséges számra az ellenségnél csekélyebb hadainkat e városból ki
indítandó általános nép felkeléssel támogatni..." A javaslat egyetértésre talált,
s a határozat leszögezte, hogy az általános népfelkelés sikere érdekében aznap
délután négy órakor népgyűlést kell tartani a Múzeumnál. Egyben kijelentet
ték, hogy a „kereskedés és üzlet a fegyveres nép hazatértéig felfüggesztetik". A
közgyűlés végül — szándéka komolyságának bizonyságául — meghatározta,
hogy kik azok, akik foglalkozásuk következtében a kötelező kiindulástól felmentendők. 12
Az október 1-én tartott újabb népgyűlésről viszonylag kevés tudósítás szá- .
mol be, bár arról másnap az országgyűlésen is elismeréssel szóltak. Tudjuk,
hogy „roppant számú" volt, s hogy lelkesítő beszédeket tartott a pesti polgár
mester, a főbíró és a városkapitány, valamint Gyurkovics Máté „iparűző és
miniszteri fogalmazó". A továbbiak azonban inkább a másnapi plakátokból
derülnek ki. Pest elöljárói „Polgártársak!" megszólítással kibocsájtott felhívása
— mint az az előző napon a közgyűlésen is elhangzott — közli, hogy Jellasics
Martonvásárig nyomult előre, így a fővárosnak jutott a dicsőség, hogy „töme
ges és rettentő föllépése által" a harcot javunkra döntse el. „Azért a hatóság
elhatározta — folytatódik a szöveg —, hogy Pest városának fegyvert fogható
minden férfiai, kivétel nélkül hónap tömegestől fognak a haza megmentésére
9 Az országgyűlési biztosok jelentéséből tudjuk, hogy Ivánka már szept. 30-án reggel megérkezett Jellasics aján
latával; KLÖM X I I I . 50. o. Móga pedig este fél tízkor, amikor megküldte a fegyverszünet síővegét. utalt an», I.cpy
azt aznapi jelentése kapcsán (tehát egy előzetes tudósítást követően) terjeszti fel; 1. Orezágcs Honvédelmi Bizott
mány (OHB) iratai 1848:800. Egy napló arról ír, hogy szept. 30-án a "Véimesőn ÖEszegjűlt £0 ICü (?) ícryi fHijet
a fegyverszünet hírére küldték haza, de ez valószínűleg később készült feljegjjés, íirely EZ ckt. 3-i etíBcérjehhel
keveri össze a történteket. L. Jakab István naplója. Országos Széchényi Könyvtár, Kézirattár. Qvart. Bting. Ï315.
10 Nyáry útjáról Pázmándy tájékoztatta okt. 1-én délelőtt a képviselőket; KözKr^y 1848. okt. 3. 5SC. o.
11 OHB 1848:809. (KLÖM X I I I . nem közli.) A fogalmazvány datálatlan; külzetén olysn további intéíkedéíckie
utaló feljegyzések találhatók, amelyek valószínűsítik, hogy azck Kyáiynak a táborból való visszatérése után váltak
szükségessé.
12 Pest v. lt. Tanácsülési jkvek 1848:14583. Az OHB népfelkelésre felhívó levelét, mint okt. 2-án érkezettet, okt.
0-án helyezik levéltárba; uo. 14G04.
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táborba szállni..." Az első pillanatra furcsa ez a népgyűlést követő másnapon
a következő, immáron a harmadik napra, vagyis október 3-ra mozgósító fel
hívás. Magyarázata ismét a fegyverszünetben keresendő, amely október 3-án
délután hat órakor járt le. Miután a fegyverszüneti vonalak mögötti csapatmoz
dulatokat a megállapodás nem tiltotta (Jellasics ez idő alatt remélte Roth had
oszlopának megérkezését!), logikus volt, hogy a népifelkelést is ezen a napon
kell megindítani, hiszen azt nem a táborba, hanem Buda közvetlen védelmére
fogják rendelni. Az idő így alkalmat is adott a gondos szervezésre. Jó példája
ennek ez a felhívás, amely közölte, hogy minden ipari és kereskedelmi tevé
kenységet felfüggesztenek — de legfeljebb nyolc napra; elrendelte, hogy min
den családfő házanépe fegyverfogható tagjaival (tehát segédeivel és cselédei
vel) köteles a meglevő fegyverekkel és két napi élelemmel a gyülekező helyen;
jelentkezni, hol a fegyverekről és a továbbiakról a hatóság rendelkezik. A ma
gyar-német nyelvű plakát azt is tudtul adta, hogy aznap (október 2-án) riadót
dobolnak, s a városi nemzetőrség négy zászlóaljának és a hozzájuk tartozó vá
rosrészek nem nemzetőri férfiainak négy kijelölt téren kell megjelenniük. 13 A
felhívás nem mondja, de nyilvánvaló, hogy ez a gyülekezés egyrészt a próba
riadó szerepét töltötte be, másrészt alkalmat adott az önerőből történő felfegyverzettség megállapítására, valamint arra, hogy a másnapi kiindulás időpontját
közöljék az ott megjelentekkel.14
Pest városa tehát öntevékeny volt,, míg Buda csak a Honvédelmi Bizottmány
felhívására cselekedett. Október 2-án tartott közgyűléséből kelt az az ugyan
csak magyar-német nyelvű felhívása, amely mindenkit, „ki fegyvert foghat"
felkelésre és táborba szállásra kötelez, különben „úgy tekintetik, mint haza
áruló". Ez a plakát is előírja az aznapi gyülekezést: délután négykor a Vér
mezőn, három napi élelemmel, s ott történik majd a „rendezés".15 így nem cso
da, hogy Pest és Buda, már október 2-án katonai táborhoz vált hasonlóvá. Az:
egyik beszámoló így ír: „A két fővárosnak valódi harczias ábrázata van. Min
denfelé dobszó, fegyveres emberek, élelemhordó szekerek, jövő menő futárok,
zajongó nép. A boltok nagyobb részint zárvák, a mesteremberek műhelyei üre
sek. Most minden ember katona, minden ember fegyvert fogott Jellachich rab
ló tábora ellen . . . " 16
A. két főváros tehát mozgásba jött. Ügy tűnt, hogy valóban megvalósul a
szándék, amit már szeptember 25-én javasolt a pesti tanácsülés, s minden fegy
verfogásra alkalmas férfi táborba száll „állapot és valláskülönbség nélkül". A
hatóságok ezt olyan szigorúan vették (láttuk : Buda a távolmaradást hazaárulás
nak minősítette!), hogy mind a Hadügyminisztériumnak, mind a Nemzetőrségi
Haditanácsnak intézkednie kellett, hogy tisztviselőiket és egyéb alkalmazottai
kat felmentsék a kötelező szolgálat alól. A Haditanács elnöke, Nádosy alezre
des és Rottenbiller polgármester jó példával jártak elől és október 3-án reggel
nyolc órakor maguk is a táborba indultak a pesti felkelőkkel. Alig érkeztek
azonban meg az első alakulatok Budaörsre, amikor a képviselőház délelőtt tíz13 Tudósítások az okt. 1-i népgyűlésről: Nemzeti 1848. okt. 3. 488. o.; Budapesti Divatlap (BpD) 1848. okt. 5219. o. Pest város felhívása: 1848/49-es nyomt.; közli: P H 1848. okt. 3. 928. o. A Pest városa felhívásában szereplő
valótlanságot (hogy ti. Jellasics Martonvásárnál van) az okt. 2-i rövid délelőtti képviselőházi ülésen szóvátették,.
s azt maga az elnök is helytelenítette; Nemzeti 1848. okt. 3. 487. o. Hajnik Pálnak, az országos rendőri hivatal veze
tőjének Pázmándy utasítására készült helyreigazító plakátja (hogy ti. Jellasics nincs Martonvásárnál, sőt hírek szerint
vissza- vagy f élre vonulásra készül) rövidesen megjelent az utcán; 1. 1848/49-es nyomt.
14 A BpD id. tudósítása írja, hogy okt. 2-án délben doboltak riadót, s a felkelt nép — a szakadó eső ellenére —
nagy számban jelent meg a gyülekezőhelyeken, ahol közölték „kik hova és hány órakor indulandnak másnap a tá
borba".
15 Buda város felhívása: 1848/49-es nyomt.; közli: Közlöny 1848. okt. 3. 585. o. Érdemes megemlíteni, hogy az
OHB 1848:809. fogalmazványa eredetileg csak Buda város közönségének szólt, s arra később idegen kéz vezette rá,
hogy Pest városát is együttműködésre szólítsák fel.
16 L. KH 1848. okt. 3. 369. o. Egy levél szerint Pesten okt. 2-án arra számoltak, hogy aznap már több ezer nem
zetőr vonul a táborba; Waldapfel i. m. II. 153. o.
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kor megnyílott ülésén az elnök beszámolt arról, hogy Jellasics a fegyvernyug
vást megszegte és Móron át Győr felé elvonult. Egyben bejelentette, hogy a
Honvédelmi Bizottmány ezzel kapcsolatban még az éj folyamán megtette a
szükséges intézkedéseket, melyekről azonban — azok katonai jelentősége miatt
— részleteket nem mondott. Az új helyzetben természetes volt, hogy a budai
felkelőknek délutánra tervezett kiindítása feleslegessé vált, így azt fél kettőkor
kelt rendeletével Nyáry Pál le is állította. Este nyolckor pedig Szemere plakát
ja nyugtatta meg a fővárost, közölve: Jellasics Győr felé menekül, seregünk
nyomon követi.17
A katonai események tehát másodszor is beleszóltak az ikerfőváros népfelke
lési kísérletébe. A pestiek eljutottak a budaörsi táborba, a budaiak már meg
sem indultak. Október 3-án a balparti város még kihalt: „Pesten nincs nyitott
bolt. A napszámos, a mesterember, a kereskedő, az iparos táborban vannak"
— írja a Pesti Hírlap. Másnap délelőtt azonban már bejelentik a pesti tanács
ülésen, hogy „felsőbb helyről" értesítették őket: a városi felkelők nagyobb része
még aznap visszatér. Ez az esti órákban történt meg, amikor a hazatérők előbb
a budai várban, a fegyvertárban adták le fegyvereiket (többnyire kaszákat),
majd a hajóhídon átjőve tisztelegtek a képviselőház előtt és — mint a beszá
molók említik — rendben szétoszlottak. A képviselők köszönetet szavaztak ne
kik — pontosabban: „Budapest nemzetőreinek és lakosainak" — s azt magyar—
német falragaszokon adták a város tudtára. így ért véget ez a néhány mozgal
mas nap, amelynek legfontosabb eredményét a Nemzeti tudósítója abban látta,
hogy bebizonyosodott: Budapest egymaga képes húszezer embert fegyverbe ál
lítani .. .18
A népfelkelés leállítása és a pestiek visszarendelése azonban nem jelentette
azt, hogy minden fővárosi hadrakelt személy visszatért a táborból. Ezek a ren
delkezések ugyanis nem vonatkoztak a szeptember 30. — október 1. között je
lentkezett önkéntesekre, vagyis Piller őrnagy táborára. Ennek helyét és szere
pét Jellasics seregének mozdulatai határozták meg. A horvát seregé, amely már
a fegyverszünet másnapján megkezdte elvonulását Pákozd és Fehérvár térsé
géből. Október 1-én ugyanis Jellasics a főerőkkel Fehérváron át a győri or
szágúton megindult Mór felé. Ezen a napon megtévesztő mozdulataival még
sikerült elérnie, hogy a magyar táborban azt hitték: a horvát sereg az oldal
mozdulatok után visszatért Fehérvárra, sőt pákozdi állásait ismét elfoglalta.
Jellasics ekkor valójában már feladta Fehérvárt, csak a kórház és az élelmi
szerkészletek őrizetére hagyott hátra némi erőt. A horvát élcsapat ezen a na
pon elérte Kisbért, s Jellasics — a hírek szerint — Móron túl, Sárkányban éj
szakázott. Október 2-án a vonuló horvát erők hátvédje Sárkányig zárkózott
fel, majd október 3-án délután Jellasics elővédje — a frissen csatlakozott Kress
lovasság — bevonult Győrbe, ahová rövidesen követte a sereg zöme is. Más
nap, október 4-én délután indult tovább a bécsi országúton Mosón felé, s csak
ekkor múlt el annak a veszélye, hogy megkísérelje akár a visszafordulást a Du17 A Nemzetőrségi Haditanács hivatali személyzetének felmentését kérő beadványa: OHB 1848:2242. Nádosy
szabadságolási kérelme: OHB 1848:2247; kiindulásáról szóló nyomtatott értesítés a „régi gyorsvadász had" bizott
ságától: 1848/49-es nyomt. Rottenbiller kiindulásáról: Pest v. lt. Tanácsülési jkv. 1848:14571. Pázmándy beszámoló
járól : Közlöny 1848. okt. 5. 594. o. A pestiek Budaörsre vonulásáról : BpD 1848. okt. 5.219-220. o. A budaiak kiindulásá
nak felfüggesztéséről: Buda v. lt. Tanácsi lev. 1847—50:982; továbbá OL B, 10. Budai nemzetőrség iratai; KH 1848.
okt. 4. 372. o. A budaiak nem hitték, hogy újból elmarad a mozgósítás; Waldapfel: i. m. II. 156. o. Szemere hirdet
ménye Jellasics meneküléséről: 1848/49-es nyomt. Az OHB már okt. 2-án elrendelte a visszavonuló Jellasics (és az
esetleg számára érkező bécsi segítség) ellen a népfelkelést, másnap pedig leállította azt a Duna-Tisza közén ; KLÖM
X I I I . 67—08., 72—73. o.
18 Pest okt. 3-án: MT 1848. okt. 3. 688. o.; P H 1848. okt. 4. 931. o. A tanácsnak adott tájékoztatásra: Pest v.
lt. Tanácsülési jkv. 1848:14610. A felkelők visszatéréséről: BpD 1848. okt. 5. 220. o.; Nemzeti 1848. okt. 6. 499. o.
,,A nemzet képviselői"-nek köszönete (okt. 4.): 1848/49-es nyomt. L. még Kacskovics Lajos nyilatkozatát okt. 5-én
az ogy-en: P H 1848. okt. 6. 935. o.; Közlöny 1848. okt. 7. 603. o. Ezeknek a napoknak rövid összefoglalására : Spira:
i. m. IV. 62. o.
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n a mentén, akár az átkelést Gönyünél, hogy a Csallóközben Komárom ellen
induljon, vagy átkeljen a szlovákok lakta Felvidékre. A horvát sereg ekkor
•azonban még mindég fenyegette Pozsonyt, s ez a fenyegetés akkor sem múlt el,
amikor október 6-án megindult Brück, az osztrák határ felé, mert a zöm még
október 7-én is Mosón és Magyaróvár között várakozott. Majd amikor Jellasics
•a kevésbé használható népfölkelőket Theodorovics tábornok parancsnoksága
alatt Sopron megyén keresztül Horvátország irányába indította, csak akkor, ok
tóber 8-án hagyta el az országot, Parndorfon át Bruckba, Ausztriába vonulva. 19
Csányi kormánybiztos és a magyar sereg vezénylete október 2-án délutánra
szerzett kétségtelen bizonyosságot arról, hogy Jellasics — a fegyverszüneti
egyezményt megszegve — Móron át Győr irányába halad. Ebben a helyzet
ben a magyar tábornak egyszerre kellett megtennie a szükséges lépéseket a
távolodó Jellasics és a közeledő Roth ellen. Előbbi esetben pedig nem egysze
rűen arról volt szó, hogy a horvát főerőket követni, üldözni kellett, hanem arra
is ügyelni, hogy látszólagos elvonulása ellenére Jellasics ne kísérelhesse meg
a. Buda elleni támadást a már említett Bicske—Budaörsi útvonalon, — vagyis
a magyar sereg jobbszárnyát megkerülve. Ennek megfelelően Móga táborjiok október 3-án kelt intézkedéseivel a parancsnoksága alá tartozó erőket
gyakorlatilag kettéosztotta. Ennek során a Sukorónál álló elővédet megerősít
ve Székesfehérváron át Mór felé, vagyis Jellasics nyomába rendelte, míg Görgeynek Ercsiben álló és már Roth ellen vezényelt erőit ugyancsak kiegészítette
és Perczel Mór parancsnoksága alá helyezve indította meg a horvát jobbszárny
elkésett oszlopa ellen. A sereg másik részét Móga egyidejűleg Bicskére rendel
te és hadműveleti vonalául a Budáról Bicskén át Győrbe vezető országutat je
lölte ki. Ez a seregcsoport október 3-án délben indult meg Martonvásárról Bics
kére. Mivel azonban minden eshetőségre készen a Szőny — Nyergesújfalu —
Dorog — Vörösvár útvonalat is biztosítani kellett, a Mészáros útra vezényelt
erőkből Móga Ivánka Imre őrnagy parancsnoksága alatt egy „repülőcsapatot"
különített ki, amely magához vonta Piller Biáról aznap Bicskére vonult önkén
teseit. Ivánka Tata irányába indult, hogy Szőnynél érje el az itt még a Dunával
párhuzamosan futó másik budai országutat. Ivánka már október 3-án megin
dult, míg a „fősereg" — ahol Csányi és Móga is tartózkodtak — október 4-én
vonult Bánhidára. Ez utóbbi seregcsoport másnap Kocs helységben és környé
kén, október 6-án Bábolnán és 7-én Győrben állomásozott. Ivánka kocsikon
.szállított különítménye valamivel gyorsabb volt, mert 3-án Németegyházáig,
4-én Tatán át a komáromi erőd védelmére épített szőnyi sáncokig nyomult, s
5-én már Üjszőnyből jelentett. Október 6-án délelőtt Ivánka bevonult Győrbe,
másnap már az abdai Rábca-hídnál állott, s 9-én — amikor a fősereg öttevényen át Magyaróvárra érkezett — Ivánka az előcsapatokkal Parndorfnál állo
másozott. 20
Röviden ezek azok az események, amelyek során a főváros védelmére szer
vezett biai tábor — pontosabban annak egy része — Piller őrnagy vezetésével
Ivánka önállóan működő portyázó csapatához került. Ennek ismeretében könynyebb lesz összefoglalni azokat a rendelkezésünkre álló adatokat, amelyek Vas19 Jellasics hadmozdulataira a fontosabb jelentések: OHB 1848: 983, 989, 1575. (1. KLÖM X I I I . 142—143. o.),
2101, 2108, 2113, 2115, 2121—22 (utóbbit 1. KLÖM X I I I . 93.), 2200; OL Hadügyminisztérium, általános iratok
<HM) 1848:7592, 7611, 7852, 7901.
20 A raugyar sereg mozdulataira — az előző jegyzet anyagán túl — 1. elsősorban Csányi és a táborba küldött
képviselők jelentéseit: KLÖM XIII. 81—82, 86, 92—94,100—106,128,134—135,141—144.0. L.még OHB 1848:2205,
2223. A b3lüíym'tnisztérium sereghez kiildätt megbízottjának okt. 5-én kelt jelentését 1. Közlöny 1848. okt. 7. 001. o.;
okt. 6-án küldött jelentését: Diák Imre: A szabadságharc története levelekben, ahogyan a kortársak látták. Bp.,
íX 19431. 237. o. M5gi okt. 3-i reniílkezéseire 1. Katona Tamás id. okmánytárát, 284—285.0. A horvát és magyar erők
jSBizgàaâra l. míg Vurga János: Népfelkelő és gerillaharcok Jellasics ellen 1848 őszén. Bp., 1953. 215—230. o.
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vári Pál októberi szereplésére és az általa szervezett „Fővárosi csapat" tevé
kenységére vonatkoznak.
Vasvári nem ment le augusztus elején azzal a néhány hetes szolgálatot vál
laló zászlóaljjal a déli táborba, amelyet Földváry Lajos őrnagy a fővárosi ön
kéntesekből, elsősorban az ideiglenesen szabadságok miniszteriális tisztviselők
ből szervezett. Megakadályozta ebben betegsége, amelynek következtében —
mint az iratai között fennmaradt orvosi igazolás tanúsítja — júliusban és au
gusztus elején a helyi nemzetőri szolgálatban sem vett részt. Annál aktívabban
szerepelt az Egyenlőségi Társulat ülésein augusztus második felében és szep
tember elején. Szeptember 3-án ő javasolta, hogy a 8-ára tervezett „politikai
lakomát" halasszák el, majd amikor a szeptember 9-i nagygyűlésen az Egyenlő
ségi Társulat elhatározta egy „honvédi ezred" felállítását, annak egyik száza
dosa lett — Petőfivel együtt — Vasvári is. Mikor másnap ennek szervezésével
Kossuth kívánságára és Szemere követelésére felhagytak, ezt követően né
hány napig nem találjuk nyomát Vasvári tevékenységének. Szeptember 22-én
azonban „magán dolgaira" útlevelet kért és kapott Pest megyétől — Somogy,
Tolna és Veszprém megyébe. Az utazás terve mögött akkor sem sejthetnénk
egyszerű magánügyet, ha más irat nem maradt volna fenn, hiszen Somogy és
Tolna ezekben a napokban már hadműveleti terület, ahol Jellasics csapatai
nyomulnak előre", Vasvári iratai között azonban fennmaradt Madarász László
„népképviselő" ugyancsak szeptember 22-én kelt ajánlólevele, amely röviden
így szól: „Vasvári Pál — és Vas Gereben polgár társaink és barátaim mennek
Somogy vármegyébe szabadságaink védelmére barátaimat felhívni a Haza n e 
vében, azért őket ajánlom minden polgár társaimnak szíves barátságába." Ma
darász sorai kétségtelenné teszik, hogy Vasvári és Vas Gereben, a Nép Barátja
szerkesztője, az Egyenlőségi Társulattól, annak elnökétől kapták megbízatásu
kat. 1849 elején azután kiviláglott, hogy mindez Kossuth egyetértésével történt,,
amikoris Jellasics közeledtekor többen — mint egy Kossuthnak címzett be
adványban hangsúlyozták — „ön által a nép felvilágosítására levén kiküldve,
előkészítők őket a felkelésre". A Kossuthtal való összehangolásnak külsőleg is
hangsúlyt adott, hogy Vasvári és más „emisszáriusok" — mint egy német röp
lapból a kortársak megtudhatták — ugyanazon a napon, tehát szeptember 24-én
indultak a Dunántúlra, amikor Kossuth megkezdte toborzó_útját.21
Vasvári megállapíthatóan az akkor a Balaton déli partján a Sióig terjedő
Somogy megye igali járásába készült, Kiliti — Hid vég — Tab környékére.
Vagyis az előnyomuló horvát sereg útvonalában kellett volna részt vennie —
az országgyűlés által kiküldött biztosok mellett — a Sió mentén a népfelkelés
szervezésében. A magyar sereg azonban szeptember 22-én, amikor Vasvári meg
kapta megbízólevelét Madarásztól, már Lepsénytől vonult vissza, s 24-én ami
kor Vasvári elhagyta a fővárost, megszületett a döntés Fehérvár feladására és a
Pákozd — Velence — Martonvásár irányába való visszavonulásra. Ilyen kö
rülmények között érthető, hogy Vasvári, akinek legrövidebb útja erre vezetett,
a magyar táborral találkozva, Fehérvárnál nem utazott tovább. Népfelvilágo
sító feladatát az új helyzethez alkalmazva „izgatott" — mint maga később ír
ja — a fehérvári és a pákozdi táborban. Ami alatt azt kell értenünk, hogy a
Jellasiccsal való szembefordulás érdekében, s az attól óvakodó sorezredi tisz
tek (a „fekete-sárga métely") ellen agitált. Ezt mindenesetre olyan sikerrel tet21 Vasvári orvosi igazolásait 1848. júl. 23. és aug. 0-ról 1. OL H 117. Vasvári Pál iratai. Agitáció c. téka. Vasvári
szerepéről az Egyenlőségi Társulatban részletes tudósításokat ad a Népelcm. Vasvári útlevele és Madarász ajánló
levele: Iratai. Agitáció. Vasvári, Vas Gereben és öt társuk datálatan beadványa: OHB 1849:431; KIÖM XIV. 144—
145. o. Petőfi, Vasvári és más, a nép felvilágosítására kiküldött emisszáriusok szept. 24-i elutazásáról: „Der 25. Sep
tember. Kossuth auf dem Lande..." kezdetű német röplap: 1848/49-ès nyomt. Ezekre a a napokra 1. még Fekete:
Sándor: Vasvári Pál. Bp., 1951. 44. o.
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te, hogy a nevezetes szeptember 28-i, a sukorói templomban lezajlott haditaná
cson egyes tisztek Batthyány miniszterelnök előtt megvádolták Petőfit és Vas
várit, hogy „a legénységet a tisztek ellen fellázítják", ezért követelték elfogatásukat és hadbíróság elé állításukat. Petőfi természetesen egyáltalán nem volt
a tálborban, de ekkor már Vasvári sem, mert őt aznap a késő délelőtti órákban
Batthyány futárként a fővárosba küldte Pázmándy Déneshez. Batthyány leve
lének vételével, déli egy óra után Pázmándy bizottmányi (vagyis zárt) ülésre
hívta össze a képviselőket, míg Vasvári — az egyik tudósítás szerint — a kép
viselőház erkélyéről tájékoztatta az összegyűlt népet a magyar tábor harckész
ségéről. Még ezen a napon délután a Marczius Tizenötödike címoldalon közölte
Vasvárinak szeptember 27-én a velencei táborból kelt tudósítását, amelyben
beszámolt az előző napon Fehérvárról történt visszavonulásról, a sereg türel
metlenségéről és tettvágyáról. 22
Nem valószínű, hogy Vasvári értesült volna az ellene támadt hangulatról.
Mivel azonban nem sokkal Pestre való megérkezése után, a képviselőház zárt
ülése idején került sor a Lamberg feletti népítéletre, feltételezhetjük, hogy az
izgatott fővárosból Vasvári nem tért vissza a táborba. Tényleges adatunk azon
ban csak október 2-ii, a pesti népfelkeléssel kapcsolatos szerepéről van. A jelek
szerint az október 2-án délután lezajlott seregrendezéskor Vasvári elvállalta
egy csapat szervezését, amelyre — mint tőle tudjuk — a felszólítást Madarász
Lászlótól kapta. Eredetileg nyílván nem volt többről szó, mint hogy ő felel az
átvett fegyverekért, felszerelési tárgyakért, a csapat vezetéséért és élelmezéséért
— a népfelkelés néhány napja alatt. „Azonban levél érkezett — írja Vasvári —
•Csányi biztostól... mellyben a honvédelmi bizottmányt felszólítja, miszerint ha
100 fegyveres embernél több nincs is készen: de azt küldjék gyorsan a tábor
ija, mert csekély számú lelkes seregünket az ellenség tömege bezárhatja, ha
oldalvást felkelő néptől nem fedeztetik táborunk. E felszólításra az ifjúságból
alakított fővárosi csapat ajánlkozott a táborba menni Martonvásár felé." Az
elmondottak, amelyek Vasvárinak a táborozás után a sajtóban megjelent be
számolójából valók, nem teljesen világosak: Csányi önkénteseket vagy nép
felkelőket kért a táborba? Vasvári így folytatja: „Mindenki bizonyosnak tartá,
miszerint Jellaehich seregével egy-két nap alatt végeznünk kell. A fővárosi
csapat tehát a budai hegyeik közt tovább ment a nagy tábor felé, mely már
ekkor Bicskére húzódott." Ebből a szövegből arra nem derül fény, hogy végül
is mi volt az a többlet, amire a csapat tagjai — a tölbbi népfelkelőtől eltérően
— vállalkoztak? Miért követték ők a továbbiakban „hegyen-völgyön keresztül"
a fősereget, — miközben Jellasics szökésének hírére a többi népfelkelő a buda
örsi táborból hazatért?
A választ a Marczius Tizenötödike Cserző Bence álnév alatt író munkatársá
tól tudjuk meg, aki ugyancsak kiindult a „Fővárosi csapat" zászlaja alatt és
beszámolt tábori élményeiről. A cikk szerint úgy vélték, hogy a főváros vé
delmére és a tábor támogatására szánt népfelkelés „karavánonként" vonul ki,
a horvátok oldalában és hátában helyezik majd el őket, hogy azt tömegükkel
sakkban tartsák, s három-négy nap múltával visszatérnek, kezükben „a szét22 Vasvári Pál tervezett úti céljára: Iratai. Agitáció. ,,Hol hatni lehet" c. feljegyzés. (Ez volt az egyik körzet,
ahol a júniusi képviselőválasztások során Madarász Lászlót megválasztották.) Vasvári a fehérvári és pákozdi szere
péről az OHB-hez intézett okt. 23-i jelentésében: OL H 2. Kossuth-Polizei-Akten (KPzA) 325. sz. A Petőfi és Vasvári
elleni kirohanás a sukorói táborban: Ludvigh János feljegyzései. OSzK Kézirattár, Oct. Hung. 444; közli Lengyel
Tamis. Történetírás, 1938,137—138. o. Az eset leírását 1. Varga János i. m. 130—132. o. Vasvári, mint Batthyány
futára: Beér Jáms—ösizmiiia
Andor: Az 1848/49. évi népképviseleti országgyűlés. Bp., 1954. 255. o.; Nemzeti 1848.
szept. 39. 427. o.; Figyelmező 1848. okt. 1. 129. o. (A Figyelmező írja azt, hogy Vasvári a képviselőház erkélyéről szólt
a népház.) Vasvári szept. 27-én kelt cikke: MP 18Í8. szept. 28. 077. o. A táborban tartózkodó baloldaliaknak a francia
forradalmit idéző hangvételére jellemző Vasvári cikkének utóirata, amelyben beszámol arról, hogy elfogták Jellasics
postáját, s a levelekből „az árulás rémítő nyomaira" bukkantak. Majd így folytatja: „ I t t van Perczel biztos, és háta
nisgett áll jeles csapatja, a végrehajtás véres munkájára."
»

— 533 —

szórt ellenség rongyolt zászlóival". És mi történt? — folytatja Cserző Bence r
„Bennünket puszta felkelőket, kiknek nagy része hivatalnok, művészek s kéz
művesekből áll, zászló alá eskedtek a győzelemig, végig paradíroztattak a váczi
utczán, szabadság terén, Vasvári aufürolt (sic) mint ő általa verbuvált kato
nákat, egy éljent kiáltottunk a honvédelmi bizottmány tiszteletére." Ez a nyi
latkozat nem túl baráti ugyan Vasvárival szemben (s a lap sem volt az, amikor
leközölte), de elfogadható felvilágosítást ad: Vasvári a reá bízott csapatot — fel
tehetően a kellő tájékoztatás után — nem mint átlagos népfelkelőket, hanem
mint bizonyos többletfeladatot vállalt egységet vezette a budaörsi táborba. Pil
ler őrnagy október 1-én formálódott táborának önkéntesei között is szép szám
mal voltak olyanok, akik a szolgálatot rövidebb időre vállalták. Feltehetően
Vasvári úgy gondolta — és nyilván így is érvelt —, hogy a közeli győzelemig
mint önkéntesek, vagyis nem mint kényszerített népfelkelők vállalhatják, hogy
a Buda körüli nagy „masszából" kiválva Martonvásárig, a főtáborig vonulnak
és részt vesznek annak mozdulataiban. Fel kell azt is tételeznünk, hogy fiatalok
ból álló csapata, amely körülötte tömörülve már ezzel is kivált némileg a nép
felkelők tömegéből, vállalta ezt, hiszen a Honvédelmi Bizottmány, személyesen
Madarász .kérelméről volt szó ! így nem lehetett a f elesküvés körül semmi prob
léma (erre Cserző Bence kritikus hangvételű cikke sem utal), s ezért „paradírozhatott" végig a csapat a Váci utcán a városháza teréig, hogy a városházán ülé
sező Honvédelmi Bizottmány tiszteletére „éljent kiáltson".
A csapat tehát mint „önkéntes a győzelemig" kapta fegyvereit — de ezt Vas
vári és az illetékesek nem egyformán értelmezték. Vasvári és fegyverbarátai
számára ez néhány napot jelentett a közeli győzelemig, míg a Nemzetőr
seregi Haditanács munkatársai és más hivatalnokok számára az „önkéntes
a győzelemig" fogalma egyenlő volt „az egész háború idejére" vállalt szolgálat
tal. Ezt valószínűleg Vasvári ugyanúgy csak később, a táborban fogta fel, mint
Cserző Bence. Mindenesetre Buda környékén állomásozva Vasvári alakulata
kezdetben a „Pesti önkéntes csapat" elnevezéssel jelöli magát, de — amennyire
a hiányos iratokból megállapítható — Vasvári már az első napokban elhagyja
az önkéntes jelzőt és a „Fővárosi csapat" elnevezést használja. 23
A Marczius Tizenötödike két cikkének segítségével és némi kombinádóval
tehát így rekonstruálhatjuk Vasvári csapatának létrejöttét. Sokkal nehezebb
azonban meghatározni a csapat nagyságát és megjelölni útvonalát. Vasváritól
tudjuk, hogy négy századot szervezett, s azokkal a budaörsi táborból Bicske
felé indult. Az iratokból azt is tudjuk, hogy Piller őrnagy csapatához kellett
csatlakoznia, aki — mint említettük — Bián állomásozott, de október 3-án este
Bicskén egyesült az oda megérkező martonvásári sereggel. Csányi jelentése sze
rint Piller „közel négyezer emberrel" vonult be, de az aznap Bicskén készült
kimutatás Pillért csak egy zászlóalj (2000 főnyi) önkéntessel sorolja be Ivánka
„6. hadoszlopába''. Tudjuk, Ivánka még aznap este elhagyta Bicskét és. Felsőgalla irányába, Németegyházáig nyomult. Seregcsoportjában ott volt Piller őr
nagy —• de Ivánka október 5-én éjfél után kelt jelentése szerint csak négy szá
zaddal (450 emberrel). Ez a létszám megfelelne Vasvári csapatának, de azt biz
tosan tudjuk, hogy nem arról van szó, mert Piller elvonult, mielőtt Vasváriék
elérték volna.24
23 Vasvári alakulata okt. 2-án kapta meg fegyvereit; 1. OHB 1848:3323. Vasvári beszámoló cikke: MT 1848. okt.
20. 751. o. Cserző Bence okt. 7-i, Győrből kelt beszámolója: MT 1848. okt. 11. 719. o. A csapat elneveíésére: Vasvári.
Pál iratai. Katonaság c. téka; különböző kimutatások „fejlécei". (Vasvári egyébként már okt. 4-én, futárának adott
igazoláskor használta a „fővárosi csapat" megjelölést; Parndorfnál egy esetben a ,.,pesti ideiglenes önkéntesek" meg
jelölést használja.) Cserző Bence id. cikke is az úgynevezett „pesti önkéntes csapat"-r61 beeiél, amikor alakulatát
megnevezi. Arra, hogy Vasvári csapatát „az egész háború idejére" alakultnak tekintették 1. CBB l£48:14í S.-:
24 Piller megérkezéséről és a létszámról: KLÖM X I I I . 81., 83. o. Az Ivánka alá rendelt erőkről: OHB 1848:2103.
Ivánka okt. 5-i jelentése: OHB 1848:2160. Piller erejének „elolvadása" is probléma, de a jelen téma szempontjából
mellőzhető.
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Kérdéses, hogy Vasvári csapata mikor indult meg. Mint említettük, a fegyvert
október 2-án megkapták. Cserző Bence panaszos cikke említi, hogy az eskütétel
és a díszelgés után tizenegy órát „megácsorogtatták" őket, s csak amikor köve
telték, hogy az ellenség elé vonulhassanak, vezették őket „a Budán túli első*
faluba" : Budaörsre. Jóllehet ez ellentétlben látszik lenni Csáhyi sürgetésével —
aminek az alakullat létrejöttét köszönhette —, elképzelhető, hogy ez a hosszú
idő az október 2-án délben elrendelt riadótól számítandó, s úgy értendő, hogy
már 2-án éjjel kivonultak Budaörsre. Ekkor még a fővárosi illetékesek Bián
tudták Piller táborát, s így adhattak utasítást a csatlakozásra. Másnap, októ
ber 3^án, Vasváriék megállapíthatóan Torbágyon voltak (amely ekkor még nem.
volt összeépülve Biával), s ott értesültek, hogy Piller már eltávozott. Ez való
színűleg a délutáni, gyorsan sötétedő időben lehetett, mert fennmaradt Vasvá
rinak egy, csapata századosaihoz intézett, dátum nélküli „körparancsa", amely
így kezdődött: „Tisztelt kapitány urak! Ügy látszik, hogy mi két szék közt a
pad alatt maradunk. Nádosi parancsnok Pillérhez utasított, Piller itt hagyott
bennünket. Magunkban maradtuk, véletlenül meglepethetünk az ellenség által,
melynek csalfa mozgalmairól semmi bizonyost nem tudhatni. Futárt küldék Nádosihoz, hogy rólunk rendelkezzék, vagy ha itt kell maradnunk, azt jelentse
ki. Míg a futár megjő, magunkra hagyva öntekintélyünkkel szükséges a tábori
helyzetet fenntartani." A parancs azután igen határozottan intézkedik arról,
hogy a három század miként szervezze meg éjszakára az őrszolgálatot. Érde
kessége a parancsnak, hogy az számol a „kun vitézek" lovas őrjáratával; a
fővárosi gyalogos csapat tehát nem volt egyedül Torbágyon. Vasvári aggályait
egyébként nem kell a katonaéletbe becsöppent és magára maradt civil parancs
nak felesleges ijedelmének, vagy fontoskodásának tartanunk. Ezen a napon, ok
tóber 3-án délben figyelmeztette Pázmándy Csányi Lászlót arra, hogy Jella
sics Kisbérről három órai menettel átvághat a Mészáros útra „és azután neki
fordul Bicskének és Budán van . . . , , 2 S
Vasvári „ideiglenes parancsnok" október 4-i kelettel kapta meg Nádosy alez
redes, a Nemzetőrségi Haditanács elnökének parancsát, hogy kövesse Piller tá
borát, bármily messze volna is az. Ezzel együtt érkezett Nyáry Pál „nyílt ren
delete", amely Torbágyot, Biát és a környező helységeket utasította, hogy „Vasváry százados úr" számára a szükséges előfogatokat szolgáltassák ki, hogy „csa
patj ával Piller János őrnagy úr seregéhez mielőbb csatlakozhassék". A rende
letek valószínűleg igen későn, feltehetően csak 5-én hajnalban érkeztek meg.
Legalábbis ezt látszanak igazolni a továbbiak. Fennmaradt ugyanis Vasvárinak
egy másik, ugyancsak datálatlan, de „gyorsan" jelzésű „körparancsa", mely így
szól: „Tisztelt kapitány urak! Itt az ezredes parancsa: nem kell hozzá commentár. 10 órára mindenki készen álljon: dupla statiókkal indulunk, ha lehet ko
csin. A létszám kimutatásának másolatát rögtön megküldeni kérem. Egyes szá
zadok névszániát szigorú felszámolás után pontosan kérem bejelenteni. A ka
pitány urakat magamhoz hívom 7 órára. A pénzszükségletet 3 napra kívánom
előadni, de rögtön, hogy napi díjt oszthassanak. Vasvári Pál ideiglenes parancs
nok." Ez tehát azonnali intézkedésnek látszik, amikor még nem biztos, hogy a
hadjárástól terhelt vidék lakossága valóban ki tudja-e állítani a szükséges elő
fogatokat. Azt pedig, hogy mindez október 5-én lehetett, tanúsítják a következ
mények, amelyek miatt a csapat megindulása egyelőre elmaradt. Ugyanis a
fenti parancs vételével közel egyidejűleg érkezhetett a torbágyi táborba Katona
25 Az id. körparancs Vasvári iratai között, Katonaság c. téka. Páimándy levele Cfányircz: K l C M X I I I . 84. o.
Hasonlóan ír a főváros helyzetéről okt. 3-án éjjel Irinyi József is a toborzó körtítcn lévő Kossuthnak: „Sokan itt azt
hiszik, hogy [Jellasics] nem ment Győrre, hanem ez csak csel és Bicske felé Pestre szándékozik. Ezért is seregünk
Bicskénél áll..." Waldapfel: i. m. I I . 156. o.
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Miklós őrnagy Nádosy október 5-én kelt parancsával, amely Vasvári csapatából
egy századot rendelt a Bicskén lévő lőszer szállításának fedezetére. E paran
csot — amely Katona őrnagynak szólt, s amelynek szövegét nem ismerjük —
Vasvári úgy értelmezhette, hogy a „többi felesleggel" Pestre siessen. Ezt jelen
tette Nádosynak, rámutatva: „E parancs megsemmisíté a futárom által 4-éről
kelt és szinte ekkor második paranccsal együtt vett rendeletet, amely szerint
Piller táborát bármely távol is van, követnem kellene."
Vasvári tehát — mint ebből a jelentésből tudjuk — csapatának 2. századát
Bicskére, s onnan Tatára rendelte, ő pedig a 3. és 4. századdal megindult Pest
felé, abban a reményben, hogy Győrbe mehetnek — gőzhajóval. (Ez a terv
egybeesik Csányinak ekkori elképzelésével, s így azt mutatja, hogy Vasvári —
nyilván futárja révén — tájékozott volt a helyzetről.) Igen határozottan kéri,
hogy a gőzhajót délután 4-re rendeljék meg, hogy rögtön rászállhassanak és
tovább mehessenek. A jelentés nem titkolja, hogy jó oka van ezt kérni. Egyrészt
egyesek zúgolódnak, a Pestre menetelt retirálásnak veszik, s ezeket megnyugtat
j a a gyors tovább utazás. „Mások — folytatja Vasvári — olyan délutáni kato
nák, 3 napra szánták el magukat: ezek közül Pesten sok szétszélednék. Ez ellen
legjobb óvszer Budán őket egyenesen hajóra szállítani s tovább vinni, hol nagy
erő kifejetése szükséges, mert a háborút gyorsan kell végeznünk, különben a
föld népe ellenünk lázad." A jelentés tehát őszintén feltárja gondjait és a csa
pat fegyelmi állapotát. Ugyanakkor természetesnek és szükségesnek tartja,
hogy továbbítsa felismerését és figyelmeztetését, amelyet a falvakban szerzett,
— talán éppen akkor, amikor megkísérelte az emberei számára szükséges elő
fogatok megszerzését.
Ez a jelentés Vasvári iratai között található, Nádosy olyan hátiratával, ami
sejteni engedi, hogy azt azonnal visszaküldte Vasvárihoz. A hátirat így szól:
„Félre értés az egész, mert én Katona őrnagy úr rendeletébe szinte azt írtam,
hogy Vasváry úr csapatja siessen Piller őrnagy úr után. Azért ha még lehet,
tessék visszatérni és utánna menni. Nádosy alezredes." Mindebből valószínű,
hogy az említett parancsot maga Vasvári nem látta, s a félreértésért Katona
őrnagy felelős. A hátirat lehet, hogy még a budaörsi táborban készült, hova
Nádosy is kivonult. (Maga Vasvári is „Pesten vagy a táborban" címzéssel lát
ta el levelét, ami sejteni engedi, hogy az október 4-i parancs Budaörsön kelt.
Mivel Nyáry „nyílt rendelete" viszont Pesten, ez talán megmagyarázza azok
megérkezésének késedelmét.) Nádosy mindenesetre másnap, október 6-án Pest
ről levelet írt Vasvárinak. Nyilván biztos tudomással rendelkezett arról, hogy
az megállapodott kis csapatával Budaörsön. Mivel a levél egésze érdekes, nem
csak rendelkezései és információi, hanem hangneme miatt is — amely talán
többet fejez ki Nádosynak Vasvári iránt érzett nagyrabecsülésénél —, érdemes
nek tartjuk egészében leközölni :
„Tisztelt Százados Űr!
4-i parancsom önt Piller után utasítá, — szinte Katona őrnagy úrnak írt
soraim tsak azon parants sietős végbe vitelét sürgették. Kérem tehát ismét,
hogy mentül elébb Piller őrnagy úrhoz csatlakozni igyekezzen, mert Önre igen
számol.
Ügy vélem Piller Szőny felé vonult, Ivánka őrnaggyal együtt.
Ma jött Roth csapatjából ide 1154 fogoly rátz 7 főtisztei. Ügyeink jól foly
nak; tehát a magyarok Istene vezérelje önöket,
tisztelve vagyok igaz barátja,
Nádosy alezredes
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Eskesse fel tsapatját barátom, mert két nyúlszívű úr vissza kivánkozik! — nállam voltak; ha egy-kettőt elereszt is — nem tesz semmit?, de úgy intézze, hogy
egészen szét ne oszoljanak.
Ny»26

Nád osy tehát megértő Vasvári fegyelmi problémájával kapcsolatban és bi
zonyos fokig szabad kezet ad neki egyesek elengedésére. Meglepő azonban amit
a „nyúlszívű" urak látogatásáról (ami nyilván a budaörsi táborban eshetett
meg a csapat megindulásának kezdetén), s még inkább, amit a felesketésről
mond, hiszen ez ellentétben van Cserző Bence közlésével. Ez utóbbi csak úgy
illeszthető be ismereteinkbe — amennyiben nem kételkedünk Cserző idézett
cikkének állításaiban —, hogy a Pestről való kiindulás és eskütétel után szép
számmal csatlakoztak még Vasvári csapatához. Ezt valószínűsíti az a töredék
ben maradt hadbírósági jegyzőkönyv, amely egy bizonyos Nagy Tóni nevű, Bu
daörsön csatlakozott önkéntes (egyébként a pesti nemzetőrség 4. zászlóalj 1.
századának „őrvitéze") ellen folyt Torbágyon elkövetett garázdaság, illetve rablási és erőszakossági kísérlet miatt. Az illető nyilván népfelikelőként került ki
október 3-án délelőtt a budaörsi táborba és csatlakozott — feltehetően nem
egyedül — a „fővárosi önkéntesek" még ott tartózkodó, de Bia felé meginduló
csapatához. Ha ezt egy ember megtette, feltehetően mások is követték. Ilyen
nagyobb csoport útközben történt csatlakozásának feltételezése pedig azért in
dokolt, mert ez segít feloldani a csapat létszáma körüli ellentmondást.
Vasvári ugyanis — mint maga mondja — négy századra osztotta csapatát.
Az első estén azonban, amikor magára maradva szervezi meg Torbágy védel
mét, csak három századról beszél. S amikor Nádosynak jelenti, hogy egy száza
dot lőszerszállítás kíséretére Bicske — Tata felé küldött, akkor megmondja,
hogy az a 2. század volt, s ő pedig a 3. és 4. századdal indult meg vissza Buda
felé. Vagyis szinte az első pillanattól hiányzik az 1. század. Nem áttekinthetőbb
a helyzet a csapat létszámát illetően sem. Nyáry említett, október 4-én kelt
„nyílt rendelete" Vasvári „300 emberből álló csapatja" számára biztosít elő
fogatokat, holott a Torbágyon állomásozó három század létszáma ennél sokkal
nagyobb. Az itten készült létszámkimutatások szerint a Fanyar Lajos százados
parancsnoksága alatt álló 2. század (tisztekkel és altisztekkel együtt) 210 fő volt,
s a Litsken (?) százados által vezetett 3. század összesen 150 főből állott. Vas
vári, aki csak „ideiglenes parancsnokaként ír alá, állott a 4. század élén, amely
tisztjeivel 149 főnyi volt. Mivel a 2. század október 5-én még együtt volt a csa
pattal, hiszen akkor érkezett Nádosy új rendelkezése, a Nyáry által tudott 300
fő helyett 500 fölött volt a tényleges létszám. A 2. század kiválása után azonban
valóban 300 főnyi lehetett a visszamaradt két század. Csapatának ennek a ma
radékával indult azután meg végülis október 6^án Vasvári, de nem közvetlenül
Ivánka és Piller után (a Bicske — Tata — Szőny útvonalon), hanem Vörösvár
ról, az úgynevezett „bécsi úton", vagyis a Piliscsaba — Dorog — Nyergesújfalu
vonalon. Az útirány megváltozásának oka egy új — szövegében ismeretlen —
rendelkezés volt, amelynek következtében Vasvári maga vezette rá Nyáry ok
tóber 4-én kelt „nyílt rendelete" aljára: „A parancs hirtelen változván, az itt
rendelt előfogatokat Vörösvár és vidékén fogja Pogványi Sándor a III. század
főhadnagya kirendelni. Budaörs, oct. 6. 1848." Vasváriék feltehetően nem egye
dül utaztak ezen az útvonalon, mert október 4-én már jelezte Pázmándy Csányi26 Nádosy okt. 4-i parancsa nem ismert, arról csak Vasvári id. datálatlan (de minden bizonnyal okt. 5-i) jelentésé
ből értesülünk. Nyáry „nyílt rendelete", Vasvári datálatlan „körparancsa", említett jelentése, Nádosy okt. 6-i levele
Vasvári iratai, Katonaság c. téka. Nádosy levele sk., a karziválás is tőle származik. A levélben említett elfogott
,,rác3k" Roth előcsapata, am3ly okt. 5-én adta meg magát. Nádosy nyilván fontosnak tartotta, hogy erről Vasvári
és csapata azonnal értesüljön. (Nádosyt Vasvári ezredesnek címezi, pedig ezt a kinevezését csak okt. 10-én kapta meg.)
2 Hadtörténelmi Közlemények
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nak, hogy erre is küldenek számukra segítséget. Ez egyszerre szolgálta a többi:
útvonal tehermentesítését és ennek az ugyancsák Budára vezető útnak a bizto
sítását. 27
Bár az adatok Vasváriék tényleges kiindulásától egészen Parndorfig gyakor
latilag hiányoznak, az feltételezhető, hogy október 6-án a két század valóban
megindult, hogy kocsikon haladt, s hogy október 8-án — valószínűleg estefelé —
már Győrben volt. Cikkében Vasvári csak arra utal, hogy tovább menve a
nagy tábor felé, emberei ugyanúgy napidíjat kaptak, mint a mobilizált nem
zetőrök vagy az ideiglenes önkéntesek. „Mi a nagy sereg után siettünk légyen
— írja — völgyön-hegyen, hogy az ellenséget utolérjük." S mire Győrbe értek,
Jellasics már onnan is megfutott. Valószínűleg itt, Győrben találkoztak össze
ismét a 2. századdal, amely Ivánka seregcsoportjánlak nyomában lőport
szállított, s 7-én este érkezett a városba. Hol volt eközben az 1. század?
— vetődhet fel jogosan a kérdés. Nem lehet vitás, hogy ez Cserző Bence
alakulata, akinek ideje volt arra, hogy október 7-én már Győrből írjon
tudósítást a Marczius Tizenötödikének,
amelyet így kezdett: „Itt vagyok
én is vagy 130-ad magammal, kik az úgy nevezett pesti önkéntes csa
patot alakítjuk . . . " Vagyis egy század erősségű ez a kis csapat, amely kétség
telenül Ivánka hadoszlopával együtt haladt, — ezek szerint Piller őrnagy pa
rancsnoksága alatt. Ez pedig csak úgy történhetett meg, ha Vasvári csapata
Budaörsről előreküldte az 1. századot, s az még Bián érte az éppen Bicskére in
duló Piller táborát. (Piller már Bicskén volt, amikor a martonvásári főtábor
október 3-án estefelé oda megérkezett.) így megoldódik az a kérdés is, hogy
„másnap" — mint Cserző írja — miért tette tönkre a sár „gyönge csizmáikat'^
(október 2-án délután és éjjel nagy esőzés volt a fővárosban, de még távolabbi
környékén is), s az is, hogy ki volt az a goromba főtiszt, aki őket haditörvé
nyekkel, főbelövéssel fenyegette. így azután ennél a századnál tört ki elsőként
az önkéntesekké átminősített népfelkelők elégedetlensége. Győrben a „nyílt ki
törés" következtében — írja Cserző Bence — többen elmentek, de ugyanakkor
kiegészítették soraikat az egyik feloszlatott budai századból. Annak oka, hogy
a zendülőket nem állították hadbíróság elé, nyilvánvalóan az, hogy mind a
Nemzetőrségi Haditanács, mint a Honvédelmi Bizottmány tudott a problémák
ról. Október 6-án így figyelmeztette erre Pázmándy Csányit: „Piller seregénél
sok pesti és budai nemzetőr van, köztük posta hivatalnokok, ezeket haza kelle
ne ereszteni, mert szükség van reájuk." 28
A 2. század nem érte Győrben az 1. századot, mert az, Ivánka ekkor már elő
védként szereplő hadoszlopának („a fő colonne avantgarde-jának") részeként,
október 7-én este öttevénybe, 8-án délután — alig három órával követve Jella
sicsot — Magyaróvárra vonult be. Mindezt Cserző Bence újabb tudósításából
tudjuk, aki október 10-én jelentkezett, immáron a „Parndorf alatti tábor"-ból.
27 A négy század szervezéséről Vasvári a már id. okt. 20-án megjelent cikkében beszél. A 2. és 3. század létszám
kimutatása a Katonaság c. tékában. Ugyanott a 4. század egyes szakaszainak ellátottságáról (fegyver, szűr, köpeny)
szóló kimutatások, ezek segítségével lehet Vasvári századának létszámát megállapítani — és egyben némi fogalmat
nyerni annak szociális összetételéről. Az itt lévő nyugták szerint Vasvári 5-én fizetett napidíjat (de okt. 3—5-re)r
s ez segít meghatározni a második datálatlan körparancs helyét és idejét. Ez a körparancs egyébként Lichten, Fanyar
és Deák kapitányoknak szól. Az első kézírásával Litsken-ként ír alá, a harmadik kapitány ismeretlen. Nem lehet
az 1. század parancsnoka, mert ez a század nincs velük, de nem állhat a 4. század élén sem (ideiglenesen), mert ismer
jük Vasvári tisztjeit is: Reisch János főhadnagy, Dienes Lajos hadnagy, Horányi Ignác alhadnagy. (Dienes Lajos az
iratokból kitetszően baráti kapcsolatban állott Vasvárival.) A Torbágyon kelt nyugták Kistorbágy. v. Kisturbál hely
nevet használnak, de ez csak a helység német nevének (Klein-Turwall) magyarítása. Pázmándy Csányinak a bécsi
úton küldött erősítésről: KLÖM X I I I . 88. o.
28 Vasváriék okt. 8-i jelenlétét Győrben Dienes Lajos hadnagynak az iratok között lévő nyugtája bizonyítja.
A 2. század útjáról és Győrbe érkezéséről: Waldapfel: i. m. I I . 188. o. Cserző Bence id. cikke okt. 11-én jelent meg.
(Érdekes, hogy ez a tudósítás nem említi, de Vasvári cikke utal „első századunk" szerepére a mosoni „megrohanásnál": a horvát utóvéddel való összecsapásnál.) Pázmándy figyelmeztetése Csányihoz: KLÖM X I I I . 100. o. Az erői
tett menet miatt Szász őrnagy emberei is megtagadták a továbbvonulást; Csányi okt. 5-én kelt jelentése Pázmándyhoz: KLÖM X I I I . 93. o. Tóth Endre Heves megyei önkéntestől tudjuk, hogy a fősereggel okt. 6-án 6 mérföldet — f e l 
tehetően osztrák mérföldet, vagyis kb. 45 kilométert — gyalogolt; Életképek 1848. okt. 15. 512. o.
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Ekkor talán már együtt lehetett az egész „Fővárosi csapat", mert a tudósítás a
„mi kis zászlóaljunk"-ról beszél, amit nem mondhatott el az előző tudósításban
említett 130 főnyi alakulatra. (Zászlóaljukat, a Miklós- és a Württemberg-huszárokat, a tüzéreket Ivánka vezényli — mondja, de megemlíti még Piller és
Horváth őrnagyokat.) Büszkén számol be arról, hogy a rendes katonaság szol
gálatát teszik: nappal menet, éjjel őrség. Majd hozzáteszi: „Betegünk ez ideig
egy sincs. Zászlótartónk a még ifjú vérű Petőfi, versenyt gyalogol velünk." így
derül ki, hogy Petőfi apja volt — nyilván nem véletlenül — Vasvári csapatá
nak zászlótartója! Az a tény azonban, hogy Cserző nem említi ezt első tudó
sításában, valószínűsíti, hogy Petőfi apja nem az 1. századdal vonult, hanem a
lőport kísérő 2. századdal.29
Cserző Bence második tábori levelének igazi jelentőségét az adja, hogy hű
képét nyújtja kis csapatuk (és más egységek) hangulatának. Jól megfogalmaz
za azt, hogy a határt elérve milyen változás állott be az önkéntesek — leg
alábbis a gyors győzelemre és rövid szolgálatra számító önkéntesek — gondolko
dásában. Most várják a parancsot — mondja a tudósítás —, hogy bevonulnak-e
Ausztriába, vagy csak kordont vonnak a határ mentén a környék nemzetőrsé
gének támogatásával, hogy megakadályozzák Jellasics újabb betörését. Majd
így folytatja a szerkesztőhöz, Pálfi Alberthez intézve sorait: „Ebből láthatja ön,
hogy feladatunk szinte befejezettnek tekinthető. Ha Ausztria maga nem kíván
ja, hadseregünk valószínűleg nem lépendi át a határokat, s akkor csapatostul
hazafelé indulunk." Mindez azt jelenti, hogy Jellasicsnak a határig való üldö
zésével ezek az önkéntesek ugyanúgy befejezettnek tekintették vállalt felada
tukat, mint ha a főváros közelében részt vettek volna a horvát sereg szétzúzásá
ban. H«± ehhez hozzávesszük az elégedetlenséget, amely részben a készületlenség, részben a hiányos felszerelés és ellátás miatt fogta el a csapat tagjait, akik
nek nem megfelelő öltözete az egészségüket is veszélyeztette, akkor feltételez
hetjük, hogy nem változott a résztvevőknek az a véleménye, amelyet Cserző
már az első tudósításban megfogalmazott: „kénytelen vagyok kimondani, hogy
megbocsáthatatlan volt és marad a népfelkelés czime alatt felállított honfiakkal
illy csúf játékot űzni.". Jóllehet a szövegezés talán élesebb a többség hangula
tánál, nyilvánvaló, hogy sokan gondolkodtak így — és lehet, hogy ők is kizá
rólag Vasvárit tették felelőssé. Mindez megnehezítette az „ideiglenes parancs
nok" helyzetét, aki — bár már a parancsnokságot átadta — nyilván felelőssé
get érzett a vele kiindult emberekért, akár kézművesek, akár értelmiségiek
voltak azok.
A fenti hangulatból fakadó fejlemények sokáig nem várattak magukra. Ok
tóber 11-ére virradólag Miklósfal vára, a főtáborba érkezett Pázmándy és meg
kezdődtek a tanácskozások a sereg feladatait illetően. Még a délelőtt folyamán
megszületett a határozat — tudjuk meg Kandó Kálmán jelentéséből —, hogy
egyrészt együttműködésre szólítják fel a bécsi országgyűlést (fegyverezze le
Jellasicsot, a közös ellenséget, vagy lépjenek fel ellene együttesen), másrészt
pedig a sereg egy részét, „amely kaszákkal vala fegyverezve s rosszul öltözköd
ve", haza fogják bocsájtani. Mindkét határozatnak hamar híre merit, s ebéd után
állítólag már az egész tájbor vitatta azokat. Délután néhány képviselő, akik
29 Cserző Bence tudósítása okt. 10-ről: MT 1848. okt. 14. 730. o. Fanyar Lajos, a 2. század kapitánya okt. 5-én
kelt, az akkor felvett napidíjjal kapcsolatos kimutatása három őrmestert tüntet fel, megjegyezve, hogy egyikük viszi
a zászlót. Ő volt tehát az id. Petőfi Sándor. (Petőfi apja 1848-ban maga is elhagyta a Petrovics családnevet. Szerepét
Vasvári csapatában a szakirodalom már regisztrálta; 1. Dienes András: Petőfi a szabadságharcban. Ep., 1956. 35.,
479. o.) A költő ezekben a napokban járt tiszti kinevezése ügyéten a fővárosban. Ha hallotta is 58 éves apja vállal
kozásának hírét, az általános bizonytalanság közepette — jól mutatja ezt Vasvári csapatának sorsa is — nem kapha
tott biztos információt felőle addig, amíg a MT id. cikke meg nem jelent. Mivel ez a lap gyakorlatilag nem járt vidékre,
főleg nem nagyobb távolságra, Petőfinek azt még Pesten kellett olvasnia ahhoz, hogy A vén zászlótartó c. verse a
közeli napokban megszülessen. Ez pedig azt jelenti, hogy Petőfi okt. 14-én délután még Pesten volt, vagyis feltehetően
csak 15-én reggel indult vissza Erdődre.
2*
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Pázmándyval érkeztek, kiment a határnál fekvő Parndorfba, hogy megma
gyarázza az Ausztriába való benyomulás szükségességét. Ez a buzdítás — az
egyik sajtótudósítás szerint — váratlan eredményt szült. A legénység felfogta,
hogy a határon túl nem köteles menni — mert különben nem igyekeznének
őket rábeszélni. Eredménye az lett, hogy a nemzetőrség egy része elhatározta:
nem fog tovább menni. A haditanács azonban október 12-én Móga és néhány
más főtiszt aggodalimaskodása, ellenére úgy döntött, hogy Ivánka még aznap át
kel Bruckba (a Lajta és a határ másik oldalára), s másnap követi őt a fősereg
is. Másnap, október 13-án azonban így jelentettek Pázmándy, Csányi és a tá
borban tartózkodó országgyűlési biztosok a Honvédelmi Bizottmánynak: „Ma
reggel tehát a sereg indulóban volt, a midőn nagyobb szerű izgatások követ
keztében több zászlóaljaknak parancsnokai Móga vezér úrnál, majd azután
nálunk is megjelentek s kijelentették, hogy tiszjeik és többeknek nemzetőri
legényei is Magyarország határait átlépni vonakodnak." 30
Cserző Bence október 15-én kelt harmadik tudósítása szerint két nappal ko
rábban, vagyis a meghiúsult Ibruoki átkelés napján, hazatérésüket szorgalmazva
jártak Csányinál, de az durván elutasította őket. Állítólag szemükre vetette,
hogy „csak sétálni" jöttek a táborba. Csányi ingerültsége érthető, hisz neki
ezen a napon egy kisebbfajta zendüléssel kellett szembenéznie, amely a hatá
ron álló sereg jelentős részét érintette. Elutasító magatartása azonban, úgy lát
szik, nem Vasvári alakulatának, hanem az Ivánkával Brucknál előőrségben lé
vők küldöttségének szólt. (Cserző Bence Bruckból tudósít okt. 15-én, s azf
mondja, hogy „heterogén zászlóaljuk" már öt napja ott állomásozik. Vasvári
a 3. és 4. századdal okt. 12—13-án kétségtelenül Parndorfban van.) Vasvári
nem lehetett jelen az elutasításnál, mert akkor aznap, vagyis 13-án nem inté
zett volna írásos jelentést Csányihoz, hogy hazatér a népfelkelőkkel. A jelentés
nem maradt fenn, csak az iktatókönyvi bejegyzés: „Vasvári Pál Parndorfon je
lenti, hogy az öszve szedett nép felkellőket el szálítja." Vasvári feltehetően nem
is tudott a bruckiak küldöttségéről. A reggeli fejlemények: a nemzetőrség so
raiban a határon való átkelés ellen tapasztalt ellenszenv azonban meggyőzhette
arról, hogy embereit, vagy legalábbis azokat, akik önként nem óhajtanak még
maradni, haza kell vezetnie. Ezzel nemcsak követeléseiket teljesíti, de javítja a
visszamaradó alakulatok fegyelmét is. Vasvári talán osztotta — ha ugyan nem
alakította a maga beszámolóival — Fiáth Istvánnak, a képviselőház által ki
küldött biztosnak pesszimista véleményét, aki a kritikus napot követően, októ
ber 14-én így számolt be Kossuthnak Parndorfból : „Táborunk tökéletesen dezorganizált a subordinatio hiánya m i a t t . . . itt helyben ha maradunk, alakul
nak több szökevény, rabló csoportok; jól ment a dolog, míg ellenség volt előt
tünk, miolta egy helyben tespedünk, a lelkesedés húrjai lohadnak, — csak pár
napi hideg eső kell, és táborunk volt és rants."31
Vasvári beadványát követően Csányi személyes megbeszélésen ismerkedett
meg a „Fővárosi csapat" problémáival. Vasvári feltehetően azt ajánlotta, (ezt
30 Kandó Kílmin biztos okt. 11-én kelt jelentése: OL H 12. BM vegyes iratok. A rosszul felszerelt egységek haza
küldéséről Csányi o i t . 12-én: KLÖM X I I I . 177. o. Okt. 11-i sajtótudősítások: KH 1848. okt. 15. 414. o.; Nemzeti
1818. okt. 18. 538. o. (Ez
utóbbi ír a táborban gyorsan elterjedt határozatok visszhangjáról.) Az okt. 12-i haditanács
ról és a 13-i e33rníny3:i,:ől: IC LÖM X I I I . 183—184. o. A nemzetőri legénység engedetlenséget természetesen nem önmigában ksll nézni. A tisztek m igatartásáról így ír az egyik szemtanú naplója: „Oct. 12-én Parndorfba mentünk.
Jellasics eddig Windischgrätzel egyesült. I t t sok vajúdás után elhatároztatott, hogy Bécs alá megyünk. Több tiszt
leköszön, több ellenszegül. Z'uzlóiljamban szinte intriguálnak a határon túl menetel ellen." Pompéry János: Napló
jegyzetek 1313—19. OázK Kézirattár, Oot. Hang. 9(55.
31 Cserző B3Q33 okt. 15-én a „Bruki tábor"-ból: MT 1848. okt. 21. 254. o. A 4. század jelenlétéről Parndorfban
okt. 12-ről Vasvárinak a Pozsonyba utazó Dénes Lajosnak adott igazolása, a 3. századról egy 13-án kelt, tizenkilenc
személyre szóló „úti levél" tanúskodik; Vasvári Pál iratai, Katonaság c. téka. (Az 1. század okt. 10. utáni bnicki
jelenléte msgengîdi azt a következtetést, hogy a négy századot szervezetileg nem egyesítették, s Cserző utalása zászló
aljuk heterogén voltára erre értendő.) Vasvári okt. 13-i jelentésének kivonata: OL H 103. Csányi iratok. Beadványok
ikt. kve 1318:77. Fi&th István levele Kossuthhoz: Waldapfel: i. m. II. 197—198. o. (Kurziválás a levélírótól.)
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sugallja a rövid iktatókönyvi kivonat), hogy a mindenáron hazatérni akarókkal
— a magukat népfelkelőknek tekintőkkel — ő visszatérne a fővárosba. Csányi
azonban az általános fegyelmezetlenség légkörében jobbnak láthatta a végleges
megoldást. Legalábbis erre enged következtetni Vasvári a Honvédelmi Bizott
mányhoz intézett jelentésében, amikor így ír: „Csányi biztos úr javaslá, mi
szerint inkább, minhogy egyenként kérezkedjenek, térjen vissza az egész csapat,
így legalább a törvényes formák meg fognak tartantni." Hyen előzmények után
kelt másnap, október 14-én Csányi utasítása:: „A pesti önkéntesek válalkozások
(sic) szolgálatbeli idejök kitelvén, hon bocsajtattnak. Megrendeltetvén, hogy
Pozsonyból gőzösön szállíttathatnak Pestre. Minden századnál 24 darab fegyver
meghagyatván, a többi fegyvereket Szász János őrnagy úr a táborban lévő fegy
vertelenek felszerelésére számadása alá vévén. Kelt Parndorfon, Octofo. 14-én.
1848. Csányi László kir. biztos". A címzés nélküli rendelkezés Szász őrnagyhoz
került, ami bizonyítja, hogy Vasvári a Budaörsön vele visszamaradt századokkal
itt Parndorfban az ő parancsnoksága alá tartozott. Az őrnagy október 15-én a
következő hátirattal küdte meg Vasvárinak Csányi rendelkezését: „Vasvári Pál
százados úrnak azon meghagyással átküldetik, miszerint a bel oldali parancs
teljesítésére szükségeseket azonnal tegye meg." A fegyverek leadásának sürge
tése jelzi, hogy ekkor már el volt döntve: a csapat még aznap átvonul Pozsony
ba.32
Október 15-én Csányi hivatalos, ám hangnemében baráti levelet intézett Vas
várihoz. A sajátkezűi eg írott levél személyes kérelemmel kezdődik: mivel le
génye még Keszthelyen megbetegedett, Csányi azt kéri, hogy a hazatérő pestiek
közül keressen neki egy megbízható szolgát. A kérés igen fontos Csányinak,
mert így ír: „legnagyobb barátságot érezteti velem ön, ha egy szolgát választand számomra seregéből, ö n ismeri embereit, józan és hű szolgára lenne szük
ségem, fizetést becsületest adok n e k i . . . " Majd megismétli: „Igen-igen nagy
szívességet tesz velem, ha egy jó becsületes legényhez segít Százados Űr." Ezt
követően a levél — miként láttuk azt Nádosy ezetében — szükségesnek tartja
Vasvárit tájékoztatni: „Az éjei vett tudósítás szerint új felkelés indíttatik meg
Horvát országban, s ezért jó lesz, igen jó lesz a Pestieket együtt tartani; fegy
vert kaphatnak Pesten eleget idővel. Szerencsés utat kíván Önnek barátja, Csá
nyi." 33 A levél személyes részének idézését azért tartjuk szükségesnek, hogy
bizonyítsuk: Csányi és Vasvári között — a közel négy évtizedes korkülönbség
ellenére — barátinak nevezhető viszony alakult ki. Olyan kapcsolat, amelyben
a munkával terhelt kormánybiztos bizalommal fordulhatott immáron egy hó
napja megoldatlan személyes nehézségével a fiatal politikushoz. Az elválást kö
vetően kelt levél hangneme azt is kétségtelenné teszi, hogy Vasvári a táborban
semmiféle olyan „agitációt" nem folytatott, ami miatt Csányi eltanácsolta vol
na őt a táborból.... M
Vasvári csapatával október 15-én érkezett Pozsonyba, s cikkéből tudjuk,
hogy még 16-án is ott tartózkodtak. Pestre október 18-án déltájban érkeztek,
32 Vasvári id. okt. 28-i beadványa az OHB-nek: KPzA 325. Csányi okt. 14-i rendelkezése a hátirattal: 'Vasvári
iratai, Agitáció c. téka. (A tékák elrendezése nem teljesen következetes. Jelen sorrendjükben lettek beszámozva és
filmezve.) Vasvári okt. 20-i cikkében is említi a Csányival lezajlott megbeszélést: „Elmerdám Cíányi kir. biztos hon
polgárnak, miszerint: ezen csapat a tábori vesztelgést tinta meg, mert erre nincs elkészülve. PgyharÉiíteg elfogadák
egyébként mind, miszerint ismét készek lesznek fegyvert ragadni, mihelyt a haza ügye kívánja s kemoly csatákra
lesz kilátás." Ugyancsak a cikkben említi Vasvári, hogy a csapat tagjai „Száz neiű őrnagyunk jelenlétében" (kiemelés
utólag) nyilatkoztak, hogy készek Ausztriába menni.
33 Csányi sk. levele: Vasvári iratai, Katonaság. Címzése : „Vasváry ľ á l lirrsk, Pest várcsi ne mzeícitégi százstícs
úrnak. Hivatalosan — A táborban." Utóirata: „A legényt elvárom hozzám."
34 A Vasvári elleni vádak emlékét — Sikey (Sükei) Károly állítólagos vádjajt — Ľegré Alajcs: Yisrzaemlékeíéfrim.
Budapest, 1884. 2 II. 98—99. o. őrizte meg. Meg kell jegyeznünk, hogy Csányi végi lis kerce'ny ké! s el teremtett rcí.det
a táborban. Cserző Bence már október 15-i tudósításában említi, hogy előző este kivégeztek egy fiatalembert, aki az
Ausztriába való átmenet ellen izgatott. (Az illető a Pest megyei önkéntesek Guycn által vežŕnjílt zászlóaljéban szolgált. Faragó Istvánnak hívták, nagykőrösi születésű, 20 éves Kőtlen fiatalember volt.) Csányi ckteber 18-án így je
lentett az OHB-nek: „egy pár embert agyon kellett lövetni, de ez is szükséges volt". K I GM X I I I . 242. o. '
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ami azt jelenti, hogy valamikor 17-én éjjel indulhattak, mivel a Pozsony —
Pest hajóút 10—12 órát vett igénybe, ha csak Győrben vagy Komáromban hoszszabb ideig nem álltak. Vasvári a hajóállomásról embereivel egyenesen az
"Újépülethez ment és ott a honvédség felszerelésével foglalkozó Ruhabizottmány
őrmesterének leadta csapatának állami felszerelési tárgyait: 24 szuronyos fegy
vert, 125 „avitt" és 25 új köpenyt és 73 szűrt. Sajnos, annak nincs nyoma, hogy
összesen hány ember tért ekkor haza, s a leadott felszerelési tárgyakból sem
lehet ezt megállapítani. A fegyverek száma nem mérvadó, mert nem századon
ként, hanem összesen 24 fegyvert hoztak haza. A köpenyek és szűrök száma
sem ad egyértelmű felvilágosítást, hiszen Vasvári gondos kimutatásaiból tud
juk, hogy a 4. században a 145 főnyi legénységi és altiszti állományból 110-nek
volt állami felsőruházata (91 szűr és 8 köpeny). A 223 darab leadott felsőru
házati cikk alapján — a 4. század arányai szerint — mintegy 300 ember haza
térését feltétélezhetnénk. Ez egyezne a Budaörsön Vasvárival együtt maradt 3.
és 4. század létszámával. De magától Vasváritól tudjuk, hogy az „uti fedezetül"
elhozott 24 csappantyús puska a 2. századnál volt, s ugyancsak ebből a Nádosy
ezredeshez intézett jelentésből tudjuk, hogy mind a négy század kapitánya le
adta a fegyvert Szász őrnagynak. Vagyis a csapat kb. 650 emberének a haza
térését kellene feltételeznünk, ha például nem tudnánk, hogy Győrből már
engedtek haza embereket, hogy Cserző Bence a brucki táborban maradt, s ha
nem szúrna szemet, hogy egyedül Vasvári századában több szűr volt, mint
amennyi „hazatért". így számolnunk kell azzal, hogy részben betegek marad
tak vissza, részben pedig olyanok, akik vállalták az önkéntes szolgálatot, eset
leg honvédnek álltak. A Honvédelmi Bizottmányhoz intézett jelentésében Vas
vári is említi: „Embereink elhatározott része, mely szorosb magány viszonyok
által le nincs kötelezve, úgy is a honvédek közé áll." 35
A „Fővárosi csapat" tábori szereplését tehát nem kísérte különösebb siker.
Ha a népfelkelés szervezésének forgatagában szinte feltűnés nélkül hagyta el
a fővárost, most ugyanolyan csendesen tért oda vissza. Igaz, azon a szerdai na
pon, október 18-án délelőtt tizenegy órakor indult Kossuth a lajtai táborba, s
azt követően — a tömeg eloszlása után — érkezhetett meg szinte észrevétlenül
Vasváriék hajója. (A hajók valahol Pest fölött találkozhattak. Vasvári írja cik
kében: „ide érkeztünkkor láttuk Kossuthot a táborba fölhajózni.") A Marczius
Tizenötödike sem aznap, sem másnap nem említette a tényt, sem a többi lapok
— egy kivételével. A Kossuth Hírlapjaiban Szathmáry Károly a „Fővárosi ú j 
donságok" rovatban így adott számot az előző nap eseményeiről: „Tegnap dél
ben érkezett meg egy csapat önkénytes a lajtha melléki táborból. Ugyancsak
tegnap 11 órakor de. indult Kossuth, 1200 nemzetőr fedezete alatt a lajthai
t á b o r b a . . . " 36 Nem tudni, hogy a tapintat, vagy az ellenérzés hallgattatta el
a tudósítóval Vasvári nevét. Mert a csapat megérkezését kétségtelenül hírek
előzték meg, s ha másért nem, Cserző Bence október 11-én megjelent vádaskodó
cikke miatt fordult a figyelem Vasvári felé. A baloldal immáron egyetlen lapja
hallgatott, de október 20-án helyt adott Vasvári magyarázkodó cikkének. Igaz,
ez volt a legkevesebb, ha már megjelentette Cserző ellenséges nyilatkozatát.
Vasvári tudta, hogy a történteket meg kell magyaráznia, a cikk elején utal
35 Farkas őrm33ter okt. 18-án kelt nyugtatványa : Vasvári iratok, Katonaság. Az OHB okt. 21-én kelt intézkedéss, hogy a fegyvereket é3 a ruhizati cikkeket Vasvári „egész háború idejére alakult" csapatától be kell szedni:
OHB 1843:1422. Va3vári okt. 23-in kelt ak. válasza Nádosy ezredeshez: OHB 1848:3323. Ez a jelentés egyébként
azt niindja: „Mi tahit a nagy százai fagyvereit, minien kapitány a maga részéről, átadtuk Száz őrnagy úrnak nyug.tatvány millett." ((Jgymitt fekszik Iuhnar alezredes nov. 14-i jelentése, amely szerint Vasvári csapata okt. 2-án a
Gyulay ezred egyik zászlóaljának fegyvereiből kapott 224 darabot. Hozzá kell tennünk azonban, hogy ez nem jelenti
:azt, hogv a négy százainik csak összesen ennyi állami fegyvert adtak ki.) Cserző Bence okt. 20. és 22-i jelentése:
MT 1848. okt. 26. 772—773. o.
36 KH 1848. okt. 19. 427. o.
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is arra, hogy különféle hírek terjednek a „Fővárosi csapat"-ról. Magyarázatá
ban — mint a már idézett részekből kiviláglik — arra helyezte a hangsúlyt,
hogy mindenki bizonyosnak vélte, hogy egy-ikét nap alatt végeznek, s az embe
rek maguk is két-három napra készültek. (A Cserző Bence által említett, az
eskütétel körüli epizódra nem tért ki, de említette Madarász felszólítását.) A
főtábort és a futó ellenséget követve azonban egész Parndorfig, „a haza széli
re" sodródtak. Ide érve Vasvári őszintén feltárja a problémát, amivel a „parndorfi mezőn" szembe kellett néznie: „Itt kezdődtek a cabineti határozatok és
ellenhatározatok e nagy thema fölött: 'átlépjenek-e seregeink Ausztria határai
ra?' — A hosszas tanácskozások szobában történtek: a sereg pedig a puszta me
zőn, sátortalan dombokon kénytelenültek vesztegelni." ő lelkesíté csapatát, s
az fogadta is — Szász őrnagy előtt —, hogy hla szükséges, készek bevonulni
Ausztriába. Azonban újabb hírek jöttek: a sereg téli szállásra vonul. A „Fővá
rosi csapat" csak pár napra vállalkozott — „s azt is ellenség előtt".37 A zalai
felkelők „a veszteglést elunva" haza távoztak. Közülük is sokan jelentkeztek,
hogy haza akarnak térni, mivel csak pár napra látták el magukat fehérnemű
vel, s csatára nincs kilátás. Egyesek családosok voltak, mások „polgári fog
lalkozáshoz kötött" ifjak, kik „iparműhelyeiket hosszú időre el sem hagyhat
ták", ö — írja — „míg remény volt a közeli csatára" folyvást tartóztatá őket.
Majd beszámolt Csányi királyi biztosnak, hogy a csapat „a tábori veszteglést"
unta meg, de egyhangúlag elfogadták, miszerint „ismét készek fegyvert ragadni,
mihelyt a haza ügye kívánja, s komoly csatákra lesz kilátás". így távoztak ők
— mondja Vasvári — „mintegy téli szállásra". Befejezésül még megállapítja:
a sereget — tehát nemcsak az ő csapatukat — nem az ellenség, hanem „az
unalom és a céltalan időzés" gyengítették meg.
A cikk őszintén összegezte a csapat visszatérésének okait, elhárítva a gyá
vaság vádját a táborból hazatértek felől. Talán sikerült Vasvárinak a maga
jószándékáról is meggyőzni a közvéleményt. A hivatalos szervek azonban még
hátra voltak. A Honvédelmi Bizottmány lehet, hogy csak Vasvári beszámoló
cikke után figyel fel a „Fővárosi csapat" hazatérésére. így keletkezhetett ok
tóber 21-én a Bizottmánynak a Nemzetőrségi Haditanácshoz intézett rendelete,
amely — arra hivatkozva, hogy tudomása szerint „ezen csapat az egész háborúi
időre alakult" — sürgette, hogy az „ezen csapatnál lévő ruhákat és fegyvereket,
mint az álladalom tulajdonát haladék nélkül beszedesse". Vasvári ezt még nyu
godtan megválaszolta már idézett október 23-i levelében, bár valószínűleg már
ekkor felmerült benne a gondolat, hogy a Honvédelmi Bizottmány egy tagjá
tól kapta a megbízatást csapatának szervezésére, így magának a Bizottmánynak
is jelentést kellene tennie. A gondolat végül október 28-án öltött testet, ekkor
nyújtotta be már említett jelentését. 38
Ez a jelentés várhatóan nyíltabb néhány kérdésben, s nagyobb gondot for
dít a saját szerepének tisztázására. A csapat alakulását, Madarász közreműkö
dését nagyjából hasonlóan adja elő, mint a cikkben. A Jellasics üldözéséről
.szóló részben már kiérződik némi él a hadvezetés ellen: Győrben azt hitték,
hogy utóiérik Jellasicsot, de „ott el lőn szalasztva", így követték a határig.
A csapat szellemében bekövetkezett változást több tényezőre vezeti vissza. Mi
vel ez részben eltér a cikktől, érdemes idézni : „Csapatunkban sok volt az intelli
gens szurony, s ezek okosodni kezdenek. Nagy hiba volt, hogy Rottenpiller
(sic) polgármester úr a pesti népfölkelésnél kihirdette, miszerint az legföllebb
37 Ez az érvelés teljesen egybehangzik Cserző Bence okt. 15-én kelt harmadik cikkével: ,,Mi csatázni jöttünk,
s miután ennek lehetősége számunkra megszűnt, nem akarjuk itt hasztalan fogyasztani a status kenyerét..." MT
1848. okt. 21. 754. o.
38 KPzA 325. Sk. levél. Vasvári ebben okt. 19-i megérkezést jelent, de ez nyilván tévedés. Farkas őrmester nyug
tája és Kossuth elutazásának időpontja bizonyítja, hogy a helyes dátum okt. 18.
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8 napig tart, mert a mi csapatunk nagy része is erre hivatkozott. Sok volt
köztünk a családos ember, hivatalnok és lekötelezett iparűzők, mint a vasútiak,
s ezeket sokáig tartóztatni nem lehete. — Ha táborunk nyílt határozottsággal
Ausztriába menende: akkor a fővárosi csapat is vele tartandott. De a sokáig
tartó tábori veszteglést elunták. E mellett Móga főparancsnok nézete, hogy se
regeink téli szállásokra vonuljanak, elterjedt a seregben, s a zalai fölkelő nép
már vissza is bocsátaték. Ekkor kezdett nyugtalankodni a pesti csapat... Nagy
hiba volt az is, hogy miután a főtáborba értünk, s az én parancsnokságom
megszűnt, többen hazabocsájtattak, s ezek példájára utánok kívánkoztak a töb
biek is." Ekkor említi, hogy Csányi javasolta: inkább térjen haza az egész csa
pat, mert így a törvényes formákat megtartják. Majd hivatkozik arra, amit
Csányi javasolt levélben, hogy tartsák fenn csapatuk organizációját. A csapat
fogadalmát pontosabban fogalmazza és új érvet is talál hazatérésük helyes
volta mellett: „A csapat fel is fogadá, miszerint ha magát ruhával és lábra
valóval ellátja, ismét kész leend a fegyver fogásra. — Azonban kevés fegyve
rünk lévén, miután most már nem népfölkelés (sic), hanem rendes háborút foly
tatunk Ausztriában, sokkal tanácsosabb fegyvereinket rendes honvédek kezébe
adni, mint határozatlan időre lekötelezett önkény tes vagy fölkelők kezeibe."
Mindez igen érdekes és fontos, de aligha tévedünk, ha feltételezzük: ez a je
lentés elsősorban nem az elmondottakért, a hibák elemzéséért, a csapat haza
térésének hivatalos megmagyarázásáért íródott. Vasvári sokkal inkább azt tar
totta fontosnak, hogy válaszoljon azokra a rágalmakra, amelyekkel a tábor
ban tanúsított magatartását illették. Fülébe jutottak a rágalmak — ha ugyan
nem a Honvédelmi Bizottmány valamelyik tagja szólította fel igazoló jelen
tésre —, s ezekkel foglalkozik beadványa utolsó bekezdésében: „Sajnosán esett
hallanom, miszerint némelyek azt hirdetek, hogy én is izgattam az Ausztriábai
menetel ellen. Ezt azonban egész csapatom meg czáfolja. Esetlegesen jelen valék, midőn a székelyek nem akarólag nyilatkoztak, s egyike voltam azoknak, kik
e hangulatot az ott lévő képviselőknek tudtára adám azon okból, hogy e szel
lemnek eleje vétessék, mert különben a seregben megszakadást idézhet elő.' —
Izgattam a fehérvári és pákozdi táborban, hogy a sereg Jellasics előtt ne reti
rai j on, hanem támadja meg — mert erre megbízásom volt — de a határszéli
táborban mélyen hallgattam, sőt a kétkedőket igyekeztem csapatunkban az
Ausztriába menetelre rábírni."
A székelyeknél való „esetleges" (véletlen) jelenlétre és a képviselőknek tett
jelentésre való utalás azt sejteti, hogy ez ügy kapcsán és a képviselők köréből
kelhetett a vád. A védekezés azonban nagyon érdekes, mert Vasvári korábbi
érdemeiről: a fehérvári és a pákozdi táborban folytatott „izgatásáról" beszél,
de hozzáteszi, hogy a határszélen „mélyen hallgatott', illetve csak saját csapa
tában igyekezett a kétkedőket meggyőzni.39 A huszonegy éves fiatalember
őszinteségével megírt védekezéséből érződik, hogy önszántából nem tartotta
magától értetődőnek, hogy nyilvánosan és táborszerte „izgatni" a határon való
átkelés ellen, — így a székely katonák körében sem. Valóban a határ átlépése
ellen lett volna kifogása? Ismerve Vasvári elveit, nincs okunk ezt feltételezni.
Miként azt sem, hogy saját csapatát meggyőzve, parancsnokuk, Szász őr
nagy előtt az Ausztriába való bevonulás mellett nyilatkozott. Miért nem lépett
akkor fel ő, az ünnepelt és ragyogó szónok, hogy meggyőzze Parndorfnál a
kétkedőket? Talán egyik oka lehetett ennek — feltéve, ha kellő információval
39 Mészáros Lázár, aki feljegyzéseinek nagy részét elveszítve írta meg emlékiratait, megőrizte e vádaskodás emlé
két, összekeverve azonban a sukorói vádakkal, Petőfit is beleveszi az eseményekbe és így ír: Petőfi és Vasvári is
„sátraikba húzván vissza magukat, onnét hibáztatták s hangolták le az átlépésié készeket". Mészáros Lázár emlék
iratai I. Pest, 1867. 254. Talán Vasvári „mélyen hallgattam" kitétele is kedvezett egy ilyen benyomás megmaradá
sának.
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rendelkezett — az, hogy magát a Honvédelmi Bizottmányt is tétovázónak lát
ta. A döntő indíték azonban az lehetett, hogy tudta: embereit, akik legfeljebb
nyolc napra tartják érvényesnek tábori szolgálatukat, rövidesen haza kell ve
zetnie. Milyen visszhangot váltott volna ki az, hogy lángoló szónoklatokat t a r t
az egyik napon — s a másikon pedig elvonul embereivel? S az is lehetséges,
hogy a képviselők előtt a maga csapatának hazatérése mellett szót emelve, ezt
az Ausztriába vonulás ellen tett nyilatkozatként fogták fel. Erre emlékezve
különös gonddal kellett a maga mentségét megfogalmaznia.
A sikertelen vállalkozás és a rágalmak, mindez keserű lecke lehetett a lelkes
fiatalembernek. A tábori szolgálat ugyanakkor nagy tanulság is volt, felkészü
lés tragikus végű 1849. évi katonai szereplésre. Cikkében így fogalmazza meg
saját maga számára a tapasztalatot: „Hogy valaki erős katona lehessen, a fegy
verforgáson kívül szükséges hozzá törődnie a tábori élet kényelmetlenségeihez
is." Vasvári a táborból betegen került elő, szó sem lehetett arról, hogy a k a 
tonáskodást folytassa. Hivatali munkája mellett a honvédelem terén egyelőre
úgy hasznosította magát, hogy hadtörténelmi tárgyú felolvasásokat tartott az
egyetemen rendezett katonai tanfolyam hallgatói számára. 40 Feltételezhetjük,
hogy ezt a feladatot olyan felelősséggel teljesítette, mint tette volna a történel
mi tanszék professzoraként, ha májusban ez a lehetőség el nem enyészik.

Аладар Урбан
ВАШРАВИ И «СТОЛИЧНАЯ ДРУЖИНА» У РЕКИ ЛЕЙТА
Резюме
Одним из наиболее оспариваемых вопросов венгерской освободительной борьбы 1848 года
был вопрос о том, как следовало бы поступить на австрийской границе в октябре 1848 года
венгерской дружине, стоявшей у реки Лейта. Дополнительной проблемой этого круга вопро
сов является то, как действовал в эти дни один из наиболее известных — наряду с Петёфи —
руководителей революционной венгерской молодежи Пал Вашвари, который был в качестве
капитана добровольцев направлен из столицы на полевую службу. Интерес, проявляемый к
этой узкой теме до наших дней, объясняется тем, что согласно сохранившихся воспоминаний
сам Вашвари также возражал бы против дальнейшего преследования хоравтского войска за
пределами Венгрии, то-есть в Австрии. Однако этому до сих пор не уделяли должного вни
мания ни монографии, разрабатывающие общие вопросы, ни публикации, посвященные от
дельным военно-историческим темам.
В первой части статьи автор анализирует вопрос о том, в каких условиях и с какими резуль
татами была организована оборона венгерской столицы в конце сентября 1848 года, когда
хорватское войско заняло уже и — без всякого серьезного сопротивления — город Секешфехервар, находившийся примерно в 60 км от столицы. Автор статьи указывает, что назна
ченное на 30 сентября или на 3 октября общенародное восстание в Будапеште не имело места.
30 сентября — по причине перемирия, запрошенного хорватами, а 3 октября — вследствие
предпринятого генералом Еллашичем отхода к Дьёру, в направлении австрийской границы.
В такой обстановке лишь добровольцы, в том числе и организованная Палом Вашвари «Сто
личная дружина» прибыли в лагерь, организованный в целях защиты подъездного пути, ве
дущего к Буде, а затем оттуда двинулись на преследование хорватского войска.
Во второй части статьи исследователь рассматривает роль капитана Вашвари в сентябре
1848 года, а затем на основании относительно скудных источников пытается показать, в каких
условиях организовал он свою дружину в составе примерно четырех рот, состовшую большей
частью из молодых ремесленников и интеллигентов. На основании сообщений того времени
и заявлений самого Пала Вашвари автор доказывает, что хотя дружинники вызвались на
полевую службу, — которая была сопряжена с большей нагрузкой, чем та, которую пришлось
40 Vasvári ííádosyhoz írott okt. 23-i levelében utal „gyenge egészségére". Szász Károly államtitkár értesít nov
16-án, hogy „Vasvári Pál úr hadtörténelmi felolvasásokra önkint ajánlkozván, elismeréssel elfogadtatott". Közlöny
1848. nov. 17. 766. o. — Vasvári Pál segédtiszt és hadnagy Perczel Mór előterjesztésére történt kinevezése (1. Köz
löny 1848. nov. 27. 805. o.) egy magát a harcokban kitüntetett huszárőrmesterre vonatkozik; 1. Perczel nov. 9-én
Csáktornyán kelt levelét; Közlöny 1848. nov. 15. 759. o. (A huszár Vasvári Pál hősünkhöz intézett levele megtalál
ható Vasvári iratai között.)
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бы нести в случае народного восстания, — добровольно, но они представляли несение её не
более чем в течение восьми дней, как это было объявлено повстанцам. Их семейное положение
и трудовые отношения не позволили бы им нести более длительную службу. И это обстоя
тельство явилось одним из источников затруднений, главным образом тогда, когда не состо
ялось решающее сражение в пределах границ страны, и венгерское войско — в том числе и
«столичные добровольцы» остановились у реки Лейты, служившей венгеро—австрийской
границей. Когда же наконец было принято первое решение о том, что венгерское войско пе
рейдет границу Австрии, тогда возмущавшиеся из-за бездействия и плохого снабжения сто
личные добровольцы, которые были вынуждены переносить дождливую осень без палаток
и не были снабжены зимней одеждой, стали справедливо требовать, чтобы их отпустили до
мой. Сам Вашвари соглашался с этим требованием, ибо он понимал социальные нужды
своих подчиненных, поэтому с согласия правительственного комиссара Ласло Чаньи 16 окт
ября 1848 года «столичная дружина» оставила лагерь и 18-го октября вернулась в столицу.
Заключительная часть публикации исследует вопрос о том, каким образом старался Ваш
вари спасти свою честь и честь своих людей от злостных нападок, обвинявших его и его
дружинников в недисциплинированности и самовольном уходе из лагеря. Автор приходит
к следующему выводу: капитан Вашвари не принимал да и не мог принять участия в пресле
довании врага за пределами родины, ибо, стоя во главе возмущающегося войска, которое
должно было в кратчайший срок вернуться домой, он не мог присоединиться к правителькственным комиссарам, агитировавшим перейти границу, так как не было смысла ему дискре
дитировать себя в глазах своих людей, да и всей страны.

Aladár
Urban
VASVÁRI UiND DIE „HAUPTSTÄDTISCHE TRUPPE" AN DER LEITHA
Resümee
Eine der oft umstrittenen Fragen ,des 1848-er Freiheitskrieges ist, wie sich das
an der Leitha stationierenden ungarischen Heer im Oktober an der österreichischen
Grenze hätte benehmen sollen. Ein ergänzendes Problem dieses Fragekreises ist,
wie Pál Vasvári, einer der bekanntesten Anführer der revolutionären ungarischen
Jugend neben Petőfi, als Kapitän der aus der Hauptstadt zum Lagerdienst abkom
mandierten Freiwilligen in diesen Tagen handelte. Dieses engbegrenzte Thema ist
auch heute noch von Interesse, da den erhalten gebliebenen Erinnerungen zufolge,
selbst Vasvári gegen die weitere Verfolgung des kroatischen Heeres über die
Grenze hinaus, d. h. in Österreich gewesen sei. Damit befaßten sich bischer weder
-die allgemeine Fragen bearbeitenden Handbücher, noch die kriegsgeschichtiieihen
Teilstudien.
Im ersten Teil seiner Abhandlung untersucht der Verfasser, uniter welchen
Bedingungen und imit welchem Ergebnis die Verteidigung der ungarischen Haupt
stadt Ende September 1848 organisiert wurde, als das kroatische Heer die Stadt
Székesfehérvár (ungefähr 60 k m entfernt von der Hauptstadt) ohne ernsthaften
Widerstand bereits erobert hatte. Die Abhandlung weist darauf hin, daß es zu der
geplanten allgemeinen Volkserhebung weder am 30-sten September noch am 3-ten
Oktober in Budapest kam. Beim ersten Mal wegen des von den Kroaten gebetenen
Waffenstillstandes, und beim zweiten Mal wegen des begonnenen Abzugs von
Jellachich in die Richtung von Raab und der österreichischen Grenze. Unter solchen
Umständen zogen nur Freiwillige, unter ihnen die von Pál Vasvári organisierte
Hauptstädtische Truppe ins Lager, das zur Verteidigung der Landstraße nach Buda
organisiert wurde, und begannen von dort aus die Verfolgung des kroatischen
Heeres.
Der zweite Teil der Abhandlung überblickt Vasvár is im Jahre 1848 gespielte
Rolle und versucht aufgrund der relativ geringen Quellenrnaterialien darzulegen,
unter was für Umständen er seine aus ungefähr 400 Mann, hauptsächlich aus
.iungen Handwerkern und Intellektuellen bestehende Truppe organisiert hatte. Der
Verfasser beweist aufgrund der zeitgenössischen Berichte und der Äußerungen von
Vasvári, daß sich die Mitglieder der Truppe zu dem Dienst, der ihnen größere
Lasten als den Mitgliedern des Landsturms auferlegte, zwar freiwillig meldeten
doch sie dachten, er dauerte höchstens 8 Tage wie es den Landsturmsleuten
versprochen war. Ihre Familie- und Arbeitsverhältnisse erlaubten ja keinen län
geren Dienst. Das verursachte dann die Schwierigkeiten, besonders als es nicht zu
einer entscheidenden Schlacht innerhalb der Grenzen des Landes kam und das
ungarische Heer — in seine Reihen mit den Hauptstädtischen Freiwilligen — an
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-der die Grenze bildende Leitha stehen geblieben ist. Als endlich die erste Entscheidung getroffen war, daß das ungarische Heer die österreichische Grenze überschreiten soll, forderten die wegen der Untätigkeit und der schlechten Versorgung
murrenden und den regnerischen Heribst ohne Zelten und Winterbekleidung zu
erleiden gezwungenen Hauptstädtische Freiwillige mit Recht, daß man sie nach
Hause läßt. Da auch Vasvári damit einverstanden war, weil er für die sozialen
Sorgen seiner Leute Verständniß hatte, verließ er mit seiner Truppe aim 16-ten
Oktober das Lager mit der Zustimmung des Regierung^kommissars, László Csányi,
und kehrte am 18-ten in die Hauptstadt zurück.
Der abschließende Teil der Abhandlung untersucht, wie sich Vasvári bemühte,
seine eigene und die Ehre seiner Leute gegen die bösartige Munkelei zu verteidigen, die sie der Indisziplin und der eigenmächtigem Verlassung des Lagers beschuldigte. Die Schlußfolgerung des Verfassers: Vasvári war nicht und konnte nicht
gegen die Weiterverfolgung des Feindes über die Grenzen hinaus sein, afoer konnte
.sich mit seiner unruhigen Truppe, mit der er in einigen Tagen nach Hause
kehren sollte, den für den Grenzenüberstritt agitierenden Regierungskommissaren
nicht anschließen, wenn er die Achtung seiner Leute und des ganzen Landes
laicht verlieren wollte.

SZABÓ MIKLÓS
A MAGYAR KATONAI REPÜLŐGÉPGYÁRTÁS FEJLŐDÉSE
(1938—1944)
A magyar repülőgépgyártás az 1938—1940-es években
A repülőgépiparral szemben támasztott elvárások és
a számára adott megrendelések
A magyar uralkodó osztály vezető körei kihasználva a számukra kedvezőbbé
váló kül- és belpolitikai, gazdasági viszonyokat, 1938. március 5-én Darányi
Kálmán miniszterelnök győri beszédével nyíltan meghirdették fegyverkezési
programjukat. Ezt a fegyverkezési egyenjogúság megszerzése (bledi egyezmény,
1938. augusztus 22.) előtt az tette lehetővé, hogy mind szorosabb szálakkal kö
tődtek az egyre agresszívabbá váló — a magyar revíziós törekvéseket támogató
— német fasizmushoz. Ugyanakkor a kisantant államok sorozatos meghátrálá
sától nőttön-nőtt az ország politikai és katonai vezetésének önbizalma, annál
is inkább, mert maga mögött tudta a revíziót túlnyomó többségében támogató
magyar társadalmat. E program nemzetközi pénzügyi akadályait az hárította
el, hogy 1938. január 27-én a Népszövetség felszabadította Magyarországot min
den pénzügyi ellenőrzés alól. Ezzel párhuzamosan a belső financiális lehetősé
gek javultak, hiszen a nemzeti jövedelem az 1936—37-es költségvetési évben
22%-kal nőtt. 1
A győri program új fejezetet nyitott az ország háborús felkészítésének tör
ténetében. Az országgyűlés 1938 májusában megszavazta, az egymilliárdos prog
ramot, aminek alapján a XX. törvénycikk lehetővé tette a kormány számára,
hogy ezt az összeget részben egyszeri vagyonadóból (600 millió P), részben 400
millió pengős kölcsön kibocsátásával fedezze. E beruházási összeg 60%-át lehe
tett közvetlen fegyverkezésre fordítani. 2
Ennek alapján a Honvédelmi Minisztérium anyagi csoportfőnöke 550 millió
pengőt tervezett hadikiadásokra — s ezen belül 55 milliót repülőanyagra —
fordítani. 3 így a Honvédelmi Minisztérium hatalmas megrendelésekhez juttat
ta az ipart, ezen belül is a nehézipart. Az elhatározott „Huba" hadrend szerűit
egy repülőhadosztályt szándékoztak felállítani, s ennek megfelelően már 1938
júliusában 4,5 millió pengős repülőgép- és motormegrendelést adtak a Weiss
Manfréd Műveknek. 4
1 Dorribrády Lóránd: A Horthy-hadsereg szárazföldi erőinek gépesítése a győri program időszakában (1938—1940)
Kandidátusi értekezés. Budapest, 1974.19. o.
2 Berend T. Iván—Szuhay Miklós: A tőkés gazdaság története Magyarországon 1848—1944. Budapest, 1973.
254. o.
3 Dombrády Lóránd: A győri program és a hadseregfejlesztés pénzügyi problémái. Honvédelem 1972/6. sz. 67. o.
4 Berend T. Iván—Bánki György: Magyarország gyáripara a második világháború előtt és a háború időszakában.
(1933—1944). Budapest, 1958. 301. o. (Megjegyzendő, hogy a Berend—Szuhay: A tőkés gazdaság... i. m. 254. o.-án
ez az érték 14 mill. P, de ez sajtóhiba, ezt az összeget tüzérségi lőszerek megrendelésére fordították, ugyancsak a WM.
műveknél).
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Azonban e nagyra törő tervek megvalósításának több akadálya volt. Például
az ipari háttér nem volt megfelelő: 1938-ban Magyarország az európai ipari
termelésből mindössze 0,9%-ban részesedett. 5 A nehézipar részaránya alacsony
volt (41,4%), hiszen a potenciális ellenségek közül Jugoszláviában ugyanez a
mutató 46,3% (bár ugyanakkor a gépgyártás részesedése csak 0,7%!), Csehszlo
vákia pedig jóval fejlettebb volt. Románia nehéziparának indexe viszont roszszabb volt (36,8%). Úgyszintén komoly gondot okozott, hogy a gyors fejlődés,
a hadiipar sikeres felfuttatásának előfeltételét képező szerszámgép- és munkagépgyártás 193!8-bani mindössze 9,2%^ban részesült.6 A nagyfokú nyersanyag
hiány csak fokozta a nehézségeket.
Mindezek — s egy sor más tényező — alapján egyértelműnek tűnik az, hogy
a legszélsőségesebb horthysta vezető körök — s ezek között is elsősorban a ka
tonák — nem ismerték fel a háború gépi korszakának azt az alapvető jellemző
jét, hogy a fegyveres erők ellátása, felszerelése minden korábbinál inkább függ
vénye az iparnak, amely így a háború legfontosabb tényezőjévé vált. Helyes
tehát az az értékelés, miszerint: „A hadvezetés hibát követett el, amikor — vo
luntarista módon — nem értékelte reálisan a magyar ipar, ezen belül is első
sorban a fém- és gépipar technikai állapotát, képességét a bonyolult felada
tokhoz való rövid idő alatti alkalmazkodásra. Az adott helyzetben nem lehe
tett adminisztratív eszközökkel egyik napról a másikra változtatni." 7
Pedig azt sem lehet mondani, hogy a fent jelzett tájékozatlanság általános,
vagy egyértelmű lett volna. Sokkal inkább a várható ellenség lebecsüléséről, a
meglepetésszerű — az egyes kisantant országokkal szemben külön-külön ki
vívott — gyors győzelembe vetett hitről lehet szó.
A győri program teremtette kedvező helyzetben a Honvédelmi Minisztérium
illetékes szervei megrendelésekkel látták el a repülőgépgyártásra képes nagy
üzemeket. Ezt megelőzően azonban, a honvédelmi miniszter szükségesnek tar
totta, hogy rögzítse a repülőgépfajták kiválasztásával és gyártásával kíapcsolatos
követelményeket. A vezérkar főnökéhez 1938. június 2-án küldött iratban 8 azt
kérte Rátz Jenő Keresztes-Fischer Lajos altábornagytól, hogy ezeket az alap
elveket úgy tegye magáévá, illetve egészítse ki, hogy „azoknak több éven át
megkötő hatása lehessen." Ugyanakkor már ebből az anyagból is kiérződik az
adottságok korlátozott volta, amikor a miniszter hangsúlyozta, hogy csak a
hadműveleti követelmények és műszaki lehetőségek (véleményüník szerint ez
utóbbira tette a hangsúlyt — Sz.M.) keretein belül lehet dönteni. Ennek meg
felelően minél kevesebb repülőgépfajta gyártását javasolta. Véleménye szerint
egy közelfederítő-, egy együléses vadász- és egy többmotoros könnyűbombá
zó-típussal minden feladat megoldható. Figyelembe véve az akkori hadászati
elképzeléseket, a feltételezett ellenség katonaföldrajzi helyzetét, nagyságát, ez
a nézet elfogadható.
Az alapkövetelményekben a miniszter a gyakorlati próbákon a Heinkel
„He—46" típusnál mind harcászatilag, mind repüléstechnikailag jobb ered
ményt felmutató „WM 21. Sólyom" közelfelderítő repülőgépként való rendsze
resítését, tehát a hazai gyártmányt javasolta.
Több magyar géptípust nem tudott proponálni, ezért azt az utat tartotta jár
hatónak, hogy a külföldi gyártmányokat csapatpróbának alávetni, s a tapasz
talatok alapján hozott döntéseknek megfelelően lincenvásárlással a szükségleSBerend T. Iván—Bánki György: Közép-Kelet-Európa gazdasági fejlődése a 19—20. században. Budapest, 197C.
478. o.
6 Berend T. Iván—Bánki György: Gazdaság és társadalom. Budapest, 1974. 240—241. o.
7 Dombrády Lóránd: A magyar ipar háborús mozgósítása az 1938—40 közötti időszakban. Hadtörténelmi Közle
mények (HK.) 1973/2. sz. 239. o.
8 HL. Vkf. Ein. 1. 1938/2C32

— 549 —

tet „kizárólag a hazai iparral" legyártani. Ismét felmerül tehát, hogy a törek
vés helyes, de nem mérték fel objektíven az ipari háttér és a licencvásárlás
lehetőségeit, illetve ezek a vélt lehetőségek idővel nem bizonyultak valósaknak..
Természetesen ez utóbbi nem róható fel hibájukul, mert valóban nem lehe
tett kiszámítani a szövetségesek gyakori magatartás-változását, s még kevésbé
a helyzetükben rövidesen bekövetkező egyre növekvő gondjaikat. így Magyar
ország mind nagyobb mértékben kényszerült saját szűküs lehetőségeire támasz
kodni. Az ennek megfelelően hozott újabb intézkedések előkészítése, majd gya
korlattá tétele hosszabb-rövidebb időt igényelt. így az ország gazdasági-katonai;
vezetői egyre nagyobb időzavarba kerültek célkitűzéseik megvalósítása terén.
Rátz szerint a MÁV AG, a Weiss Manfréd Repülőgép- és Motorgyár RT, a
Magyar Waggon- és Gépgyár RT, a Ganz és Társa, a Marx és Méray, valamint
a Danuvia jöhetnek számításba — idővel valóban ezek többsége alkotta a ma
gyar repülőgépipart —, s ezek között úgy kell elosztani a rendeléseket, hogy
légvédelmi szempontból decentralizáltak legyenek, illetve „az egészséges üzleti
versengés közöttük a legteljesebb mértékben érvényesüljön."
Ennek megfelelően a Légügyi Hivatal 1938. július 27-én 36 db „WM 21. Só
lyom" repülőgépet rendelt, mégpedig 12—12 db-ot a Weiss Manfréd Repülőgép
es Motorgyár RT-től, a MÁVAG^tól és a győri Magyar Waggon- és Gépgyár
RT-től.9
Ezzel közel egyidőben — július közepén — intézkedés történt a Caproni „Ca—
310" bombázók hazai gyártására. Bár a licenvásárlási tárgyalások csak szep
temberben zárultak le, a fenti időpontban 352 db. „M—14 Mars" motor és 36
db „Ca—310" sárkány gyártására adtak megbízást a Weiss Manfréd RT részére.
Ez a későbbiekben 114, illetve 18 db-ra módosult, miközben a MÄVAG és a
Magyar Waggon- és Gépgyár RT is kapott egy közös megrendelést 36 db sár
kányra. 10 Mindez azonban hiábavaló lépésnek bizonyult, mert végső soron nem
került sor a Ca—310-ek magyarországi gyártására.
Az 1939. január 1-ével önállósult légierő számára külön költségvetési kere
tet határoztak meg, ettől azonban nem javultak beszerzési lehetőségei.11 A Ve
zetőségi Értekezlet 1939. január 30. és február 4-i ülésén döntött az 1940. ápri
lis l-re megvalósítandó hadrendfejlesztés kereteiről („Huba—I. A" hadrend).
Ennek megfelelően a légierőnek a minőségileg javított „H—I. A", hadrendnél
kívánt fejlesztéséhez és repülőalapok szükséges berendezéséhez 22 millió P-t
kellett a Légierő Parancsnokság rendelkezésére bocsátani.12 így a Honvédelmi
Minisztérium III. (anyagi) csoportfőnöksége február 23-án tájékoztatta is a Lég
ügyi Hivatal illetékeseit, hogy a „Huba-I." és „Jenő" hitelek terhére korábban
kiadott megrendelésekre már biztosított 15 257 491 P-n felül további 22 millió
P. beruházási hitelt folyósítanak számukra, amiből fedezniük kell a kívánt fej
lesztéssel kapcsolatban felmerült költségeket, beleértve a repülőalapok telepí
tését is.13 (Az összeg érzékeltetésére: ebből pl. 67—68 db. Re—2000 „Falcone Ľ*
típusú olasz vadászgépet lehetett volna venni.) De más vonatkozásban is n a 9 Kováts Lajos: Adatok a magyar légierő anyagi-technikai állapotáról 1938—1944. HK. 1979/3. sz. 480—481.0.
Megjegyzendő, hogy más anyagban 38 db-ról tudnak, eszerint a WM.K.T 14 repülőgépre kapott volna megrendelést.
Lásd : Sárhidai Gyula: A repülőgépipar helyzete és teljesítményei Magyarországon a I I . világháború időszakában.
Repülés, 1978/6. sz. 12. o. Szerintem Kováts adatai a helytállóak.
10 Kováts: Adatok ... i. m. 466. o.
\
11 A légierő költségvetésének mérlegelésekor célszerű azt összevetni a honvédség egésze számára biztosított anyagr
lehetőségekkel. A Honvédelmi Minisztérium 1938—40-ben 1 048 665 500 P költségvetési, 623 244 000 P ún. telje»
állományfelemelési (Táf.) és 1807 400 000 P beruházási („Huba I., I I . " ; „Erdélyi I., I I " ; „Mozgósítási" lőszer)hitelt kapott. Ezekből — az előbbi sorrendben — 111815 500; 105 508 850 és 59 500 000 P maradvány képződött,mert.
megfelelő mennyiségű kill- és bélföldi kínálat hiányában nem tudták elkölteni. E beszerzési és licencvásárlási nehézségek,
természetesen a légierőnél is fennálltak. Dombrády Lóránd: A magyar gazdaság és hadfelszerelés 1938—1944. Buda
pest, 1981. 229—230. o.
12 HL. Vkf. Ein. 1. 1939/9403.
13 Uo. 1939/3397.
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gyón kis anyagi lehetőségekkel rendelkeztek. A légierő parancsnoka hatásköré
ben elrendelhető áthelyezések költségeire az 1938/39. költségvetési évre (tehát
abban az időszakban, amikor a légierő átszervezése, önállósítása zajlik — SzM.)
négyezer (!) pengős hitelkeretet biztosítottak. 14
Hasonló állapotoknak lehetünk tanúi az elkövetkezendő időszakban is. Pl. a
•Hasonló állapotoknak lelhetünk tanúi az elkövetkezendő időszakban is. Pl. a
ig terjedő másfél éves költségvetése a következőképpen alakult: 15
1939/40

Növekedés az 1938/39.
évihez képest
p eng ő

Honvédelmi Minisztérium

591 085 000

+ 323184 580

ebből a Légierő Parancsnokság

43 017 500

+ 29 386 950

Tehát a plusz fél év indokolta növekedést a Honvédelmi Minisztérium ren
delkezésére bocsátott összeg alig haladta meg (54%), míg a légierő esetében va
lamivel jelentősebb volt (68%), de ez is kevésnek bizonyult a rendkívül nagy
elmaradás pótlására. Erről tanúskodik Háry László ezredesnek, a légierő pa
rancsnokának a vezérkar új főnöíkéhez: Werth Henrik gyalogsági tábornok
hoz 1938. október 18-án intézett felterjesztése „A légierők szűk költségvetésé
nek következményei"-ről. 16
Ebben rámutatott arra, hogy — mint korábban jelentette — a részére elő
írt hadműveleti, szervezési, fejlesztési, kiképzési stb. követelményeknek csak
akkor tud eleget tenni, ha a másfél évre 200 511 354 pengős költségvetést (mint
látható, ez a Honvédelmi Minisztériuménak több mint l/3-a — SzM.) bizto
sítanak számára. Ezzel szemben csak 59 834 150 P-t, a szükségletnek alig 30%-át
kapta meg. (összevetve az előbbi táblázattal, időközben tehát még közel 17
millióval, azaz 39%-kal emelték is egyéb forrásokból a rendelkezésére bocsátott
anyagi lehetőséget.) A légierő hitelkeretét úgy értékelte, hogy: „Ez az összeg
még a puszta megélhetésre, a jelenlegi szervezet és felszerelés fenntartására sem
elegendő." Nem látott lehetőséget új repülőgépek beszerzésére, aminek követ
keztében — figyelembe véve az évi átlagosan 20%-os (!!!) veszteséget — a költ
ségvetési év végére mindössze 191 repülőgép fog egy esetleges háború esetén a
hadsereg rendelkezésére állni. Az iskolagépekben mutatkozó nagyfokú hiány
következtében viszont: „Az elkövetkező 2 évben . . . teljes értékű repülőgépve
zető utánpótlással sem szabad számolni!" — állapította meg Háry ezredes.
De ugyancsak anyagiak hiányában nem látott lehetőséget a repülőgép-fegy
verzet, híradóanyag és gépkocsik kiegészítésére, a külföldről beszerezhető anya
gok felhalmozására sem. A legénység fabarakkokban él, az értékes bombázó
repülőgépeket szabad ég alatt kénytelen tárolni, nem «képes a kitérő- és hadi
repülőtereket használható állapotba hozni. Első pillanatra megalapozottnak —
utolsó mondata pedig „látnoki"-nak — ítélhető, sőt az egész honvédségre vo
natkoztatható a légierő parancsnokának azon megállapítása, miszerint: „Nem
lehet reális az, hogy a hadrendet állandóan fejlesztjük anyagi és személyi meg
alapozottság nélkül. Ez a legfelsőbb vezetés félrevezetését jelenti, ami háború
14 HL. Vkf. H. iratai. 1938. 205. doboz. 251. fól.
15 HL. Vkf. Ein. 1. 1939/5061.
16 Uo. 1939/5192.
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esetén irtózatos katasztrófához fog vezetni." (kiemelés tőlem — Sz. M.) Abban
is igaza volt, hogy: „Hazai ipar nélkül nincs komoly és ütőképes légierő!", csak
azt nem látta, hogy követelésének ipari—tárgyi, illetve beszerzési akadályai
vannak. Elsősorban nem azért irreális a 350—400 milliós kérelme, mert — ennek
legalább bizonyos részét — lehetetlen lett volna előteremteni, hanem azért, mert
ekkora igényt nem tudtak kielégíteni a hazai és külföldi repülőgépgyárak, s
licenc is csak korlátozottan volt megvásárolható. (Lásd a, 11. sz. lábjegyzetet)
Igaz, a magyar üzemek több „Sólyom" típusú közelfelderítő repülőgép gyártá
sára lettek volna képesek, de ezekre csak egyre kisebb mennyiségben volt szük
ség, így a megrendelések nagysága visszaesett. 1939. április 12-én már csak 7—7
db-ot rendeltek a WM. Repülőgép- és Motorgyár RT-től, MÁVAG-tól és a Ma
gyar Waggon- és Gépgyár RT^től.17 Viszont ebben az időben vonták be a Marx
és Méray céget repülőgépműszerek (sebesség- és magasság-mérők) gyártásába,
s 1939 márciusára a Danu via gyár is felkészült a nagy tűzgyorsaságú 8 mm-es
géppuska csapatpróbára bocsátására. 18
Ez utóbbi, s ehhez hasonló erőfeszítések azonban egyelőre hatástalanak ma
radtak. A repülőgéphiány, a magyar ipar felkészületlensége tükröződik az Or
szágmozgósítási Bizottságnak a Legfelsőbb Honvédelmi Tanács részére 1939.
december 12-én összeállított jelentéséből is,19 amikor hangsúlyozta: „Szegényes
a repülőgép- és gépkocsi iparunk helyzete. EzUjrt minden rendelkezésre álló esz
közzel repülőgép és harckocsi iparunkat meg kell teremteni, mert ezekkel a
fegyverekkel lényegesen gyorsabban érhetjük el hadműveleti céljainkat... A
legutóbbi tapasztalatok alapján ezekben a fegyverekben is függetleníteni kell
magunkat a külföldtől..." Mint látható, már a legfelsőbb szinten foglalkoztak
e problémával, s döntő elhatározás született. Ezzel új korszak kezdődött a ha
zai repülőgépgyártás fejlesztése terén is. Azonban a döntés egyelőre kevésnek
bizonyult. Az ismert gondok nem tették lehetővé a gyors kibontakozást.
Ezt támasztja alá a légierő parancsnokának 1940 eleji igénye is, amikor a
„Huba—II." hitelből 175,1 millió P-t kért a légierő felszerelésére, amelyből né
met megrendelésre 85,7, olasz beszerzésre 56,76 millió P-t szándékozott fordí
tani, s magyar gyártmányokra mindössze 32,7 milliót. Bár az összeget idővel
megnövelték 183,1 millió P-re, ennek ellenére a hazai vásárlásra kifizethető
pénzmennyiség tovább csökkent. (Megoszlása az előbbi sorrendben: 85,7; 91,4
és 6 millió P.)20 A beruházái összeg ilyen mérvű növelését az tette lehetővé,
hogy a kormány még 1939 novemberében rendkívüli hitelkeretet bocsátott a
Honvédelmi Minisztérium rendelkezésére azzal a céllal, hogy a „H—II." had
rendfejlesztés során pótolni lehessen a hadrendi hiányosságokat. Külön figyel
met érdemel az 1939. december 20-án, a „H—II." hadrendfejlesztéssel kapcsolat
ban összehívott értekezleten felállított sürgősségi sorrend: 1. Légierők hiányai
nak pótlása; 2. Harckocsibeszerzés; 3. Páncélelhárítás és 4. légvédelem kiépí
tése. 21 Tehát ekkor a légierő felkészítése megelőzte a harckocsicsapatok fej
lesztését is. Ezt az ellenséges védelem, a román erődrendszer esetleges gyors
lefogásának, leküzdésének igénye indokolhatta.
Minden anyagi erőfeszítés és elvi állásfoglalás sem volt képes azonban alap
vető változtatásra. Bár a megrendelt gépmennyiség viszonylag jelentős növe
kedést mutatott az előző éviekhez képest, összességében mégsem volt lényeges.
Az illetékes szervek ugyanis a három üzemtől (WM. Repülőgép- és Motorgyár
17 Kováts: Adatok ... i. m. 481. o.
18 HL. Vkf. Ein. 1. 1939/3525.
19 Uo. 1939/21/0M. B.
20 Vesztényi János: A. magyar katonai repülés története (1919—1942) (Kézirat) HL. Tgy. 2787. V. fejezet. 172—
173. o.
21 HL. Vkf. Ein. 1. 1939/5281.
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RT; MÁ VAG, Magyar Waggon- és Gépgyár RT) 1940. április 13-án 8—8—7,
szeptember 2-án pedig 16—16—16 „Sólyom" típusú repülőgépet igényeltek.22
A MÁVAG a fentieken kívül 1940. március 8-án megbízást kapott arra, hogy
a Caproni „Re—2000" típusú olasz vadászgép licence alapján kezdje meg a ma
gyar változat („Héja") gyártását. Az októberben megkapott rajzok szerint meg
indult a munka, de nem volt benne sok köszönet, mert a gép már a megvásár
lás pillanatában korszerűtlen volt. Erről így vélekedtek — később — az akko
ri légierő pilótái: „A magyar kormány a már eléggé elavult Héja vadászgépet
1940-ben azért vásárolta meg, mert a közeljövőben várható világégés miatt a
tengelyhatalmak nem voltak hajlandók eladni a modernebb típusú vadász-re
pülőgépeik gyártási jogát." 23
Amikor 1940-ben sikerült megszerezni a Focke—Wulf „Fw—58" típusú is
kola- és futárgép licencét a németektől, a Honvédelmi Minisztérium 30 db-ot
rendelt a Magyar Waggon- és Gépgyár RT-től.24
1940-ben a már hadviselő Németország érdeklődése — a Kereskedelmi Bank
és a Weiss család kezdeményezése következtében — egyre fokozódott a ma
gyar ipar iránt. Ennek megfelelően 1940-ben államközi tárgyaláson állapodtak
meg a magyar repülőgépgyártás kiépítéséről. Ezzel összhangban már 1940-ben
12 milliós beruházással kibővítették a WM Repülőgép- és Motorgyár RT repülő
gépgyártási kapacitását. 25
összességében azonban ezek csak csekély eredményt hozó próbálkozások vol
tak, a győri program befejeződésének következtében egyre inkább kitapinthatóbbakká váltak a hadigazdaság — átmeneti — hanyatlásának jelei. Ezt ellen
súlyozandó, újabb megrendelésekkel igyekeztek ennek elejét venni, illetve a
meglevő kapacitásokat kihasználni. Ez a magyarázata annak, hogy 1940. de
cember 31-én 84 779 677,88 P értékű megrendelést tudhatott magáénak a ma
gyar repülőgépipar. 26
A magyar repülőgépipar lehetőségei és termelési

eredményei

Már az eddigiekből is világosan kitűnt, hogy a magyar gazdaság fejlettségi
színvonala, a hadiipar viszonylag szűk kapacitása, a nyersanyagszegénység, va
lamint az első lépéseit tevő repülőgépgyártás nem tette lehetővé, hogy lénye
ges ugrás következzen be a légierő minőségi és mennyiségi fejlesztése terén.
Ezek a tények, az objektív feltételek hiánya kényszerítette az Iparügyi Mi
nisztérium XVII. (HM. 17., azaz hadiipari mozgósítási) osztályát 1938-ban ama
tény közlésére, hogy amíg a havi szükséglet repülőgépmotorból 140, a repülő
gépsárkányból pedig 120, addig az ipar teljesítőképessége mindössze 25, illetve
60 db.27
E rendkívül nehéz helyzet kialakulásában jelentős szerepet játszott a német
gazdaságpolitika, amely 1939-ben is Magyarország további iparosításának le
állítását célozta. Ilyen körülmények között rendkívüli erőfeszítéseket igényelt,
hogy az 1938 júliusában megrendelt 36 „Sólyom" első példányai 1939 végén
megjelenhettek a közelfelderítő századoknál.
Nem mondható el ugyanez — a korábban jelzett — Caproni „Ca—310" bom22 Komis: Adatok ... i. m. 481. o.
23 Magyarország honvédelme a II. világháború előtt és alatt (1920—1945) Kiadta és sajtó alá rendezte: Dalnoki
Veress Lajos. München, 1972. I. k. 294. o.
24 Berend—Ránki: Magyarország gyáripara ... i. m. 448. o.
25 Berend T. Iván—Ránki György: A német gazdasági expanzió és a magyar gyáripar a szovjetellenes hábort
idején. 1941—1945. Századok. 1955/4—5. sz. 646. o.
26 HL. HM. Ein. I I I . Csfség. 1941/6603.
27 Vesztényi: i. m. IV. fej. 113. o.
2 Hadtörténelmi Közlemények
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bázók gyártásáról. Az ugyancsak 1938 nyarán benyújtott igény — minden való
színűség szerint elavultsága miatt — nem realizálódott, mivel ilyen mennyi
ségű ,,Ca—310" a hadrendben sehol sem mutatható ki!
Hiába próbálkoztak az illetékes szekemberek megfelelő repülőgép gyártási
jogát megszerezni, ezek az erőfeszítések az esetek többségében eredménytelenek
voltak. Tehát leegyszerűsítve a dolgot: a probléma nemcsak az volt, hogy ,.mi
vel?", hanem az is, hogy „mit?" termeljenek.
A repülőgép-megrendelések csak részbeni teljesítése tovább súlyosbította a
légierő helyzetét. A nagyfokú géphiány arra kényszerítette Háry ezredest, hogy
az 1939/40. évre vonatkozó kiképzési rendeletében 28 — miután rámutatott
arra, miszerint: „szükségszerűen hadrafogható minőségben ma már nagyobb a
kiképzett személyek száma (pedig nem sakkal korábbi jelentéséből tudjuk, hogy
e téren sem volt rózsás a helyzet! — SzM.), mint amennyit a bevethető gépek
követelnének" — havi 2—3 órára korlátozza a hadigépeken való repülőkikép
zést. Hangsúlyozta, hogy a pilóta: „értékben és szavakban ici nem fejezhető
szolgálatot tesz a Hazának, amikor a további repülésről való lemondással a ha
direpülőgépet kíméli."
Ezek a tények is közrejátszottak abban, hogy az illetékesek — mint láttuk —
újabb és újabb kísérleteket tettek a feltételek javítása érdekében. Azonban
hiábavalók voltak a megrendelések, a pénzügyi erőfeszítések, a licencvásárlási
próbálkozások, az alapvető gondokon: az ipar megalapozatlanságán, a techni
kai—technológiai előfeltételek hiányán lényegében nem tudtak úrrá lenni.
Ezt látszik alátámasztani — bizonyos pontosítással — a vezérkarfőnökség 1.
osztálynak 1940. december 6-án a légierők helyzetéről írásban lefektetett véle
ménye. 20 Ebben rámutattak arra, hogy a légierő szükséglete és a rendelkezésre
bocsátott hitelkeret között nem volt meg az egyensúly. „Anyagilag nem történt
meg soha időben a légierő tervszerű fejlesztésének biztosítása . . . A légierő
anyagi megalapozása tulajdonképpen sohasem történt meg" — állapította meg
a vezérkarfőnökség hadműveleti osztálya. A légierőt egy szörnyszülötthöz ha
sonlította, melynek egyes testrészei aránytalanul nagyok, de éppen a legfonto
sabbak fejletlenek. Példaként említette, hogy a kb. 100 millió. P. értékű bombát,
lőszert, üzemanyagot a jelenlegi repülőgép-állománnyal nem tudják felhasznál
ni.
Azért van szükség pontosításra, mert — mint a hiteleknél láttuk (11. sz. láb
jegyzet) — nem a légierő szükséglete és a rendelkezésre bocsátott hitelkeret, ha
nem a szükséglet és a gyártási, illetve beszerzési lehetőségek iközött nem állt
fenn egyensúly. Amennyiben reális kilátás nyílt volna vásárlásra, nem képző
dött volna közel 277 millió pengős „maradvány"! Ezért ítélhető megalapozott
nak Reményi-Schneller Lajos pénzügyminiszter 1940 júliusában kifejtett állás
pontja, melynek során „Jelentős érvként hozta fel, hogy kapacitás és nyersanya
gok hiánya következtében, az eddigi megrendelésekkel különben is lekötött ma
gyar ipar amúgy sem tud eleget tenni egyhamar újabb nagyarányú megrende
léseknek.":i0
Összességében tehát megállapítható, hogy az 1938—40-es években egy sor
obektív tényező miatt a magyar repülőgépipar még csak a felkészülés stádiu
mában volt, s mindössze néhány repülőgép előállítására volt képes.

28. HL. Kepülőalakulatok 37. doboz: Ein. le. I.—1939/70(125.
29 HL. Vkf. Ein. 1 1940/5828.
30 Dombrády: A magyar gazdaság és ... i. m. 203. o.
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A magyar repülőgépipar fejlődése (1941—1944)
Erőfeszítések

a repülőgépgyártás

kibontakoztatásáért

B á r a győri p r o g r a m b a n elhatározott gyártási célkitűzések 1940-ben telje
sültek, a fokozódó háborús légkörben egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy további
erőfeszítésekre v a n szükség a m a g y a r honvédség korszerű színvonalra emelése
érdekében. Ezt szolgálták pl. a k o r á b b a n jelzett újabb repülőgép-megrendelé
sek is. B a r t h a Károly honvédelmi miniszter és W e r t h Henrik gyalogsági t á b o r 
nok, vezérkari főnök mindent megtettek a hadigazdasági szempontból fontos
üzemek katonai ellenőrzés alá vonása érdekében. Ezzel p á r h u z a m o s a n igyekez
tek a még szabad ipari kapacitásokat is a hadsereg szükségleteinek kielégíté
sére felhasználni. Ennek megfelelően a Honvédelmi Minisztérium 52,1 millió
pengős megrendelést szándékozott adni 1941-ben a repülőgépgyáraknak. 3 1
Az igazi fellendülés azonban 1941 t a v a s z á n — n y a r á n következett be, amit
jelentős m é r t é k b e n elősegített a Teleki Pál halálát, illetve a Jugoszlávia lerohanását követő jobbratolódás. A m a g y a r revíziós célkitűzések csak részbeni
megvalósulása ugyanis a r r a kényszerítette a m a g y a r politikai — m é g i n k á b b a
legszélsőségesebb vezető katonai — köröket, hogy minden korábbinál i n k á b b
hozzákössék az ország sorsát Németország szekeréhez. A W e h r m a c h t korábbi
sikereinek h a t á s á r a egy percig n e m kételkedtek a b b a n , hogy a n é m e t fasizmus a
Szovjetunió ellen is rövid idő alatt elérheti hadászati célkitűzéseit. A v á r h a t ó
újabb adományok, az ország eredeti egysége helyreállításának reményében M a 
gyarország menthetetlenül belesodródott egy — a tényleges érdekeivel ellen
tétes ->— igazságtalan háborúba. Ezt a célt szolgálta a hadigazdaság m i n d e n k o 
rábbinál teljesebb kiépítése. Egyre szembetűnőbb az állam közvetlen és erős be
avatkozása a termelésbe.
A termelés jelentős része közvetlenül az állam m e g 
rendelésére folyt. /
Ennek anyagi alapjait a „Huba—III." hadrendfejlesztési hitellel t e r e m t e t t é k
meg. A „Huba—III." alapkoncepciója — a „Huba—II."-höz hasonlóan — a lé
gierő (elsősorban) és a páncélosalakulatok (másodsoron) fejlesztését irányozta
elő. A „Huba—III." hadrendfejlesztéssel kapcsolatos feladatokról 1941. f e b r u á r
18-án tartott értekezlet jegyzőkönyvének 3 2 t a n ú s á g a szerint a légierő m e n n y i s é 
gi és minőségi fejlesztése é r d e k é b e n „a legfontosabb harci repülőgépeket, t e h á t
a zuhanóbombázó, az erőszakos felderítést végrehajtó és a vadászgépek hazai
gyártását minden eszközzel meg akarjuk kezdeni itthon." A légierő fejlesztésére
730 millió P-t irányoztak elő, melyből 350 milliót harci, 50—50 milliót pedig
gyakorló, illetve iskola- és kiképző repülőgépek beszerzésére szándékoztak for
dítani. Természetesen a korszerűség volt a m e g h a t á r o z ó : „Űj hadirepülőgépek
g y a n á n t a legmodernebb gépeket vesszük alapul, m e r t ezekkel Németországban
a mostani háború folyamán óriási eredményeket értek el. így hát M a g y a r o r s z á 
gon a „Junkers—87", „Junkers—88" és „Messerschmitt—109" gépeket fogjuk
gyártani." Mint ebből kitűnik, a zuhanóbombázó, az „erőszakos felderítést vég
rehajtó" és a vadászgépeket hazai gyártásból, míg az iskola-, gyakorló és szállí
tó repülőgépeket külföldről szándékoztak biztosítani.
Ez 'tehát a z az elképzelés, amit képtelenek voltak a g y a k o r l a t b a n megvalósí
tani.
Az 1941. április 28-i minisztertanács elfogadta az 1471 millió pengős „Huba—
III." hadrendfejlesztési javaslatot azzal, hogy e célra 5 éven át évi 300 millió
pengős hitelkeret áll rendelkezésre. 3 3 U g y a n a k k o r arról is döntöttek, hogy
31 HL. HM. Ein. III. Csfség. 1941/3728.
32 HL. HM. Ein. 1. a. 1941/40/M
33 HL. HM. Ein. I I I . Csfésg. 1941/450/M.
3'
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B)"Huba-III."-on felüli
hitelszükséglet (mill.P)

A) "Huba-III." hadianyag beszerzési
hitelszükséglet (mill. P)

Ebből
1941-ben
"kell"

Le

Fe.

Ossz.

80

197

277

Ebből
1941-ben
"kell"

Ebből
1941-ben
"kell"

A.,

B.,

Ossz.

277

35,3

312,3

Le

Fe

Ossz.

20,3

15

35,3

emellett a „Huba—III."-on felüli beszerzésekre augusztus 1-ével még 78,66 mil
lió pengőt biztosítanak a Honvédelmi Minisztériumnak. Ennek a hadrendfej
lesztési célkitűzésnek külön érdekessége — mint az 556. oldal ábrája mutatja —,
hogy a honvédség történetében először haladta meg a légierő fejlesztésére szánt
összeg a földi erőkét. Ez a globális célkitűzés azonban ebben az évben még nem
érződött, mivel a hadsereg háborús felkészítésére szándékozták fordítani a na
gyobb összeget, s a légierőére csak 80 millió pengőt. De az említett 78,66 millió
pengős keretből 1941-re jutó 35,3 millió nagyobb részét szánták repülőkikép
zésre, s csak 15 milliót erődök építésére, összességében tehát a honvédség „1941.
évben kell" 312,3 millió P-jéből 100,3 milliót terveztek a légierőre költeni.
Mindez azonban ismét csak terv maradt, mert enmek alig kétharmadát (66,6
millió P.) tette ki a légierő 1941. évi költségvetése,34 sőt ebből már 1940-ben
megelőlegeztek 22,71 millió P-t. így ténylegesen csak 43,89 millió állt rendel
kezésre, ami — a vezérkarfőnökség 1. osztályának véleménye szerint — „még
20—30%-os általános drágulás mellett sem elég".35 Az osztály rámutatott arra,
hogy az előző évihez viszonyított 3,99 millió pengős növekedés alig több annál,
amit 1940-ben póthitelként kapott repülőgépek és motorok javítására, ezért a
légerő helyzete az „1941. évben csak rosszabbodhat." Amennyiben ez az összeg
marad, arra az esetre azt javasolta a hadműveleti osztály a vezérkar főnöké
nek, hogy csökkentse a légierő kivonuló, iskola- és egyéb alakulatait, mivel „a
légierő költségvetése és a valóságos szükséglet közötti különbségből fakadó
helyzetet komoly következmények nélkül sokáig nem tartja fenntarthatónak."
Azt, hogy a „Huba—III." hitelből a légierő fejlesztésére az elkövetkező évek
ben mennyi és milyen megoszlásban jutott, illetve a felszerelési hiteleket ho
gyan használták fel, az 558—559. oldal táblázatai mutatják. 36
A légierő költségvetésének 1942-től való évenkénti jelentős növekedése egy
alapvető változásról tanúskodik. Túl ugyanis a közvetlen háborús felkészülésből
származó fokozott anyagi megterhelésen, ebben lényeges szerepet játszott a ma
gyar gazdaság fejlesztésével kapcsolatos német megítélésben bekövetkezett vál
tozás is. Az eddigiekben ugyanis — különösen 1939—40-ben — Németország a
magyar ipar leépítésére, az agrárjelleg, az „éléskamraszerep" erősítésére töre
kedett Magyarország viszonylatában. 37 Bár a nyugat-európai hadjárat során
hatalmas zsákmányra, rendkívül fontos hadiipari körzetekre tett szert, az eköz
ben, valamint az „angliai csata" során elszenvedett veszteségei,38 illetve a Szov
jetunió elleni háborúra való készülődés követelményei ezen álláspontjának revideálására késztette a német vezetőket.
Tehát Németországban a hadseregfejlesztést is, és a hadiipar felfuttatását is
egyidőben, párhuzamosan kellett megoldani. Annak következtében viszont, hogy
a mind nagyobb számban bevonultatott férfi munkaerőt képtelének voltak nők
kel pótolni, így csak a hadifoglyok, lágerlakók és megszállt országok kényszer
munkájával, illetve a csatlós országok fokozottabb bevonásával, a termelési
együttműködés kiszélesítésével tudtak megfelelni ennek a követelménynek.
34 HL. HM. Ein. 34. 1944/417/Bbk.
35 HL. Vkf. Ein. 1. 1940/5259.
36 HL. HM. Ein. 34 1944/417/BbK. Megjegyzés : az eredeti iratban mutatkozó összeadási hibákat a táblázatban
már kiküszöböltem.
37 A Wilhelmstrasse és Magyarország. Összeállították és sajtó alá rendezték, a bevezető tanulmányt írták: Bánki
György, Pamlényi Ervin, Tilkovszky Lóránt, Juhász Gyula. Budapest, 1968. 361. o.
38 Az 1941. IV. 11-én 5298 repülőgéppel rendelkező Luftwaffe 1940. V. 10. és VI. 30. között összesen 2073 repülő
gépet, valamint 3008 hajózót veszített, míg az „angliai-csatá"-ban 1940. VII. 10-től X. 31-ig további 1733 repülő
gépet. Ez az érték 1941. VI. 22-ig még újabb kb. 4500-zal nőtt a harci repülőgépek viszonylatában. Ezt a vesztesé
get a német repülőgépipar pótolni tudta, de az arányok egyre aggasztóbbakká váltak, hiszen az 1940-es havi 850
és az 1941. évi 1030 db-os átlagos repülőgép-termeléssel szemben az átlagos havi 580, illetve 1036 db-os (!) veszteség
állt. Groehler, Olaf: A légi háborúk története 1910—1970. Budapest, 1980. 163., 182., 223., 333., és 335. o.-ak, illetve:
A második világháború története 1939—1945. Budapest, 1977. III. k. 388. o.
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összehasonlító táblázat a légierő költségvetési hitelének alakulásáról (1941—1944)
(millió P.)

Költs.vetési
év

Szemé
lyi j á 
randó
ság

Fenn
tartási
hitel

Kikénzésre

Kísér
letre

Békeag.
kieg-re.

1941

16,6

1942

29,976

31,819

25,417

0.811

6,903

1943

56,791

39,969

32,486

7,113

9,32

1944

106,491

83,7

76,7

2,4

Beru
házásra

Üzemi
kiadá
sokra

Hadi
anyag
után
pótlásra

Nevelési
intézetre
(AK)

Dologi
kiadá
sokra
ossz.

50

34,34

Mind
össze.

66,6

83,818

113,794

71

1,14

132.645

189,436

66

1,54

276,4

382,891

102

7,328

1,073

10

0.467

23,202

3,815

15.6

15

2,72

60

Az összhitel megoszlása (1941—1944)
Költségvetési év

1941

1942

összihitel (millió P.)

66,6

114

Előző
évihez
visz.
emel
kedés
%-ban

1944

1943

382,9

189,4

Szem. j á r a n d ó s á g (millió P.)

16,6

250/0

30

26%

56,8

30%

106,5

28%

Dologi k i a d á s (millió P.)

50

75%

84

74%

132,6

70%

276,4

72%

A felszerelési (beruházási) hitelek felhasználása (millió P.)

Hitelek

összege:
Ebből b e 
szerezve,
illetve
biztosítva

r e p ü l ő g é p (db)

„H—III"
és
„H—III."
kiég.*

26,9

783+636=
1419

„H—I."

„H—La.'-

„H—II."

38,2

20,1

183,1

69,5

75

35

388

49

3

68

15,6

6,5

37,1

22,5

24,2

6,4

3,1

a hitel % - á b a n

16,7

15,5

r g . m o t o r (db)

55

32

értékben

„H—III."
több
költség

565

„Hgy."

122

1197
375
26,4

—

1495
176

„H—III."
ú j a b b kiég.
(Me.
program
kibőví
tése)**
468
451
318,2
68
184

értékben

3,4

2,2

22,6

8,9

—

a hitel % - á b a n

8,9

10,9

11,7

12,8

—

12,5

14,2

rg.alkatrész

3,4

2,6

26,4

6,6

7,6

80,3

—

8,9

12,9

14,4

9,4

28,3

5,7

—

értékben

a hitel % - á b a n

66,4

egyéb ag. é r t é k b e n

25

12,2

66,1

38,4

12,8

787,3

83,4

a hitel % - á b a n

65,5

60,7

36,8

55,3

47,5

55,4

17,8

* E két hitel keretében megrendeltek 280 db „Me—210" és 240 db „Me—109" repülőgépet, valamint 1066 db „DB—
605" motort (Messerschmitt-program). Ebből azonban a beinduló vadászprogram miatt a leszállításra nem került
120 db „Me—210" helyett „Me—109"-eket gyártanak — jelzi az 1944. 06. 30-án kelt irat.
** Az irat szerkesztői már ekkor jelezték, hogy a „Huba—III" + kiegészítő hitelekből nem szerezhető be a hadrend
teljes anyagszükséglete, a hiányt a „Szabolcs" hadrend 1—2. ütemében (1944—47) tervezik pótolni.

A munkaerőlétszám alakulása Németországban1
(millió fő)
Német
Időpont

munkaerő

férfi

nő

ossz.

Idegen
munkaerő

összes
munkaerő

0,3

39,4
36

1939.

máj.

24,5

14,6

39,1

1940.

máj.

20,4

14,4

34,8

1,2

36,1

1941. m á j .

19,0

14,il

33,1

3,0

1942.

máj.

16,9

14,4

31,3

4,2

35,5

1943.

máj.

15,5

14,8

30,3

6,3

36,6

1944. m á j .

14,2

14,8

29

7,1

36,1

Mint a táblázatból is kitűnik, 1941 nyarára a német hadigazdaságban a 6
milliós kiesést mindössze 2,7 millió idegen munkással tudták — némileg — el
lensúlyozni! A helyzet tényleges értékelésénél azonban hangsúlyozni kell, hogy
éppen a háború kiszélesedésének időszakában nem egyszerűen 3,3 millióval
csökkent a munkaerő. A kiválóan képzett, begyakorolt német szakmunkást nem
pótolhatták a lényegesen alacsonyabb kvalifikáltságú — vagy éppen ezt köve
tően betanított — külföldi munkások, illetve a koncentrációs táborok foglyai.
Ez utóbbiak fizikai állapota, a lehetőségekhez mért — de mégis fellelhető — el
lenállása, munkalassítása, selejtgyártása tovább erősítette a negatív mutatót.
Ugyanekkor a német szakemberek mindinkább meggyőződtek arról, hogy az
általuk lenézett és visszaszorításra ítélt magyar ipar — minden gyengesége és
gondja ellenére is — képes részt venni korszerű harceszközök előállításában.
A munkaerőhiány arra kényszerítette őket, hogy elősegítsék — többek között —
a magyar repülőgépipar fejlesztését. E felismerés következtében az 1940-ben
megkezdődött gazdasági együttműködés 1941-ben nagymértékben fellendült. A
németek támogatásával létrehozott termelő-kapacitások aztán legalább 70%ban német igényeket elégítettek ki/' 0 Tehát már a Szovjetunió elleni háborút
közvetlenül megelőző időszakban megnőtt Magyarországnak, mint — elsősorban
— gazdasági és munkaerőbázisnak a szerepe. Ezzel minden korábbinál jobban
beépült az ország a német Grossraumwirtschaftba. „E nagyobb gazdasági egy
séget azonban a fasizmus sohasem az érdekek egyeztetése, az egyes területek
integrálása útján, hanem az erőszakon alapuló gazdasági leigázás, az általa ki
épített rendszerbe való betagolás, annak kiszolgálása formájában kívánta rea
lizálni."41 Hiába voltaik az ezzel kapcsolatos figyelmeztetések42, rövidesen saját
bőrükön tapasztalhatták a német érdekek gátlástalan érvényre jutását.
Sőt, miután Bartha Károly honvédelmi miniszter 1941 januárjában tárgya
lásokat kezdett velük, Reményi-Schneller pénzügyminiszter szükségesnek tar
totta jelezni: „számolni kell azzal, hogy a német repülőgép rendelések gazdasá
gi finanszírozása nagyrészben Magyarország feladatává válik". 43 Az ország ve39 Ránki György: A második világháború története. Budapest, 1970. 2(i5. o.
40Berend—Ránki: Közép-Kelet-Európa ... i. m. 575. o.
41 Ormos Mária—Ineze Miklós: Európai fasizmusok 1919—1939. Budapest, 1970. 231. o.
42 Teleki Pál már 1939-ben felhívta a figyelmet arra, hogy: „A német birodalom hazánkban olyan nagymérvű
és szerteágazó érdekeltséggel rendelkezik, hogy ezen keresztül az egész magyar gazdasági életet ellenőrizni, sőt bizo
nyos mértékben befolyásolni is tudja." Lásd: Berend T. Iván—Ránki György: Magyarország a fasiszta Németország
„életterében" 1933—1939. Budapest, 1900. 199. o.
43 Dombrády: A magyar gazdaság és ... i. m. 84. o.
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zetői viszont érdekükben állónak ítélték a magyar repülőgépipar fejlesztését és
más választásuk nem is volt. Ebben bízva jelentette ki 1941. február 17-én Ke
nése Valdemár altábornagy, a légierő új parancsnoka, hogy az elsővonalbeli
repülőgépek lóerő-teljesítménye 1941—43 között 270 000 LE-ről 650 000-re
(1 L E = 735,5 W — SzM.) fog nőni.44 Rövidesen azonban kiderült, hogy a né
met—magyar közös repülőgépgyártási programnak — a partner részéről —
nem ez az elsődleges célja, hanem a németeknek végzett bérmunka rendsze
rének jelentős kiszélesítése.
A tárgyaló felek már 1941. március 13-án előzetes megbeszélést folytattak a
magyar ipar felkészítéséről a Messerschmitt „Me—109" vadász-, „Me—210"
bombázó repülőgépek és a Daimler—Benz „DB—601" repülőgépmotorok gyár
tására. 45 Ennek során döntöttek arról, hogy a Junkers „Ju—87" repülőgépek és
a „Jumo—211" motorok gyártásának beszüntetésével felszabaduló munkaerőt
is e feladatok végzésére állítják át. A tárgyalásokra készített légierő parancs
noksági kimutatás szerint a „Huba—III" alapján 1943 végére elérendő had
rendhez 75 „Héja" 100 Messerschmitt „Me—109", 78 Junkers „Ju—87", 250
Junkers „Ju—88" és 70 Junkers „Ju—52" típusú repülőgépet kell beszerezni.
Az együttműködési szerződés előkészítése érdekében 1941. március 29-én Tietze német alezredes megrendeléseik részükről való anyagbiztosításáról tárgyalt
a Honvédelmi Minisztérium illetékeseivel. E megbeszélések során Clodius kül
ügyminisztériumi osztályvezető-helyettes kijelentette, hogy Németország kb. 2—
300 milió RM (Reichsmark = birodalmi márka) értékű megrendelést óhajt
tenni, amiből kb. 200—220 millió RM (!) repülőgépekre szólna.46
Ebben az időszakban Littay András gyalogsági tábornok, a Honvédelmi Mi
nisztérium légügyi főcsoportfőnöke többször is tárgyalt Berlinben a közös gyár
tási programról. 47 A hazai előállítás lehetőségeit ezeken úgy jellemezte, hogy
a Messerschmitt „Me—109F" és a „Me—210" típusokból havi 50—50, az ehhez
szükséges motorokból pedig 200 db-ot tudna gyártani 1943-ban a magyar ipar.
Az elkészült mennyiségből való német—magyar részesedés aránya a „Me—
109F"-ek esetében 1,5:1, míg a „Me—210"-eknél 1:1 volt tervezve. Ezek alap
ján a magyar légierő 220—230 „Me—109F"-hez és 160 „Me—210"-hez jutott
volna.
Ez azonban nem nyugtatta meg a vezérkarfőnökség 1. osztályát, mert világo
san látta, hogy: „Az ütőképességet 1943/44-re csak akkor leszünk képesek el
érni, ha már most tudjuk biztosítani a kiképzéshez szükséges iskola-, gyakorló
és hadigép-mennyiséget." Ugyanis már 1941-ben is csak úgy tudták a kiképzést
és az ütőképességet „némiképp" biztosítani, hogy csökkentették a légierő had
rendjét. Éppen ezért indokoltnak tartották sürgősen tisztázni, hogy:
— mikor, mennyi repülőgépet kapnak Németországtól kiképzésre és az ütő
képesség fokozására („Végleges és tiszta választ kell kapnunk" — sürgeti az
osztály.)
— amennyiben nem kapják meg a szükséges repülőgépeket, milyen lehető
ségek vannak a németországi kiképzésre?
E kérdések rendezését azért tartották szükségesnek, mert világos volt. hogy
enélkül „nincs meg a szilárd alap, amelyre a légierő újjászervezését felépíthet
nénk."
Lényegében ezzel a felismeréssel egybecseng a Légierő Parancsnokság 1941.
április 21-i jelentése is, amely helyenként még élesebben fogalmazott.48 Ebben
44 HL. Vkf. Ein. 1. 1941/4442.
45 HL. Vkf. Hdm. Csf-ség anyagai 1941/384.
40 HL. HM. Ein. 17. b. 1941/87002.
47 HL. Vkf. Ein. 1. 1941/5005.
48 Uo. 1941/5125.
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rámutattak arra, hogy a „Huba—III." hadrend és a vezérkari főnök irányelvei
(századok száma, repülőgéptípusok, személyzet) a német—magyar repülőgépipa
ri együttműködés előzetes határozatain alapulnak. A szükséges iskola-, kikép
ző és gyakorló gépek Németországból való beszerzését úgy tekintették (joggal —
Sz. M.), mint „amely a német—magyar ipari együttműködés természetes kö
vetkezménye". Mivel ezek teljesítése elől a német fél elzárkózott, úgy ítélte meg
a helyzetet, hogy „a H—III. hadrend eddigi terv szerinti megvalósítása (termé
szetesen csak a légierő vonatkozásában — Sz. M.) alapjaiban rendült meg."
Ezért azt javasolta a Légierő Parancsnokság, hogy még mielőtt beindítanák az
ipari együttműködést, a légierőnek e megváltozott viszonyok közötti megteremtési lehetőségét „véglegesen és félreérthetetlenül" tisztázni kell. S ennek megfe
lelően vagy berendezkedni elsősorban iskola- és gyakorló, s csak másodsorban
harci repülőgépek gyártására, vagy a fenti kötelezettségek mellett hozzálátnak
a kiképzést szolgáló típusok gyártásához is. Ez utóbbinál az illetékesek ismé
telten nem vették figyelembe az ország ipari lehetőségeit.
A vezérkarfőnökség 1. osztálya azonban a Légierő Parancsnokság érvei elle
nére is úgy látta: „Az általános helyzet mérlegelése alapján, ha a légierőt belát
ható időn belül meg akarjuk teremteni, aligha marad számunkra más válsztás,
mint hogy elfogadjuk a német—magyar ipari együttműködést, akár megkap
juk a szükséges iskola és gyakorló gépanyagot, vagy sem."
Ennek a kényszerű megalkuvásnak az alapvető oka az volt, hogy Magyar
ország az alig négy hónapja kötött megnemtámadási ázerződés felrúgásával már
belesodródott a második világháborúba, és egyre inkább körvonalazódott a
Szovjetunió elleni háború, valamint az abban való részvétel. A vezérkar ille
tékesei ekkor már dolgoztak Werth gyalogsági tábornok május 6-i emlékira
tának előkészítésén, melyben a támadásban való részvételt követelte. Tehát a
hadsereg — s ezen belül a légierő — felkészítése sürgette, hogy — áldozatok
árán is — megteremtsék a korszerűsítés előfeltételeit. Természetesen látták a
buktatókat is, legfőként az anyagi megalapozatlanságot. Erre ismételten „kö
telességszerűen" rámutattak, s hangsúlyozták, hogy ennek következtében nem
is szabad elindítani az új szervezetre való áttérést, mert az „egyenlő lenne a
homokra való építéssel." Éppen ezért itt is a költségvetés — mint korábban is
láttuk, indokolatlan — növelését sürgető, s már lassan refrénnek tűnő mondat
tal zárták értékelésüket: „A tervezett továbbfejlesztés a múlttal szemben még
nagyobb áldozatot jelent." Időközben azonban egyre fokozódott a német nyo
más. Homlok Sándor vezérkari ezredes, berlini katonai attasé május 1-i jelen
téséből49 világosan kitűnik a német zsarolás, melynek lényege, hogy vagy meg
elégszik Magyarország azzal a homályos ígérettel, miszerint néhány repülőgépet
majd kap, vagy több hónapos meddő vita következik. S a vezérkarfőnökség 1.
osztálya előbb idézett álláspontja Homlok ezredesben is megfogalmazódott: „Ha
a szerződést nem írjuk alá, akkor két év múlva sem lesz légierőnk, hacsak meg
nem elégszünk az olaszoktól kapható másodrendű g é p e k k e l . . . "
A repülőgépipari együttműködés mihamarabbi tető alá hozása német részről
nemcsak a korábban vázolt munkaerőhiány pótlása, a bérmunka rendszerének
kiszélesítése szempontjából volt fontos, hanem a repülőipar decentralizálása te
kintetében is. Homlok ezredes a május 11-i jelentésében 50 rámutatott mindkét
okra: „További német érdek Magyarországon repülőgépgyártó üzemet létesí
teni, miután az még huzamosabb időn át képes légi támadásoktól mentesen,
nyugalomban gyártani, magyar munkaerővel, amiben a Német Birodalom te49 U
o
50 Uo.

. 19.il/51GG.
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rületén hiány van." Ezért úgy ítélte meg e szerződéstervezetet, hogy az nem
más, mint „német részről preventív intézkedés hosszú háború esetére . . . "
A német fél már ekkor egyértelműen leszögezte, hogy az összes költséget
(150—200 millió RM) Magyarországnak kell fedeznie — visszatérítés a háború
után —, Németország csak „jelképesen fizet", hiszen tetemes területet juttatott
a különböző döntésekkel. E bejelentéssel kapcsolatos hangulatot így rögzítette
fenti jelentésében a berlini katonai attasé: „Sikerült erre hidegvérünket meg
őriznünk . . . sokkal egyszerűbbnek látom, hogy nyíltan tisztáztassék az, hogy
Magyarország »szövetségesi hozzájárulás«, avagy »döntőbírósági költségek«,
avagy ha úgy tetszik »hadisarc« tekintetében mily összeggel tartozik a Német
Birodalomnak . . . " E sértett, de mélységesen igaz kifakadás azonban nem vál
toztatott a helyzeten. Sajnos ekkor, s majd mind gyakrabban rá kellett döbben
niük ama korábbi figyelmeztetések megalapozott voltára, hogy a fasiszta hatal
mak által támogatott revízióért nagy árat kell fizetni.51
Hellebronth Vilmos vezérkari ezredes, a közös repülőgépgyártási program
megtárgyalásán részt vett bizottság vezetője sem tudott sokkal több pozitívum
ról beszámolni május 12-i jelentésében. 52 Jellemző volt a tárgyalások légkörére
— panaszolta —, hogy amíg német részről „kíméletlenségig menő nyíltságot"
tapasztalt, tőlük „bizalmat" kértek partnereik abban a vonatkozásban, misze
rint valóban mindent el fognak követni annak érdekében, hogy „a német fegy
vergyártásból fokozatosan egyes gépek leadásával" segítsék a magyar gondok
csökkentését.
Jó szándékuk bizonyításául megígérték, hogy átadnak a magyar légierőnek
28 Junkers „Ju—87"-et (2 db/hó), 55 Áradó „Ar—96"-ot (10 db/hó), 3 nagyjaví
tott Messerschmitt „Me—109"-et, 2 Fieseler „Fi—156"-ot és 15 Bücker „Bü—
131" típusú repülőgépet. Ezek egy része azonban csak ígéret maradt.
Látva, hogy nincs remény megfelelő számú iskolarepülőgép biztosítására,
Hellebronth ezredes azt javasolta a vezérkar főnökének: törölje a légierő had
rendi alakulatainak zömét, hogy minden használható gép a kiképzést szolgálja.
Igaz, így 2—3 évre le kell mondania az ütőképes légierőről, de ez ellensúlyoz
ható azzal, hogy olyan katonai és politikai kapcsolatokat teremtenek, amelyek
„háborús esetben ezen a téren kisegítenek bennünket."
Bár a fenti jelentések semmi pozitívumot sem tartalmaztak, a vezérkar fő
nöke és a honvédelmi miniszter — a kialakult feszült politikai helyzetben —
egyaránt a szerződés megkötése mellett döntöttek annak ellenére, hogy látták
negatívumait. A vezérkarfőnökség 1. osztálya ugyanis egyértelműen rámutatott
arra, hogy ez egyrészt súlyos gazdasági következményekkel jár, másrészt tisz
tázatlan a légierő parancsnoka által kért 20—21 repülőszázad anyagát kitevő
bombázó, távol- és közelfelderítő repülőgéptípusok kérdése, valamint ezek
utánpótlási lehetősége.
Mivel egyértelművé vált az osztály előtt, hogy a légierő zömét nem építhe
tik külföldi utánpótlásra, azt javasolta Werth vezérkari főnöknek, hogy a jö
vőben a fejlesztést a Messerschmitt „Me—109" és „Me—210" típusokra alapozza,
s vesse el a légierő parancsnokának a Heinkel „He—111" bombázók beszerzésére
támasztott igényét.
Több előkészítő tárgyalás és egyéb szervezeti intézkedés megtétele után,
1941. június 6-án Udet vezérezredes és Littay gyalogsági tábornok aláírta a né51 Pl. Jungerth-Arnóthy Mihály moszkvai magyar követ jelentése a külügyminiszternek, a Litvinov külügyi
népbiztossal 1938. I I I . 23-án folytatott beszélgetéséről: „Magyarország és az összes duna völgyi államok úgy poli
tikai, mint gazdasági önállósága — Litvinov szerint — a német birodalom előretörése és óriási túlsúlya folytán szen
vedni fog és ha kellő ellenállást nem tudnak kifejteni, el fogják veszíteni függetlenségüket." A Berlin—Róma tengely
kialakulása és Ausztria annexiója 1936—1938. összeállította és sajtó alá rendezte: Kerekes Lajos. Budapest, 1962701. o.
52 HL. Vkf. Ein. 1. 1941/5166.
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met—magyar repülőgépgyártási együttműködésre vonatkozó szerződést.53 A
megfogalmazás szerint: „Az egyezmény célja a magyar repülőipar termelését
oly mértékben növelni, hogy az a magyar légierő követelményeinek kielégítése
mellett, termelési feleslegét alább meghatározandó keretben a német légierő
rendelkezésére bocsáthassa." A havi gyártmány elosztása a német és magyar
fél között a „Me—210"-eknél 1:1, a „Me— 109"-ekből 2:1, s a „DB—605" moto
rokból (mint látható az előzetes megállapodástól eltérően nem a „DB—601 "-re,
hanem a korszerűbbre szerződtek — Sz. M.) is 2:1, így összesen a Honvédelmi
Minisztériumot 280; 240 és 1066 db illeti meg.
Az egyezményben a „Me—210" gyártásával a WM. Repülőgép- és Motor
gyár RT-t, a „Me—109F"-ével a Magyar Waggon- és Gépgyár RT-t, a „DB—
605"-ök előállításával pedig ugyancsak a WM. Repülőgép- és Motorgyár Rt-t —
„esetleg még egy gyárat" — bízták meg. Egyelőre 900—900 repülőgép és 3600 db
motor legyártását irányozták elő 50—50, illetve 200 db/hó ütemezéssel, s emel
lett a magyar fél ígéretet tett arra, hogy esetleges szabad ipari kapacitását a
partner rendelkezésére bocsátja még repülőgép-szerelvény gyártására.
A németek kilátásba helyezték, hogy ha a „Me—210" típus valami okból
nem felelne meg a magyar légierőnek, akkor más, maximum 100 db Németor
szágban gyártott, lehetőleg „DB—605" motorral felszerelt repülőgépet adnak
helyette.
Az egyezmény nagyon fontos pontja volt az, amelyben a németek vállalták,
hogy : „A gyártáshoz... szükséges nyersanyagokat, félgyártmányokat, alkat
részeket és kész gyártmányokat, valamint tartozékokat úgy az RLM (Reichsluftfahrtministerium = Birodalmi Légügyi Minisztérium — Sz. M.) részére
készülő repülőgépekhez és motorokhoz, mint a gyártásból a Honvédelmi Mi
nisztériumot illető részhez, Németország bocsátja rendelkezésre, amennyiben
azoknak erre a célra való szállítása Magyarországból — a Honvédelmi Mi
nisztérium megítélése szerint — nem lehetséges . .." Mint a későbbiekből kitű
nik, ennek a kötelezettségvállalásnak a nem, vagy csak nagy késéssel és rész
beni teljesítése okozott nagyon sok gondot, s eredményezte a program jelentős
csúszását. Ugyanis a szerződésben az első „Me—109F" elkészültét — a licenc
szerződés megkötését követő kb. 13,5 hónap múlva — 1942. júniusra, a „Me—
210"-ét — 18 hónap után — 1942. októberre, míg a „DB—605"-ét 1942. augusz
tus l-re jelezték. A termelés teljes felfuttatásának határidejét — a fenti sor
rendben — 1943. március l-re, szeptember l-re, illetve augusztus l-re határoz
ták meg. Ezek azonban alapvetően csak tervek maradtak.
A magyarok megnyugtatása érdekében rögzítették : a német fél „elvben egyet
ért" azzal, hogy a Honvédelmi Minisztérium iskola-, gyakorló és harci repülő
gépekre vonatkozó igényeit „a saját háborús szükséglet vonta határon belül"
kielégítsék. Ugyancsak kilátásba helyezték a magyar személyzet németországi
kiképzését is. Ez azonban írott malaszt maradt, a hamarosan kibontakozó né
met—szovjet háború egyre kevésbé tette lehetővé a magyar szövetséges gond
jaival való törődést. A „Háborús szükséglet vonta határok" egyre szűkebbeknek
bizonyultak, s ha ennek ellenére időnként át is adtak néhány repülőgépet —
csak a keleti hadszíntéren harcoló alegységeknek —, ezek pilótáit átképezték és
bevetették.
Ezt a veszélyt már — az eseményeket jóval megelőzve — vázolta a Légierő
Parancsnokságának 1941. június 10-én, a vezérkar főnökéhez felterjesztett je
lentése,54 melyben miután röviden beszámolt a fenti szerződés lényegéről, je53 HL. HM. Ein. 31.1941/4393.
54 HL. Vkf. Ein. 1. 1941/0064 (5564).
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ležte, hogy a németek csak akkor lesznek hajlandók magyarokat harci kikép
zésben részesíteni, ha azt követően be is vethetik őket.
Ugyanakkor azt is jelentette Kenése altábornagy, hogy a németek által beígért
iskola-, kiképző és gyakorló gépekkel nem tudja felkészíteni a „Huba—III" pi
lótaszükségletét.
. A felterjesztés és egyéb ismeretek alapján a vezérkarfőnökség 1. osztálya
olyan véleményt alakított ki, hogy a légierő harckiképzési lehetőségei, valamint
a kiképzettek gyakorlatban tartása továbbra is megoldatlan. Az éppen megszü
letett egyezmény értékét is nagyon világosan látták: „Német—magyar repülő
gépipari szerződés megkötésével kapcsolatban megállapíthatjuk, hogy a magyar
rep. erő célszerű, gazdaságos és tervszerű kifejlesztésének alapjait nem sikerült
biztosítanunk." Tehát a kudarcot már akkor látták, de a kivezető utat nem.
A nehézségeken úgy akartak úrrá lenni, hogy a 32 kivonuló repülőszázad
hatra való csökkentését javasolták az iskola- és gyakorló repülőgépek helyze
tének megoldatlansága következtében. Ezért sürgették ezen repülőgéptípusok
hazai gyártási feltételeinek megteremtését — megintcsak nem kellően mérle
gelve az anyagi alapok, ipari háttér lehetőségeit.
A vezérkarfőnökség 1. osztályának ezen megállapításaira reagálva a HM.
31. osztály53 ígéretet tett arra, hogy mindent megtesz a feltételek biztosítása ér
dekében. Ennél többre nem vállalkozhatott, mert maga is tudta, hogy az 1943
végéig szükséges kb. 350 db iskolagép legyártása gazdaságtalan, így továbbra is
— legalább részben — külföldi beszerzésekre igyekezett a súlyt helyezni.
Ennek ellenére szorgalmazták a hazai gyártmányú iskolagépek mintapéldá
nyainak elkészítését, illetve jelezték, hogy a Focke-Wulf „FW—58" sárkányá
nak itthoni előállítása folyamatban van, amikhez a 75 db motort Németország
ból már biztosították. Arról is tájékoztatták az illetékeseket, hogy tárgyalások
folynak a Bücker céggel egy I. fokú iskola-repülőgépsárkány gyár létesítéséről.
Amennyiben nem jönne létre megegyezés, megvásárolják a Bücker „Bü—131"
licencét. Ugyancsak meg akarták venni az Arado „Ar—96B" sárkány és az
Argus „As—411" motor gyártási jogát is a II. fokú iskola-repülőgépek előállí
tásához.
1941 nyarán beindult tehát az 1 milliárd pengős „Messerschmitt-terv". A
szerződés realizálásának első lépéseként — rendkívül gyorsan — már 1941. jú
nius 26-án megkötötte a HM a Messerschmitt-céggel a licenc-szerződést a
„Me—210"-ek gyártására. 56
Időközben konkrét lépések születtek a hazai repülőgépgyártás irányításának
megjavítása érdekében. Ennek megfelelően 1941 májusában, a légügyi főcso
portfőnök a Honvédelmi Minisztérium 17/b. (repülőgépgyártási) osztályán belül
Barkász Emil hadműszaki törzskari alezredes vezetésével létrehozta a Repülő
ipari és gyártási alosztályt. Ezen kívül a Honvédelmi Minisztérium V. Csoport
főnökének irányítása mellett a Honvédelmi Minisztérium véleményező és ja
vaslattevő szerveként megalakítottak egy állandó repülőipari és gyártási bi
zottságot. Ujabb igények is megfogalmazódtak. A Honvédelmi Minisztérium il
letékes szerve ugyanis a korábbi évek „Sólyom" megrendelésein túl 1941-ben
75 „Héja" típusú vadászgépet igényelt a MÁVAG-itól 14,775 millió P. és 15
„Hirth HM. 504/A. 2." típusú motort az iskolagépekbe 144 820 P értékben, illet
ve a magyar Waggon- és Gépgyár RT-től 72 „FW—58" kétmotoros gyakorló
gépet 13,788 millió P.-ért.57
55 Uo. 1941/6064.
56 Kovát« Lajos: Kiegészítések és helyreigazítások „A magyar Me—210 nehéz vadászgép" című cikkhez. Repülés
1975/7. sz. 16. o.
57 HL. Vkf. Ein. 1.1941/5250., valamint HL. HM. Lymbus csomó 22. ag./6845.
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A fegyverkezés biztosítása érdekében növelték a légügyi csoportfőnökség
költségvetését is. A HM 34. osztály 1941. június 24-én arról értesítette az illeté
keseket, hogy a folyó költségvetési évre a „Huba—III." hadrendi beruházások
többletköltségeként 20,3 millió pengőt bocsátanak a légierő rendelkezésére.58
A bővülő magyar repülőgépipar munkaerő-szükségletének biztosítása — s
egyben az ipari munkanélküliség csökkentése — érdekében 1941 derekán 3000
erdélyi és 3000 budapesti munkást küldtek ki Németországba 9 hónapos betaní
tásra, imajd hozzáláttak újabb 6000 férfi és 2000 nő toborzásához másfél éves
kiküldetésre. 59
A magyar repülőgépipar fejlesztése azonban mind megoldhatatlanabb terhet
rótt a társadalomra. Az 1941—42. év fordulóján lezajlott moszkvai ellentámadás
eredményeként a szovjet fegyveres erők — egy időre — megragadták a hadá
szati kezdeményezést, s a második világháború során először megtépázták a né
met verhetetleruség nimbuszát.
Ez a tény hamarosan következményekkel járt, hiszen — szemben a korábbi
gyors döntéssel kapcsolatos szilárd meggyőződéssel — már egy 1942. február
14-i iratban 00 felmerült annak a lehetősége, hogy a háború esetleg 1944—45-ig
is elhúzódhat. Ebben az anyagban a HM. 31. osztály emlékeztetőt készített a
„Huba—III.—1." költségkihatásának változásáról. Ugyanis az 1941. november
17-én összeállított összköltség — az akkor érvényben levő cikkjegyzék alap
ján — 984 646 132 pengőben állapította meg annak költségkeretét. Az 1942. ja
nuári áremelések hatására viszont ez az érték felszökött 1 135 507 800 pengőre.
Ebből a hatalmas összegből 615 788 500 pengőt repülőanyagra, 23,78 millió pen
gőt licencek vásárlására, 19 milliót pedig a hazai repülőgépipar kiépítésére szán
dékoztak fordítani. A HM. 31. osztály azonban szükségesnek tartotta hangsú
lyozni, hogy ha a háború elhúzódik, akkor ez a költség „megközelítőleg sem
elégséges a H—III. 1. kiépítéséhez", ugyanis e hadrendi fejlesztés megvalósítá
sát — a nyersanyag, gyártási, szállítási nehézségek következtében — eleve az
1942 ősze és 1944—1945 közötti időszakban tervezték. Ennek az emlékeztető
nek az adatait erősítette meg a HM. 34. osztály is 1942. március 20-án, közöl
ve a légierő rendelkezésére bocsátott hitelek mértékét. 61 Ebből kitűnik, hogy
csak 878,376 millió P. állt rendelkezésre, s 257 131 800 P-re még nem volt fe
dezet. Itt ismételten a korábban vázolt helyzetet kell valószínűsíteni: ha lett
volna mit venni, a fedezetet is biztosította volna a pénzügyi kormányzat. Hiszen
az 1941^ben rendelkezésre álló 3 524 145 334 P-iből csak 1 146 577 096 P-t hasz
nált fel a honvédség.62
A magyar kormány a fokozódó német nyomásra további súlyos anyagi áldo
zatokra kényszerült. Clodius külügyminisztériumi osztályvezető-helyettes jogo
san táviratozhatta Ribbentropnak 1942. április 23-án, hogy tárgyalásai igen
eredményesek voltak, hiszen további 150 millió birodalmi márkás hitelt sikerült
kicsikarnia a magyar kormánytól. Mint jelentette: „A tárgyalások keretében kü
lönösen beható megbeszélések folytak az OKW (Oberkommando der Wehr
macht * a német véderő főparancsnoksága — Sz.M.) és a Magyar Honvédelmi
Minisztérium képviselői között a két véderő egymás közti hadi- és nyersanyag
szállításairól." 63 Ezek a szállítások azonban meglehetősen egyirányúak voltak.
Ezzel összefüggésben a HM. 17. b. osztálya a repülőgép-felszerelés a gépkocsi
anyag-gyártó ipar kapacitásának kifejlesztése tárgyában felterjesztést készített
58 HL. HM. Ein. 34. 1941/126567.
59 HL. Vkf. Ein. 1. 1941/6239.
60 HL. HM. Ein. 31. 1942/155/Bbk.
61 HL. HM. Ein. 34. 1942/142000.
62 Ľombrády: A magyar gazdaság és ... i. m. 214. o.
63 A Wilhelmstra.sse és ... i. m. 654. o.
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a gazdasági miniszteri értekezlet számára, amelyben a különböző cégek részére
összesen 100 millió pengős fejlesztési keret biztosítását javasolta. Ezt az értekez
let 1942. május 13-án elfogadta.64 Ez az összeg azonban rövidesen tovább növe
kedett, mert a HM. 32. (rep. anyagi) osztálya már május 27-én arról értesítette
a Dunai Repülőgépgyár RT-t, hogy a Messerschmitt „Me—210" típusú repü
lőgépek és a Daimler Benz „DB—605 A/B" repülőgépmotorok gyártásának biz
tosítása érdekében a minisztertanács 80 milliós hitel igénybevételét engedélyez
te számára. Ugyanitt tudatta a Magyar Waggon- és Gépgyár RT-vel, hogy a
„Me—109" repülőgépek gyártásával kapcsolatban 20 millió pengős hitelt kap,
illetve e két nagyvállalat alvállalkozói összesen 30 milliót.60
További jelentős anyagi megterhelést jelentett az ország számára a külföldi
licencek megvásárlása. A partnerek igyekeztek kihasználni a magyar fél rá
szorultságát, gyakran óriási összegeket kértek a. gyártási jogért, mégis ez volt
a gyors fejlesztés egyetlen járható útja. Ez a felismerés indokolta a korábban
idézett, erre a célra rendelkezésre bocsátott 23,78 millió pengős hitelkeretet is.
Ennek következtében 1942 tavaszán—nyarán rendkívüli mértékben megnőtt a
különböző repülőgépipari licencvásárlásokkal kapcsolatos ügyiratok száma.66
A légierő fejlesztésének, illetve a veszteségek pótlásának egyre sürgetőbb
igénye újabb és újabb döntéseket eredményezett. A HM 17. r. (repülőgépipari
tervezési) osztály 1942. december 27-én módosította azt a korábban kiadott
1942/103 951. sz. rendeletét, mely szerint a WM. Repülőgép- és Motorgyár RTnek és a MÁVAG-nak 100—100, míg az Alf ing—Kessler K. G.-nek 50 db fő
tengelyt kell gyártania. Ebben az új ügyiratban 67 az osztály a WM. Repülőgép
es Motorgyár RT. termelését 200 db 'hó-ra emelte, mivel ezt részben a Német
országból beérkező huszonnyolc, részben az itthoni szerszámgépek beállításával
megoldhatónak ítélte. E módosítást a WM. Repülőgép- és Motorgyár RT. 1943.
január 21-én tudomásul vette.
„
A német—magyar repülőgépgyártás kifejlesztése súlyos gondjainak megol
dása mellett egyéb erőfeszítéseket ' is tettek az illetékesek. Az együttműködés
— mint a korábbiakban is láttuk — nem oldotta meg a magyar légierő iskolaés gyakorló repülőgépek hiányával kapcsolatos gondjait. Ezért a HM 17. r. osz
tály 1942 szeptemberében értesítette az Uhri testvérek karosszéria gyárát, hogy
a honvédelmi miniszter döntése szerint a bombázók kivételével az iskola- és
gyakorló repülőgépek sárkányainak gyártásával (kb. 130—160 db/év), valamint
közép- és nagyjavításával (70—100 db/év) a vállalatot bízza meg. A cég által be
nyújtott 1,5 millió pengős kölcsönigénynek az illetékesek helyt adtak. 68
Egy másik erőfeszítés külön is figyelmet érdemel, hiszen ebből világosan ki
tűnik, hogy a magyar szakemberek már 1942 második felében reális veszély
ként számoltak az ellenséges bombázókkal. így a Magyar kir. Honvéd Repülő
Kísérleti Intézet a légügyi főcsoportfőnök parancsára javaslatot dolgozott ki az
éjjeli vadász kísérleti repülésre.69 Ebben rámutattak az éjszakai elhárítás töké
letesítésének szükségességére, s a kísérlet végrehajtásaihoz nyolc önként jelent
kező kiválóan képzett pilóta, hat Arado „Ar—96", két Junkers „Ju—86" és két
Focke Wulf „FW—58" repülőgép biztosítását kérte, megfelelő iránytűvel, rádió
val és irányvevővel felszerelve.
Ezzel párhuzamosan szeptember 23-án a HM. 31. (rep. műszaki kísérleti) osz64 HL. HM. Eta. 17. r. 1942/102795.
65 HL. HM. Ein. 32. a. 1942/143852.
60 Jellemző a tisztességtelen haszonszerzési törekvésre, hogy pl. a Mauser-cég 2,25 mill. RM-t kért az MG—151.
típusú repülőgéppuska licencéért, s amikor ezt az illetékesek elutasították, végül a 750 000 M - s árba (tehát az ere
deti 1/3-ába) is belement, még így is kifizetődő volt számára. HL. HM. Ein. 17. r. 1942/105003.
67 Uo. 1942/107753.
68 Uo. 1942/105010.
69 H L . Vkf. Ein. 1. 1942/5598.
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tály is felkérte a vezérkar főnökét, hogy „még a jelenlegi korlátolt anyagi
adottságok mellett is" indítsa be az éjszakai vadászkiképzést, s közölje ennek
anyagi szükségleteit.
A vezérkarfőnökség 1. osztálya támogatta a kísérleteket, mert 1942. október
7-én már világos volt előttük, hogy Keitel tábornagy elzárkózott minden e
tárgyban nyújtandó segítség elől, mindössze egy (!) magyar repülőtisztet vol
tak hajlandók fogadni, hogy megismerkedjék az éjszakai repülés alapkérdései
vel.
Mivel Olaszország hajlandó volt 3 db éjszakai vadászrepülőgépet rendelkezés
re bocsátani, az osztály intézkedett egy bizottság kiküldésére.
A megnövekedett veszély felismeréséről tanúskodnak azok az ügydarabok is,
amelyek egyrészt arról tájékoztatnak, hogy a tizenhat legnagyobb ipartelep
légvédelmének tökéletesítése erdőkében léggömbgátak beszerzését határozták
el70, másrészt arról adnak hírt, hogy a Haditechnikai Intézet 150 000 pengős
keretre támaszkodva augusztusban beindította az éjszakai légitámadások elhá
rítására alkalmas műszerek megszerkesztésével kapcsolatos kísérleteket. 71
Időközben Németországban is fontos döntések érlelődtek. A német fegyveres
erő az 1942. évi nyári—őszi hadjárat során újabb óriási területeket vett birtok
ba a Volga és a Kaukázus vidékén, de súlyos árat kellett ezért fizetnie. Ezek
ben a hónapokban a Luftwaffe több mint 4000 repülőgépet veszített.72 Ezek a
számok is közrejátszottak abban, miszerint: ,,1943 januárjában, a központi terv
bizottság ülésén Speer bejelentette, hogy mindenekelőtt a repülőgépek (kiemelés
tőlem — Sz. M.), harckocsik és tengeralattjárók gyártását kell fokozni".73
E januári döntésnek volt egyenes következménye, hogy 1943 februárjában
határozat született a 'közös gyártási program kibővítéséről. Német nyomásra az
eredeti 1 milliárdos beruházási programot 2,7 milliárd pengőre növelték.7/l Ebből
az összegből 50 millió pengős ráfordítással további 50%-kal fokozták a Dunai
Repülőgépgyár és a WM. Repülőgép- és Motorgyár RT. kapacitását. Ugyancsak
50 milliós beruházással bevonták az együttműködésbe a Pestszentlőrinci Ipar
telepek RT-t is, amelynek havi 30 db Junkers „Ju—52" sárkány gyártására kel
lett berendezkednie. 75
Mindezek alapján jogosan rögzítette Clodius 1943. május 30-án a Ribbentrop
számára készített feljegyzésében: „Tény, hogy a Wehrmacht-utasításra végre
hajtott áttelepítések egy országban sem bonyolódtak le olyan jól, mint Magyar
országon, ahol az új iparágak kiépítésében a magyarok igen aktívan vesznek
részt. Ezt az OKW, valamint a birodalmi Légügyi Minisztérium ismételten ta
núsították. Az is tény, hogy Magyarország magára vállalta ezeknek a hadfel
szereléseknek a finanszírozását.. ,"76
A HM 17. r. osztály 1943. május 20-i ügyirata 77 már arról tájékoztat, hogy a
német fél kidolgozta a közös gyártás megnövelt programját, amely havi 70 va
dász és 75 romboló gyártásával számolt. Mivel a partnerek figyelembe vették
azt az igényt, hogy a többlettermelés egyharmadát Magyarország kapja, az ál
lamközi szerződésben rögzítetteken felül a magyar légierő 138 Messerschmitt
„Me—109", 92 „Me—210" és 274 „Me—410" típusú repülőgéphez jutott volna,
míg a Luftwaffe ugyanezekből 90; 182 illetve 410 db-hoz. Ez a mennyiség a
70 HL. HM. Ein. 1. a. 1942/5884.
71 HL. Vkf. Ein. 1. 1942/5727.
72 A második világháború története. 1939—1945. Budapest, 1978. V. k. 489. o.
73 Uo. VI. k. 648—649. o.
liBerend T. Iván—Ránki György: A monopolkapitalizmus kialakulása és uralma Magyarországon. 1900—1944.
Budapest, 1958. 84. o.
75 Berend—Ránki: Magyarország gyáripara ... i. m. 348. o.
76 A Wilhelmstrasse és ... i. m. 723—724. o.
77 HL. HM. Ein. 17. r. 1943/104493.
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.,Me—210"-ből tízzel, a „Me—410"-ből n e g y v e n h á r o m m a l haladta meg a m a g y a r
hadrendi s z ü k s é g l e t e t ' í g y a Honvédelmi Minisztérium IX. {hadianyaggyártási)
csoportfőnöksége azt javasolta, hogy a fölösleget vagy adják el Olaszországnak
(ez azonban tilos volt), vagy tartalékolják. Ez a többlet azonban a valóságban
sohasem létezett.
Az azonban tény, hogy a p r o g r a m jelentős kibővítése következtében a Dunai
Repülőgépgyár és a Magyar Waggon- és Gépgyár RT. repülőgépüzeme 1943
végére kiépült, s ettől kezdve teljes szériában termelt. 7 8 Ennek eredményeként
a Magyarországról Németországba szállított repülőgépek é r t é k e elérte az 1,178
millió pengőt. 7 9
Időközben április végére a HM. Légügyi főcsoport is kidolgozta költségvetési
javaslatát 1944-re, mely szerint az 1943-as költségvetési évben dologi kiadások
ra a légierőnek 123 770 260 P állt rendelkezésre, a m i 1944-ben 71%-kal fog n ő 
ni, s az igényelt összeg 211,1 millió P. 8 0 A részletes kimutatás szerint ekkor a lé
gierő repülőgép-állományának értéke elérte a 250,9 millió P-t. A HM 34. (rep.
költségvetési) osztály elfogadta a légügyi főcsoport igényét, s hozzáadva a
„Horthy Miklós Nemzeti Repülőalap" 15,9 millió pengős költségvetését, illetve
a július 1-i árdrágulás 35%-os szorzóját, az osztály a légierő 1944. évi költség
vetési előirányzatát 413,07 millió pengőben határozta meg, 8 1 A légierő költség
vetésének e jelentős növekedésében szerepet játszott Szombathelyi Ferenc v e 
zérezredes, vezérkari főnök azon törekvése is, hogy m i h a m a r a b b befejezze —
többek között — „a légierő felszerelését is úgy, hogy legalább a hadialkalmaz
hatóság alsó fokát elérjék." 8 2 A végső n é m e t győzelemben m á r kevésbé bízó
Szombathelyi ugyanis, t a r t v a a szövetségesek balkáni partraszállásától, s az
ehhez kapcsolódó esetleges r o m á n támadástól, megfelelő ellenerőt szándékozott
állomásoztatni az országhatárokon belül. Ezzel a katonapolitikai elképzeléssel
állt szinkronban a légierő fejlesztésével kapcsolatos igény.
A Honvédelmi Minisztérium és a Birodalmi Légügyi Minisztérium képviselői
1943. j ú n i u s elején megvizsgálták a közös p r o g r a m helyzetét. 8 3 A WM. Repülő
g é p - és Motorgyár RT. és a Dunai Repülőgépgyár RT.-gal kapcsolatban úgy fog
laltak állást, hogy az előirányzat keresztülvihető, de ehhez a hiányzó 240 szer
számgépből 67 db leszállítása elengedhetetlen, úgyszintén a motorgyártáshoz
két fékpad. Ezek teljesítését a n é m e t képviselő megígérte. A Magyar Waggonés G é p g y á r RT.-ben a szerszámgépek mennyiségét kielégítőnek ítélték, de meg
állapították, hogy kevés a m é r n ö k és technológus, valamint javítani kell az
üzemszervezésen.
A tárgyalások s o r á n Hellebronth Vilmos vezérőrnagy a közös p r o g r a m kiszé
lesítésének előfeltételéként jelölte meg az a l a p p r o g r a m hiányzó szerszámgépei
nek leszállítását, a bővített p r o g r a m részére száz repülőgép a n y a g á n a k állandó
előrendelését, valamint azt, hogy a szükséges „DB—603" motorokat és tartalék
alkatrészeket a német fél bocsássa rendelkezésre. A Birodalmi Légügyi Minisz
t é r i u m képviselői mindezzel egyetértettek, viszont azt kérték, hogy a m a g y a r o k
egyrészt térjenek át a Daimler-Benz „DB—605" motorok tartalék alkatrészeinek
tömeges gyártására, valamint egy éven belül havi 400 db „DB—603" illetve
„DB—605" n é m e t m o t o r javítására.
A Honvédelmi Minisztérium 32. a. osztálya azonban m á r ezt •megelőzően újabb.
78 Berend—Ránki :A német gazdasági expanzió ... i. m. 046—047. o.
79 Puskás, A. I.: Adatok a Horthy-Magyarország külpolitikájához a második világháború éveiben. Századok,
1901/1. sz. 109. o.
80 HL. HM. Bln. 34. 1943/148058.
81 Uo. 1943/150394.
82 Dombrády Lóránd: A Kállay-féie kiugrási politika és a magyar katonai vezetés. HK. 1979/4. sz. 528. o.
83 HL. HM. Ein 17. r. 1943/105511.
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és újabb megrendeléseket adott a. magyar repülőgépiparnak. Egy 1943. május
20-i ügyirat szerint 200 db Arado „Ar—96B." típusú sárkányt, 150 db Argus
„As. 410" típusú motort és 200 db „Argus" állítható légcsavart rendeltek.84
Ugyancsak a 32. a. osztály arról értesítette szeptember 17-én85 a Magyar Wag
gon- és Gépgyár RT-t, hogy a „Messersöbmitt-program" fejlesztése során a
„Me—109.G" szériához csatlakozóan további 138 db ilyen és 82 db „Me—209"
típusú repülőgépet fog rendelni. Az előbbieket a Dunai Repülőgépgyár RT által
gyártott „DB—605", az utóbbiakat pedig német „DB—603" motorokkal rendel
ték. A végleges mennyiséget a német—magyar egyezmény megkötése utáni
időpontban jelezték rögzíteni.
A termelés felfuttatását viszont újabb módosítás zavarta. A HM. 17. r. osz
tály szeptember 27-én jelezte, hogy át kell térni a Messerschmitt „Me—410"
típus gyártására. 86 Ennek megfelelően összesen 632 db „Me—210" készül el, majd
ezt a „Me—410" váltja fel. Az áttérést a „Me—410 Ba—1" gyártására 1944 szep
temberére, míg a „Me—410 Ca—1" típus esetében 1945 márciusára irányozták
elő, melynek eredményeként az előbbiből 450, az utóbbiból pedig 517 db-ot
szándékoztak megépíteni. Ebből a magyar fél részesedése 150, illetve 81 db
lett volna. Az új szállítási szerződésből kitűnik, hogy összesen tehát 1599 „Me—
210" éá „Me—410" repülőgépet terveztek gyártani, s ebből 280 „Me—210" és
511 „Me—410" illette volna meg a magyar légierőt.
Ez az újabb együttműködési szerződés külön is figyelmet érdemel, hiszen a
magyar kormány — Veress László szeptember 8-i isztambuli tárgyalásai kö
vetkeztében — már ismerte a britek által az esetleges fegyverszüneti egyezmény
egyik előfeltételeként támasztott azon követelést, hogy: „Magyarország fokoza
tosan csökkenti gazdasági együttműködését Németországgal, és megtagadja a
németországi haditermelésben való részvételt."87 Mint látható, a Kállay-kormány nem tett eleget ezen követelésnek sem. Éppen ezért nem helytálló — leg
alábbis a repülőgépgyártás terén — a volt miniszterelnöknek az a megállapí
tása, hogy „A különböző vonalakon kifejtett magyar ellenállás közül a gazda
sági ellenállás volt a legsikeresebb, melyet a legszisztematikusabban hajtottak
végre." 88 Az viszont igaz, hogy általában kevesebbet teljesítettek az egyre nö
vekvő igényeknél.
Mivel a németek továbbra is megtagadták az iskolarepülőgépek szállítását.
a Honvédelmi Minisztérium arra kényszerült, hogy az Uhri-testvérek karoszszériagyárát bízza meg — 10 millió pengős kölcsön folyósítása mellett — egy új
repülőgépsárkány-gyár létesítésével. Ennek az új üzemnek 1944 végén kellett
volna megkezdenie a termelést Mátyásföldön.89
De — minden gyártási nehézség ellenére — egyre csak érkeztek az újabb és
újabb igények. A HM. 32. a. osztálya 1944. február 17-én a korábbi években
megrendelt 240 db-on túl újabb 138 „Me—109" és 82 „Me—209" — összesen te
hát 220 — sárkány gyártására nyújtott be igényt a Magyar Waggon- és Gépgyár
RT-nél 147 754 950 P értékben. 90 Ugyanezen a napon emelték fel a Dunai Re
pülőgépgyár Rt-nél a korábbi 280 db-os.„Me—210" megrendelést 231 db „Me—
410"-sel, aminek a költségkihatása 467 572 200 P volt.91 Ezzel párhuzamosan
ugyanitt igényelte a „Messerschmitt" továbbfejlesztett programhoz szükséges
84 Uo. 1943/103183.
85 HL. HM. Ein. 32. a. 1943/152572.
80 HL. HM. Ein. 17. r. 1943/108437.
87 Rdnki György: 1944. március 19. Budapest, 1978. 38. o.
88 Ránki György: Emlékiratok és a valóság Magyarország második világháborús szerepéről. Budapest, 19C4j
203. o.
89 HL. HM. Ein. 17. b. 1943/107819.
90 HL. HM. Ein. 32: a. Rep. 2. 1944/188189.
91 Uo. 1944/188187.
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„DB—605" motorokat is.92 A „Me—410" megrendelésével függhetett össze a Du
nai Repülőgépgyár RT 1944. március 2-i bejelentése, miszerint a tervezett
632 „Me—210" helyett csak 550 db-ot gyárt le.93 A repülőgépgyárak közül vi
szonylag ez az utóbbi volt a legjobb helyzetben, mert a szerszámgépek döntő
többségét maga a Weiss Manfréd RT állította elő, ennek következtében az év
első negyedében végre sikerült elérniük a meghatározott kapacitást. 94
Németország azonban egyre kevésbé volt megelégedve a magyar teljesít
ménnyel. Az a tény, hogy a német bérmunka-szállítások — amiben jelentős he
lyet foglalt el a közös repülőgépgyártás — értéke az 1941-es 130 millióról 1944ben 825 millió pengőre szökött95, kevésnek bizonyult. A mind hatalmasabb né
met harctéri veszteségek, valamint a szövetséges légierők bombázásai következ
tében egyre megalapozottabbá vált Edmund Veesenmayer • SS. Standartenführernek — a későbbi követ és teljhatalmú megbízottnak — az az 1943 őszi meg
állapítása, miszerint: „Minden magyar, akár paraszt, munkás, vagy katona, aki
tevékenységével csökkenti megterhelésünket, a Führer tartalékát erősíti a Bi
rodalomban." 96
Veesenmayerrel szemben Wilhelm Höttl SS-Sturmbannführer, a Német Bi
rodalmi Biztonságügyi Főhivatal szakértője még 1944. március 11-én is ellenez
t e az ország megszállását, mert szerinte „A magyar térség totális gazdasági ki
merítése teljesen biztosítva van." 97
Ennék ellenére bekövetkezett 1944. március 19., az ország német megszállása,
s Veesenmayernék egyik alapvető feladatául szabták, hogy „az ország minden
erőforrását, elsősorban gazdasági lehetőségeit, a közös hadviselés érdekében
maximálisan kihasználja." 98
A légügyi szakemberek sem késlekedtek. Milch tábornagy, államtitkár — a
fegyverkezési és haditermelésügyi miniszterrel egyetértésben — már március
22-én (megbízta dr. Sehm repülő-iőtörzsmérnököt: gondoskodjon arról, hogy a
magyar ipar továbbra is zavartalanul szolgálja a német repülőgépgyártás érde
keit.99
A megszállást követően az intézkedések sorozatával biztosították a fokozato
san létkérdéssé váló azon törekvésük megvalósítását, hogy maximálisan felhasz
nálják a magyar gazdasági lehetőségeket és embertartalékokat. Ennek szellemé
ben ült össze 1944. április 19-én Berlinben Clodius külügyminisztériumi igaz
gató elnökletével az a bizottság, amelynek a Magyarországgal kapcsolatos gaz
dasági kérdésekről kellett döntést hoznia. Ennek megfelelően rögzítették: „A
Fegyverkezési és Haditermelésügyi Minisztérium súlyponti tervet dolgoz ki,
amelynek megfelelően egyes tételek előnyben részesítendők; ide tartoznak a
bauxit, ásványolaj, mangán és antimon,... főként a vadászprogram."100 (Kieme
lés tőlem — Sz. M.)
Ez utóbbi előtérbe állítása, a vadászok jelentőségének ismételt hangsúlyozása
alapvetően tükrözte a német fegyveres erő helyzetében bekövetkezett döntő
változást. Goring a Luftwaffe vezető tábornokai előtt 1940. augusztus 19-én
úgy nyilatkozott, hogy „egyértelműen világossá vált: a győzelem kulcsa az
92 Uo. 1944/188188.
93. HL. HM. Ein. 17. r. 1944/204855.
94 Baksay Zoltán: A csepeli munkásság harca Magyarország függetlenségéért. 1939—1944. Századok 1968/5—0.
ez. 992. o.
95 Berend T. Iván—Bánki György: A magyar gazdaság száz éve. Budapest, 1972. 213. o.
96 Berend—Bánki: Gazdaság és... i. m. 417. o.
97 Magyarország és a második világháború. Az iratokat összegyűjtötte és a bevezető tanulmányokat írta: Ádám
Magda, Juhász Gyula, Kerekes Lajos. Budapest, 1959. 450. o.
98 A Wilhelmstrasse és ... i. m. 789. o.
99 Uo. 792. o.
100 Uo. 831. o.
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egymotoros vadászrepülőgép." 101 Akkor azonban az „angliai csata" zajlott, 1944ben pedig egyre inkább előre vetette árnyékát a „Németországi Csata". Ekkor
már a védekezés kényszere helyezte ismét kiemelt helyre a vadászokat!
A berlini tanácskozással egyidőben, április 19-én Budapesten is értekezletet
tartottak a Honvédelmi Minisztérium és Németország képviselői a repülőgép
üzemek széttelepítésével kapcsolatban.102 Ennek során megállapodtak abban,
hogy a Dunai Repülőgépgyár RT-nél csak a présmű marad helyben, de ezt is
védő betonboltozattal látják el. Magát a széttelepítési úgy kellett végrehajtani,
hogy ne járjon termeléskieséssel. A végszereidét — bár Horthy-ligeten hagy
ták — jelentősen „fellazították", hogy kevésbé legyen érzékeny légitámadások
kal szemben.
Az egyre növekvő igények hatására leállították a Daimler-Benz ,,DB—605"
motor gyártásában alkalmazott 1600 db szerszámgép kitelepítését, csak a „pó
tolhatatlan" minősítést kapottak közül lehetett 100 db-ot biztonságba helyezni.
Azonban ezt is úgy kellett megszervezni, hogy egy-egy gép maximum két napra
eshetett ki a termelésből. A programot minden körülmények között teljesíteni
kellett, a kiesést több műszak beállításával ellensúlyozták.
Az értekezlet résztvevői mintaszerűnek ítélték a Magyar Waggon- és Gép
gyár RT-nél végrehajtott részleges kitelepítést. A présművet az eredeti helyén
kellett ismét helyreállítani — 1944. április 3-án megkezdődött Magyarország
módszeres bombázása —, a kormánymű felület- és törzsgyártás fele részben
Győrben, fele részben a kitelepítés helyszínén volt megszervezendő. A végszerelde itt is helyben maradt, csak „fellazították". Fertőrákoson kellett berendezni
földalatti üzemeket, a berepülést pedig áthelyezték Zwölfaxingba. A követel
ményeket Fertőrákoson sem lehetett csökkenteni.
A Pestszentlőrinci Ipartelepek RT. vonatkozásában csak a kormányműgyár
tás kitelepítésére dolgoztak ki tervet, a többinek még keresték a lehetőségeit.
A szabad kapacitását át kellett adnia a Magyar Waggon- és Gépgyár RT-nek,
a Dunai Repülőgépgyár RT-nek illetve a WM. Repülőgép- és Motorgyár RT-nek
Ezekben a hetekben újabb olyan lépésekre került sor, amelyek a német gaz
dasági expanzió további kiszélesítését szolgálták. Ennek megfelelően két mun
kaközösséget hoztak létre a magyar, s bizonyos — velük kooperáló — német
repülőgépgyárakból. Az egyik ilyen „Arbeitsgemeinschaft" a Wiener—Neustadter Flugzeugwerke, a Dunai Repülőgépgyár RT és a Magyar Waggon- és Gép
gyár RT egyesítéséből keletkezett, s a sárkányokat készítette, míg a másik a
motorgyártásra szakosodott és a Steyer—Daimler—Puch A.G-ből, valamint a
Dunai Repülőgépgyár RT-ből jött létre. A két munkaközösségnek havi 550 sár
kányt és 650 db motort kellett előállítania. A szükséges munkagépeket tetszés
szerint át lehetett csoportosítani.
Veesenmayer május 6-i jelentésében 103 már arról számolhatott be Ribbentropnak, hogy „A kormány hozzájárult a vadászprogram kiterjesztéséhez (a va
dászgép- és motorgyártás megnáromszorozása), egyben elvben a Wiener Neustadt-i és steyri üzemek magyarországi áttelepítéséhez is." Jelezte továbbá, hogy
ehhez magyar kormánybiztost jelölnek ki, és Sztójay miniszterelnök személye
sen védnökösködik e feladat teljesítése fölött. A vadászprogram beindításának
és a repülőterek építésének költségeit Magyarország viseli.
S valóban, a HM. V. csoportfőnöksége 1944. április 29-én javaslatot tett a
repülőgépgyártás első helyre való besorolására és a teljhatalmú megbízott ki101 Deighton, Len: Fighters. London, 1977. 06. o.
102 HL. HM. Ein. 17. r. 1944/20003.
103 A Wilhelmstrasse és ... i. m. 842—843. o.
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nevezésére vonatkozóan.104 Ebben az iratban a vadászprogram végrehajtását
„az összes hadviselés szempontjából elsőrangú hadiérdek"-nek nyilvánították,
így ennek megfelelően a hadianyaggyártás terén „S—I." (soronkívüli ügyinté
zés) sürgősségi sorrendbe sorolták. (S tényleg, ezt követően az ezzel kapcsola
tos ügyiratok borítójának jobb felső sarkán megtalálható a piros „Vp." jelzés).
Ugyancsak ebben az április 29-i anyagban nevezték ki miniszteri biztossá
Hellebronth Vilmos vezérőrnagyot azzal a feladattal, hogy minden körülmé
nyek között biztosítsa a Messerschmitt „Me—109; 210" típusú sárkányok és a
Daimler-Benz „DB—605" motorok gyártását, áttelepítését, valamint a termelés
teljes felfuttatását. Fontosságát hangsúlyozandó, június 7-én kormánybiztossá
nevezték ki.105
Az ország kiárusítása 1944. június 2-án betetőződött, amikor is Sztójay és
Veesenmayer olyan jegyzőkönyvet írt alá, amely az egész magyar gazdaságot
a német háborús gépezetnek rendelte alá. A magyar gazdaságnak az összeurópai
tervezésbe való bevonásáról szóló jegyzőkönyvben a magyar kormány kötele
zettséget vállalt a tekintetben, hogy gazdaságát „fenntartás nálkül, szintén beik
tatja ebbe a tervezésbe, abból a célból, hogy ezzel Magyarország termelését az
összesített tervezés keretében maximálisan fokozza. A magyar gazdaság beillesz
tését és átállítását a legrövidebb határidőn belül és erélyesen kell végrehajta
ni."100
Ennek alapvető oka abban keresendő, hogy a német vezetés 1944 első felében
a többszöri mozgósítással és munkaerőátcsoportosítással sem volt képes 148 500
új munkásnál többet biztosítani,107 ez viszont töredéke volt annak, ami a harc
téri veszteségek pótlására behívott gyári munkások helyeinek feltöltésére ele
gendő lett volna. így minden korábbinál nagyobb mértékben kellett kiszipo
lyoznia a szövetségesekben rejlő lehetőségek maradványait. „Ugyanakkor Ma
gyarország részéről is jelentős igények merültek fel a vadászprogram, valamint
a fegyverzet kicserélése és a magyar áttelepítések tárgyában hozott határoza
tok megvalósítása során" 108 — jelentette Veesenmayer június 15-én.
Időközben intézkedés született a „Me—210" típusok gyártásának leállításá
ra. Ennek szellemében utasította a vadászprogram kormánybiztosa 1944. július
25-én a Dunai Repülőgépgyár RT-t, hogy a tervezett háromszázadikkal szem
ben már a 270. „Me—210"-nél fejezze be a gyártási programot, s ezért már a
221. géptől kezdve a Honvédelmi Minisztérium részére kell szállítani a hátra
levő mennyiséget.109
A Honvédelmi Minisztérium 17. r. osztályának másnap kelt anyaga a részle
tekről is szólt.110 Ebben az osztály arról tájékoztatta a Repülő Átvételi Bizott
ságot, hogy a bombázások következtében a gyártás a Magyar Waggon- és Gép
gyár RT-ben és a Dunai Repülőgyár RT-ben lehetetlenné vált, ezért a német
képviselőkkel megállapodás született, miszerint az üzemeket fokozatosan kitele
pítik —• lehetőleg a föld alá —, illetve teljesen áttérnek a Messerschmitt „Me—
109"-ek előállítására, s kibővítik a termelést. Ennek megfelelően intézkedett
Hellebronth vezérőrnagy arra, hogy a vadászprogramban résztvevő összes üze
meket telepítsék ki a Budapest-környéki földalatti üregekbe, pincékbe (Kőbá
nya, Budatetény, Diósárok, Budafok). Ezzel összefüggésben július folyamán a
„Me—109"-ek gyártása Győrben megszűnik. Ebben az anyagban szerepel az is,
104 HL. HM. Ein. 17. r. 1944/209815. (HL. HM. Ein. V. Csfség 1944/193005.)
105 Uo. 1944/209815.
100 A Wilhelmstrasse és ... i. in. 803. o.
107 A második világháború története 1939—1945. Budapest, 1980. VIII. k. 553. o.
108 A Wilhelmstrasse és ... i. m. 808. o.
109 HL. HM. Ein. 17. r. 1944/211057.
110 Uo. 1944/211064.
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hogy a „Vadászprogram" — már említett — havi 550 „Me—109" sárkányán és
650 „DB—605" motorján kívül még kb. 15% tartalék alkatrészt is le kell gyár
tani. A sárkánygyártó munkaközösségnek új telephelyeként a kőbányai pincé
ket, illetve bizonyos alkatrészek gyártására a Diósárkot jelölték ki. Az 1944.
május eleje-december 31. közötti időszakra 1000 „Me—109" sárkány elkészíté
sét tűzték célul.
A motorgyártással megbízott munkaközösség részére Kőbányán és Budatétényben biztosítottak földalatti telephelyet. E programhoz részben Németország
ból is szállítottak alkatrészeket. December végéig 1100 „DB—605" motort kel
lett legyártania, s ezen kívül a Dunai Repülőgépgyár RT-nek a régi telephelyén
kb. 110 db „DB—605A és B" típust az április 30-ig már leszállított 843 db-on
felül.
Időközben megnyílt Normandiában a nyugat-európai második arcvonal, s a
szovjet fegyveres erők az 1944. év első felének a hadjárata során — hatalmas
veszteségeket okozva az ellenségnek — több száz kilométerrel vetették vissza
a fasiszta csapatokat. A Vörös Hadseregnek ez az egyre nagyobb ütemű közele
dése mind lázasabb kapkodásra serkentette Németországot és szövetségeseit,
így még lényegében ki sem bontakoztatták a „Vadászprogramot", amikor — a
fenti irat szerint — német nyomásra máris tervbe vették annak kibővítését
havi 700 „Me—109" és 900 „DB—605", plusz 15% tartalék alkatrész gyártására.
Ennek érdekében a harmincadik géppel megszüntették a Pestszentlőrinci
Ipartelepék RT-nél a Junkers „Ju—52" gyártását, s ennek az üzemnek is
be kellett kapcsolódnia a sárkánygyártásba.
Tervbe vették egy újabb munkaközösség létrehozását 29 iparvállalatból Sziklay vezérigazgató (Standard) vezetésével, melynek feladatául szabták a felsze
relések gyártását.
A „Vadászprogram" kibővítésével kapcsolatban jelezték annak lehetőségét,
hogy az Uhri-cég bekapcsolásával sor fog kerülni az Arado „Ar—96"-ok gyár
tásának növelésére is azon az áron, hogy beszüntetik a Bücker „Bü—131" elő
állítását.
A m. kir. légierő katasztrofális géphiányára való tekintettel neki szánták a
teljes júliusi—szeptemberi „Me—109" produktumot.
A feladatok minél tökéletesebb teljesítése érdekében július 31-én meghatároz
ták a repülőipari kormánybiztosság szervezetét, s ezzel megerősítették Hellebronth vezérőrnagy repülőipari kormánybiztosi kinevezését.111
Az egyre fokozódó bombázások hatására a HM. 17. r. osztálynak intézkednie
kellett arra is, hogy a MÄVAG diósgyőri főtengelygyártó üzeme települjön át
Kőbányára, s így egyesülve a WM. Repülőgép- és Motorgyár RT-vel el kell ér
nie a havi 350 db-os szintet.112
A Dunai Repülőgépgyár RT. 1944. augusztus 9-én megépítette a 272. Messer
schmitt „Me—210" sárkányt, s ezzel befejeződött e típus előállítása.113
A szövetségesek mind hatékonyabb bombázásai, a szovjet fegyveres erők egy
re jobban érzékelhető közelsége — az 1. Ukrán Front bal szárnyának csapása a
Kárpátok lejtőit védő 1. hadseregre — azonban napról-napra kilátástalanabbá
tették a program folytatását, illetve teljesítését. így fokozatosan megszűnt a
magyarországi repülőgépgyártás, az elkövetkező hónapokban kezdetét vette a
gépek zömének leszerelése és Németországba szállítása.
111 HL. Vkf. Ein. 1. 1944/599.
112 HL. HM. Ein. 17. r. 1944/211712.
113 Punka György—Sárhidai Gyula: A magyar Me—210 Ca—1 gyorsbombázók és alkalmazásuk. Repülés, 1975/12.
sz. 16. o.
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A program megvalósítását hátráltató fontosabb

tényezők

Az előzőekben ismertetett német—magyar repülőgépgyártási együttműködési
szerződés jegyzőkönyvéből világosan kitűnt, hogy a program sikeres teljesítésé
nek egyik előfeltételét az a német ígéret képezte, mely szerint a nélkülözhetet
len anyagokat és eszközöket biztosítja a magyar ipar részére.
A termelés mihamarabbi beindítása érdekében vállalták, hogy 1941. decem
ber l-re 85 szerszámgépet leszállítanak, s elkezdik újabb 277 db Magyarországra
küldését,114 Ez azonban döntő többségében csak terv maradt. Ennek alapvető
oka az lehetett, hogy minden rendelkezésre álló szerszámgépet a saját repülő
gépipar gyorsütemű bővítésére kellett felhasználnia a német vezetésnek. A Luft
waffe ugyanis csak az 1941. június 22—július 10-e közötti alig három hét alatt
újabb 1092 repülőgépet veszített.115 Ez arra késztette Milch tábornagyot, a né
met légierő főfelügyelőjét, hogy — az ezzel kapcsolatos előkészítő munkálatok
befejezése után — 1941. október 22-én jóváhagyja a repülőgépgyártás kibővített
programját, amely 1942-re 16 500 — ebből 13 900 harci — repülőgép előállí
tását irányozta elő.116 így aztán nagyon természetes, hogy az ennek csak tört
részét adó német—magyar együttműködés igényei háttérbe szorultak.
Pedig nagy szüksége lett volna a magyar repülőgépiparnak a különböző szer
számgépekre, hiszen a közös programra való felkészülésnek csak egyik előfelté
tele oldódott meg licencek vásárlásával. A másik alapvető tényező a szerszám
gépek biztosítása lett volna, de ez — a jelzett okok miatt — jelentősen késett.
Egy 1942. május 8-i.irat117 arról tanúskodik, hogy a gyártási szerződésben rög
zített feladatoknak a MÁVAG diósgyőri gyára nem tud eleget tenni, mert egy
részt késnek a „DB—605" főtengelyeinek gyártásához beígért német szerszám
gépek, másrészt pedig már eleve huszonnyolcról tizennégyre csökkentették a
mennyiségüket. Az áthidaló megoldási kísérlet is sikertelen volt, mert a WM.
Repülőgép- és Motorgyár RT. a főtengelyek kikovácsolása után — speciális esz
közök hiányában — nem tudta edzeni azokat, így leálltak a munkálatokkal.
Ezért a főtengelygyártás németországi felelőse szeptember 1-én Magyarország
ra utazott a kérdés megvizsgálására. Miután intézkedett a szerszámgépek elosz
tására, tájékozódott a WM. Repülőgép- és Motorgyár RT gyártásba való1 bevo
násának kilátásairól. Ügy ítélte meg a termelés fokozásának lehetőségét, hogy
1943. márciusban huszonöt db, majd havonta újabb huszonöt darabbal való nö
veléssel decemberre a MÁVAG képes lesz a 250 db-os produktumra. 118 Ugyan
akkor azt is hangsúlyozta, hogy a WM. Repülőgép- és Motorgyár RT csak ,olyan
ütemben növelheti termelését, hogy ne csorbítsa a Honvédelmi Minisztérium
egyéb rendeléseinek teljesítését.
A HM. 17. r. osztály egyik szeptember 4-i irata 119 szerint eljuttatták a német—
magyar ipari együttműködéshez szükséges eszközök jegyzékét a német Birodal
mi Légügyi Minisztériumhoz, amely „bizonyos sorrendben csökkentett igények
mellett kilátásba helyezte a szerszámgép igényléseknek részbeni kielégítését."
Ez a „csökkentett igény" azt jelentette, hogy a Messerschmitt „Me—109" futó
művek gyártásához mindössze három szerszámgépet lehetett rendelni. Úgyszin
tén e megkötések alapján hajlandók voltak leszállítani huszonöt gépet a ma
gyarországi Bosch-cégnek a gyújtógyertyák előállításához, de a generátorgyár114 Kováts Lajos: A magyar-német közös repülőgépmotor-gyártás programja. 1941—1944. Repülés, 19C9/(>
sz. 15. o.
115 Groehler: i. m. 212. o.
116 A második világháború története 1939—1945. Budapest, 1977. IV. k. 571. o.
117 HL. HM. Ein. 17. r. 1942/102085.
118 Uo. 1942/105011.
119 Uo. 1942/105001.
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táshoz már egyet sem adtak. Ugyanakkor azzal fenyegették meg a magyar part
nert, hogy bizonyos árukat is csak úgy hajlandók átvenni, ha azok elkészítésé
hez nem kér szerszámgépeket.120 Ennek ellenére az osztály már szeptember utol
só harmadában szükségesnek tartotta annak hangsúlyozását, hogy a főtengely
gyártás német felelőse által meghatározott havi 250 db-os termelés csak akkor
megvalósítható, ha a szerszámgépek kellő számbani és időbeni beérkezésére a
németek garanciát adnak. Különben úgy jár a magyar partner, mint az eddi
giekben, „hogy, tudniillik a követelés velünk szemben fennáll, míg német oldal
ról a szerszámgép szállítások tökéletesen elmaradnak". 121
Mint érzékelhető, a magyar illetékesek mind tisztábban láttak, ennek követ
keztében egyre keserűbben fogalmaztak, ennél többet azonban nem tehettek.
Pedig újabb és újabb figyelmeztetések, vészjelzések érkeztek hozzájuk. A
MÁVAG kimutatást terjesztett fel 1942. november 18-án122, melynek lényege,
hogy a terv szerint 1943. júliusban Németországból leszállítandó kilencvenöt
szerszámgép helyett — az előrejelzés szerint — csak huszonnyolc lesz üzembe
helyezhető, így a német szakember által szeptemberben hozott döntés teljesítése
egy évet fog késni.123 Ugyanakkor a gyár illetékesei arra is rámutattak, hogy a
szerszámgépek szállításának előrehozatala meggyorsítaná a termelés felfutta
tását.
A német ígéretek nem teljesítésének, illetve redukálásának megítélésénél
azonban látni kell azt, hogy ennek megvoltak az objektív okai. Ez az az időszak,
amikor befejezéséhez közeledett a német fegyveres erő 1942. évi nyári—őszi
hadjárata, melynek során — a hatalmas területi veszteségek ellenére is, külö
nösen a sztálingrádi védelmi hadműveletével — a szovjet fegyveres erő jelentős
árat fizettetett az ellenséggel. 1942 második felében — tehát a vizsgált idő
szakban — a Luftwaffe havi átlagos repülőgépvesztesége az előző félévi 900ról 1572-re szökött. Ehhez hozzá kell számítani 1942 első nyolc hónapjának vesz
teséglistáját, amely 8288 db-ot tett ki. (Ennek 56,14%-a esett a szovjet—német
arcvonalra.)12'1 Tehát hatalmas feladat hárult a német repülőgépiparra, hogy
pótolni tudja az egyre növekvő repülőgéphiányt. Ebben Magyarország nem volt
képes megfelelő segítséget nyújtani, így természetes, hogy a német gazdasági
vezetés minden erőt a saját ipar kibontakoztatására fordított. Ezért találó Bor
Jenő altábornagynak, az egykori hadianyaggyártási csoportfőnöknek a német—
magyar ipari együttműködéssel kapcsolatos — igaz, hogy utólagosan — sommá
zott véleménye, mely szerint: „Ez arra vezetett, hogy a magyar hadiipar (pon
tosabban a repülőgépipar — Sz. M.) kapacitásának tetemes része a német szál
lítások céljaira volt lekötve, ami a magyar fegyverkezést gyengítette anélkül,
hogy számottevő segítséget nyújtott volna Németországnak." 125
Mindennek ellenére további erőfeszítések történtek a termelés mihamarabbi
beindítása érdekében. Ennek megfelelően a WM. Repülőgép- és Motorgyár RT
1942 szeptemberében megegyezett a Maschinenfabrik Alfing—Kessler K. G.
céggel arról, hogy nyolcvan magyar szakmunkást bocsát ez utóbbi vállalat ren
delkezésére a célból, hogy azok a főtengelygyártás minden fázisában begyako
rolják magukat. A betanítás időszakában — kb. 8—10 hét — a WM. Repülő
gép- és Motorgyár RT szeptember 2-től kezdődően naponta három db előna
gyolt, betétben edzett főtengelyt bocsátott a partner üzem rendelkezésére, amit
.

120 Uo. 1942/105000.
121 Uo. 1942/105359.
122 Uo. 1942/107507.
123 Az irat szerint ilyen körülmények között a termelés felfuttatása csak így alakulhat: 1943. április—szeptem
ber: 25—25 db/hó; okt.: 30; nov.: 40; dec.: 50; 1944. Jan.: 75; febr.: 100; m á r c : 125;ápr.:150; máj.: 175; jún —
Okt.: 200—200; d e c : 250 db.
124 Groehler:... i. m. 333.0.
125 Magyarország honvédelme ... i. m. 147. o.
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három hónapon belül készen kapott vissza. A betanítás ellenszolgáltatásaként a
WM. Repülőgép- és Motorgyár RT lemondott a magyar munkások által meg
munkált kész főtengelyek háromnyolcadáról. 126
E megegyezés hatására a HM 17. r. osztály — a IX. csoportfőnökség hozzájá
rulásával, de német kérésre — intézkedett, hogy a MÁVAG szintén küldjön
nyolcvan főt a fenti céghez betanításra. A háborús tartalék munkáslétszámból
lehetett biztosítani ezt a mennyiséget, s az önként jelentkezőket küldhették ki.
Ezek a munkások a MÁVAG-ban cementálással bezárólag előkészített főtenge
lyeken dolgoztak tovább mindaddig, amíg a diósgyőri Űj-gyár kisegítő terme
lése a havi ötven db főtengely készre gyártását el nem tudta végezni.127 Tehát
itt már nem volt szó 8—10 hetes betanításról, hanem magyar munkások gyár
tották német üzemben 3/8:5/8 arányban főtengelyeket a német repülőgépipar,
illetve a Dunai Repülőgépgyár számára.
Mint látható, nem sikerült a németeket a szerszámgép- és nyersanyagszállí
tással kapcsolatos kötelezettségvállalásuk teljesítésére szorítani. Ezek nagysága
jelentős mértékben elmaradt az ígérttől. A megfelelő gépek hiánya permanens
gondot okozott. A Honvédelmi Minisztérium és a Birodalmi Légügyi Miniszté
rium képviselőinek — korábban említett — 1943 júniusi közös vizsgálata során
azt is kénytelenek voltak megállapítani, hogy a MÁVAG képtelen megfelelni a
vele szemben támasztott követelményeknek — 250 db forgattyústengély/hó —,
mivel a beígért 166 db helyett csak 25 szerszámgépet kapott.128 Egy másik, 1943.
júniusi irat 120 szerint a Pestszentlőrinci Ipartelepek RT arról tájékoztatta a Ha
dianyaggyártás Országos Felügyelőjét, hogy a Junkers ,,Ju—52" szállító-repülő
gépek gyártásának előkészítése — melynek eredményeként az 1944. február és
1945. december 31. közötti időszakban kétszázhatvan sárkányt kellett volna
legyártani, s amiből száztízet szántak Magyarországnak — a szerszámgépek ké
sése miatt csúszik. A fenti időpontra a terv szerint a szükséges kétszázhatvan
eszközből száznegyvennek már meg kellett volna érkeznie, de csak huszonkilenc
állt rendelkezésre.
Ezek a gondok, problémák 1944-ben szintén fennálltak. A MÁVAG pl. 1944.
január 22-én „erélyes sürgetést" kért a Honvédelmi Minisztériumtól Németor
szág felé, hiszen az eredetileg 1942. októberre ígért 2500 tonnás leélezogepet
csak 1944. februárra, a 40 tonnás nagykalapácsot pedig májusra ígérték leszállí
tani. m Ez viszont gátolta a forgattyústengelyek különben sem nagy ütemű
gyártását.
A szerszámgépek, alapvető nyersanyagok hiányán kívül egyre eredménye
sebben bénították a magyar repülőipart az 1944. április 3-ával megkezdődött
rendszeres bombázások. Pl. csak az 1944. július 14-i és 27-i bombázások követ
keztében 6 millió pengős kár keletkezett — az amúgy is szegényes — szerszám
gépparkban. 131
A termelés gyorsabb ütemű kibontakozását akadályozó néhány példából is
érzékelni lehet, milyen súlyos gonddal küzdöttek a szakemberek, s miért sike
rült csak részleteiben teljesíteni a gyártási programot. A gyakorlat teljes mér
tékben igazolta a Hadtudományi Enciklopédia azon megáUapításának a helyes
ségét, hogy korszerű viszonyok közepette légi- és páncéloserőre van szükség.
„Mindez háborúban is tökéletesen működő hadiipart, hatalmas nyersanyag12(i HL. HM. Ein. 17. r. 1942/105943.
127 üo. 1942/105352.
128 HL. HM. Ein. 17. r. 194:5/105511.
129 HL. Vkf. Ein. 1. 1943/5384.
130 HL. HM. Ein. 17. r. 1944/203005.
131 Kovát» Lajos: A magyar—német közös repülőgépmotor-gyártás programja. 1941—1944. Repülés, 1969/0.
sz. 15. o.
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készleteket, feszesen megszervezett és irányított gazdasági életet, rengeteg
nyersolajat, munkát és pénzáldozatot követel. Ezzel minden győzelemre számító
államvezetésnek tisztában kell lennie".132 Mint látható, ezen alapvető tényezők
közül csak nagyon kevéssel rendelkezett Magyarország.
A magyar repülőgépipar termelési eredményei (1941—1944)
Az iratok elpusztulása következtében szinte lehetetlen megbízható összegzést
végezni a magyar repülőgépipar teljes háborús termeléséről. Ezért kell rosszin
dulatú beállításnak minősíteni, s határozottan visszautasítani Gaál Gyula és
Vági Ernő — külföldön élő szakírók — azon állítását, hogy ,,A mai magyaror
szági rendszer a nemzeti alapon álló Horthy rendszerrel szemben erős ellen
szenvvel viseltetik. Annak eredményeit minden téren céltudatosan kisebbí
ti." 133 Természetesen nem abban vitatkoznék a szerzőkkel, hogy követendő pél
daként tekintünk-e a háború előtti magyar rendszerre, annak politikai, katonai
vezetőire? Azonban közel négy évtizeddel a vizsgált események után mi már
tudjuk, hogy mint nemzeti múltunk részét reálisan kell megítélnünk, hiszen
csak ebből vonhatunk le megfelelő következtetéseket. Ügy vélem, sokkal jobban
szolgálnánk közös történelmünk tényleges, elfogultságtól és torzításoktól mentes
„helyére tételét", ha a külföldön élő szakírók is nagyobb objektivitásra töre
kednének — mint ahogy akadnak már ilyenek, ha nem is nagy számban. Hi
szen éppen Gaál és Vági maguk írták az idézett sorok előtt három bekezdéssel,
hogy „A második világháború ideje alatt és az azóta megjelent hazai és külföl
di források a magyarországi repgépgyárakban épült repgépek és motorok szám
adatairól egymástól erősen eltérő adatokat közöltek, mivel a hivatalos gyári
nyilvántartások a pontos termelési kidatokkal 1944-ben az amerikai tömegbom
bázások következtében nagyrészt megsemmisültek."134 (Kiemelés tőlem — Sz.
M.) S hozzáteszem: a vonatkozó honvédelmi minisztériumi és repülőanyagok zö
me is elpusztult. Ezért lehetetlen pontos képet adni, túl sokfajta adattal talál
kozunk. Mégis, mi az amit ismerünk ?
1941-ben a 62 WM. 21. „Sólyom" repülőgép elkészültével — a WM. Repülő
gép- és Motorgyár RT: 12 db; a Magyar Waggon- és Gépgyár RT: 20, MÁVAG:
30 db — befejeződött eme, időközben elavult típus gyártása,13"' melyből 1941
nyarán már öt közelfelderítő századot szereltek fel.130 Ugyanebben az évben
előállítottak még 20 db „Hirth HM. 504" repülőgépmotort is.137
A korábban vázolt nehézségeket látva, egyáltalán az is csoda, hogy ha késve
is, de 1942-ben elkészült a tervezett egy-egy Messerschmitt „Me—109" és „Me—
210" repülőgép, valamint tíz Daimler-Benz „DB—605" motor. Ezen kívül le
gyártásra íkerült még egy „Héja", négy „FW—58" és ötven „Hirth HM. 504" mo
tor.138 Tehát 1942-ben Magyarországon összesen hét sárkányt és hatvan motort
állítottak elő. Ebből viszont sem a magyar légierőt nem lehetett fejleszteni, sem
a németeknek megfelelő segítséget nyújtani.
Ezek a gondok pontosan tükröződtek a termelés későbbi alakulásában is,
amint kitűnik a Hadianyaggyártás Országos Felügyelője által készített 1943.
június 15-i helyzetjelentésből.139
E szerint a „Me—109" gyártásban négy hónapos késés mutatható ki, mivel
132 Nyíri László: Hadtudományi enciklopédia. Budapest, 1942. 214. o.
133 Magvarország honvédelme ... i. m. 293—294. o.
134 Uo. 293. o.
135 Uo. 158. o.
130 Kováts: Adatok ... i. m. 481. o.
137 Berend—Ránki: Magvarország gváripara ... i. m. 454. o.
138 Uo. 454. o.
139 HL. Vkf. Ein. 1. 1943/5384.
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június l-ig a Magyar Waggon- és Gépgyár RT az előirányzott huszonnégyből
csak három repülőgépet szállított le. Június végéig elkészülhet még öt és a kö
vetkező hónap végéig újabb öt gép. Bár az irat a Németországból leszállított
nyersanyagmennyiséget kielégítőnek ítélte, egyéb szállításokkal — pl. külön
böző alkatrészek — gond lehetett, mert a Győrben legyártandó részegységek
már a századik sárkányhoz is elkészülteik. Tehát — szemben az előzőkben jelzett
vizsgálat tapasztalataival — nem a mérnök- és technológushiány, valamint az
üzemszervezés okozta az alapvető gondot, hiszen az e programban részt vevő
1134 munkás és 378 tisztviselő teljesítette a maga feladatát!
A „Me—210" gyártását is a német szállítások késedelme akadályozta. A Dunai
Repülőgépgyár RT-ben eddig öt készült el, három gép már el is repült Német
országba, az újabb ötös sorozat berepülés alatt volt. Itt is már május végén át
adták a végszereidének a huszonegyedik repülőgépet, de a német alkatrészek
hiánya miatt nem tudták befejezni a munkálatokat.
A „DB—60(5" motorok gyártásában szintén volt már egy hónapos késés,
ugyancsak a partner hibájából. Eddig száznégy db készült el, amiből húszat
kapott a magyar légierő.
Mint látható, a nagy vajúdásokkal megszült első repülőgépek teljes mérték
ben, a motorok 80%-ban Németországba kerültek. Ekkorra már feledésbe me
rült a szerződésben rögzített 1 : 1 , illetve 2 : 1 arány.
Az illetékesek a többi típus gyártásáról sem tudtak rózsásabb képet festeni.
A „Héja" vadászgépek esetében kb. öt hónapos késést jeleztek. A terv szerint
1942. május—1943. március közötti időszakban száz, majd 1943. augusztus 31-ig
újabb száz „Héjá"-nak kellett volna megépülnie a MÁVAG-ban. Ezzel szemben
1943. június 12-ig csak ötvennyolc készült el a motorok „rázódása", a főtengely
sonka elcsúszása következtében. A „WM. 14. B." motort gyártó WM. Repülő
gép- és Motorgyár, amelynek 1942. március 15-től havi húsz darabot kellett vol
na gyártania, a fenti hiba kivizsgálása miatt szüneteltette a termelést. Ennek
ellenére, a korábbi 132 db-os megrendelést újabb 133-mal növelték. Viszonylag
még a „FW—58" gyakorló repülőgépek sárkányainak építése haladt a legütemesebben. A százkét sárkányt 1944. november 30-ig kellett leszállítani. Ebből 1943.
március 4-én útnak indították az első tizenötöt, s június l-ig újabb tizennégy
db-ot, a tizenötödik pedig — utasgép kivitelben — berepülés alatt állt.
Nem mondható el ez az ütemesség a MÁVAG-ról, amelynek már az 1942.
május—december közötti hónapokban le kellett volna gyártani a kétszáz „HM.
504" típusú motort a „Bücker" iskolagépekhez. Ebből azonban csak ötvenet szál
lítottak le, s újabb kilencvennégy készült el az ügydarab összeállításáig.
Mindennek ellenére, a gondoktól és termelési „csúszások"-tól függetlenül —
mint korábban láttuk — a HM. 32. a. osztály újabb és újabb megrendelésekkel
bombázta az ipart. Pedig előbb az eredeti programot kellett volna teljesíteni!
A Hadianyaggyártás Országos Felügyelőjének 1943. szeptember 10-i helyzetje
lentése szerint140 huszonnyolc „Me—109" készült el, s az év végéig tervezett
százhatvanötnél is 4—6 hét késéssel kellett számolni. A „Me—210"-ből harminc
kilenc került legyártásra, az összkésés itt is másfél hónap körül mozgott. E je
lentés az előzőnél valamivel optimistábban értékelte a „Ju—52" helyzetét, úgy
látták, hogy a munkálatok terv szerint folynak. A „Héja" típusokból nyolc
vanöt készült el szeptember l-ig.
A termelésnek ez a bár lassú, mégis egyre fokozódó kibontakozása annak volt
köszönhető, hogy ha nagy késésekkel is, egyre több alapvető szerszámgép érke
zett Németországból. A korábbi tűrhetetlen helyzethez képest feltétlenül fejlő140 Uo. 1943/6013.
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dés volt — ha nem is az eredeti tervnek megfelelően alakult —, hogy 1943 ok
tóberében a szükséges 1146 szerszámgépből „már csak" 270—280 db hiányzott.1''1
Hiába történtek azonban újabb és újabb erőfeszítések, a vázolt gondok, a le
gyártott gépek elosztásánál felmerülő diszkriminációk következtében, a novem
ber 10-én megjelent „Irányelvek az 1943/44. szervezési évben a légierők had
rendfejlesztésére" c. anyag 142 arról tanúskodik, hogy az anyagbeszerzési nehéz
ségek és az ebből adódó kiképzési akadályok miatt a légierő nem tudta elérni
azon célkitűzésének teljesítését, hogy a hadrendfejlesztést tervszerűen, a meg
szabott határidőre végrehajtsa.
Ezt bizonyos mértékig magyarázza a hadianyaggyártás 1943. október 15-i
helyzete143 is, mely szerint az eddig elkészült ötven „Me—109"-ből (késedelem
negyven) szeptember 30-ig mindössze hét repülőgépet kapott a légierő (a Bi
rodalmi Légügyi Minisztérium 17-et). E késedelemben — a szokásos német szál
lítási csúszás mellett — szerepet játszott a Magyar Waggon- és Gépgyár RTben pusztító tűz, amely érintette a „Me—109" alkatrészek gyártását is.
Ugyanerre az időre negyvenkét „Me—210" készült el (a késedelem huszonhat
db), melyből tizenkilencet a magyar, huszonhármat a német fél kapott. Továbbá
elkészült egy „Ju—52", száz „Héja", 30 „FW—58" és tíz „Levente—II" elsőfokú
kiképző repülőgép.
A Hadianyaggyártás Országos Felügyelője úgy ítélte meg a helyzetet, hogy az
év végéig a „Me—109"-ből kb. százhúsz, a „Me—210"-ből száznegyven készül
het el; 1944. január 1-től a Magyar Waggon- és Gépgyár RT kapacitása elér
heti a tíz „FW—58"/hó termelési szintet, s az „Ar—96B." vadász iskola-repülő
gép gyártása 1944 márciusában indulhat be.
A helyzet 1943. november 15-re sem változott lényegesen, a magyar, illetve
német légierő számára leszállított gépek száma a „Me—109" típusból mindössze
tizennégy, illetve harmincegy, a „Me—210" típusból pedig huszonöt, illetve hu
szonnyolcra módosult. A vadászgépek vonalán 1944. márciustól várták az 50
db/hó, a rombolókból pedig 1944. májustól az 50 db/hó, majd fokozatosan a
75 db/hó, a „Ju—52"-ből viszont csak 1944 végére a 15 db/hó termelési képes
séget. ]V'
A Magyar Waggon- és Gépgyár RT 1943 decemberében tizenhét „Me—109"
típusú gép elkészültét jelentette, melyek értéke darabonként — a korábbi
250 000 P-vel szemben — 276 140 és 314 480 P között mozgott.1''5 A „DB—605"
motorok ára 152 500 P volt.146
Az ez évben legyártott repülőgépek pontos mennyiségéről ellentmondásos
adatok állnak rendelkezésre. A legújabb kutatási eredményeket is figyelembe
véve azonban az alábbi produktum valószínűsíthető: százharminc „Héja", har
minc Focke-Wulf „FW—58", kilencvenkettő Messerschmitt „Me—109", ötven
három Messerschmitt „Me—210", három Junkers „Ju—52", tíz „Levente" típusú
sárkány, valamint ötven Hirth „HM—504", kétszázharminc „WM—14B" és
négyszázhuszonhét Daimler-Benz „DB—605" motor.1''7 Ez a repülőgépmennyiség
— illetve az ebből a Luftwaffénak juttatott érték — eltörpült a német repülő
gépipar 1943. évi 25200 db-os termelése (171,4%-os növekedés)148 mellett.
Az újabb és újabb intézkedések sem hoztak döntő változást, továbbra is las141 Kovdts: A magyar—német közös ... i. m. 15. o.
142 HL. Vkf. Hdm. Csfség 1943/801.
143 HL. Vkf. Ein. 1. 1943/6464.
144 ü o . 1943/6587.
145 HL. HM. Ein. 32. a. 1942/142841.
N
146 Uo. 1942/142842.
147 Berend—Ránki: Magyarország gyáripara ... i. m. 454. o., illetve Dombrády: A magvai- gazdaság és ... i. m:
126—128. o.
148 A második világháború története. 1939—1945. Budapest, 1979. VII. k. 111. o.
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sú volt a repülőgép-építés. A Magyar Waggon- és Gépgyár RT 1944. januárban
mindössze tizennégy „Me—109" sárkányt jelentett „kész"-re a HM. 32. a. osz
tálynak. Hogy ezt követően még jobban megtorpant a gyártás, bizonyítja az is,
hogy a gépek a „V—791"-től a „V—804"-ig lajstromjeleket viselték, s az áp
rilisi jelentések csak a „V—810" — „V—838" jelű gépekről tettek említést.1'19
A „Me—210" gyártását a kétszázhetvenedik darabnál abba kellett hagyni, bár
egyesek szerint augusztus 9-én a kétszázhetvenkettedikkel fejeződött be.150
A magyar repülőgépipar 1941—1944. évi teljesítményét tartalmazó alábbi
táblázat adatai sem cáfolhatatlanok. A kutatások mai állása szerint ezeket ítél
jük a legelfqgadhatóbbaknak. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy több ezekhez
közel, vagy éppen nagyon is távol álló mennyiség található a szakirodalomban.
Hasonló a helyzet a legyártott gépek elosztása terén is. A gyártási mennyiséget
látva Domforády Lóránd véleménye látszik a legreálisabbnak, aki kb. százhar
mincra teszi a magyar légierő rendelkezésére bocsátott Messerschmitt „Me—
109"-ek számát. 151 Ami a Messerschmitt „Me—210"-eket illeti, ezekből összesen
százhatvanat kapott a M. kir. Honvéd Légierő.152 Kováts Lajos is ennyiről tud,
azzal a megszorítással, hogy az 1944. augusztus 9-i bombázás során megsemmi
sült két db, így csak 158 került a csapat okhoz.153
Mindezek alapján tévesnek kell ítélni Peter osztrák hadtörténész azon állí
tását, hogy a közös programban legyártott repülőgépek 90%-át a Luftwaffe
számára kellett átadni.154
Azt hiszem, ezek a kisebb-nagyobb eltérések érzékeltetik, hogy a háborús
pusztítás következtében elveszett iratok hiányában nehéz reális képet festeni
a tényleges produktumról.
A magyar repülőgépipar teljesítménye (1941—44)
Típus

'm

1942.
1941.

1943.

1944.

összesen

S á r k á n y g y á r t á s

„Sólyom"

62

„Héja"

—
—
—
—

„FW—58"
„Me—109"
„Me—210"

—

—

—

62

1

130

39

170

4

30

38

72

1

92

395

488

1

53

216

270

—.
—

—
—

27

30

„Ar—96"

—

5—10

5—10

„Levente"

—

—

10

60—70

70—80

„Ju—52"

3

149 HL. HM. Ein. 32. á. 1942/142841.
150 Punka—Sárhidai: A magyar „Me—210" ... i. m. 16. o.
151 Dombrády: A magyar gazdaság és ... i. m. 134. o.
152 HL. HM. Ein. 34. 1944/417/Bbk.
153 Kováts: Kiegészítések és ... i. m. 16. o.
lói Peter, Ernst. Die ungarische Luftstreitkräfte, österreichische Militärische Zeitschrift 1978/4. sz. 294. o.
155 Berend—Bánki: Magvarország gyáripara ... i. m. 454. o., illetve: Dombrády: A magyar gazdaság és ... i. m.
82—83., 88., 126—128., 133—134. o.
'

— 581 —

1941

Típus

1942

1943

1944

összesen

80

200
230

M o t o r g y á r t á s
Hirth „HM—504"

20

50

50

„WM—14B"

—

—

230

—

„DB—605"

—

10

427

615

1052

Á t t e k i n t v e a m a g y a r repülőgépgyártás fejlődésének legfontosabb eseményeit,
megállapítható, hogy nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.
Ennek több alapvető oka volt. Egyrészt az ország általános gazdasági helyze
te, nyersanyagszegénysége akadályozta meg — az erejét jócskán meghaladó
erőfeszítések ellenére is — a célkitűzések megvalósítását.
Másrészt döntő szerepet játszott a k u d a r c b a n az a tény is, hogy a m a g y a r ka
tonai vezetés nem vizsgálta megfelelő alapossággal a m a g y a r gazdaság objektív
lehetőségeit, az ipari h á t t é r megalapozatlanságát, így irreális követelésekkel lé
pett fel vele szemben. Ügy vélte, hogy bizonyos fejlesztési hitelek és licencvá
sárlási költségek átvállalásával pótolhatja a m a g y a r szerszámgépgyártás fejlet
lenségéből adódó űrt. Pl. a m i k o r egyértelművé vált, hogy iskolagépek és egyéb,
felkészülést szolgáló eszközök előteremtésében alapvetően csak a saját iparra
számíthat, azt hitte, hogy bizonyos beruházásokkal megteremtheti ezen típu
sok hazai gyártását. A szükséglethez képest azonban nagyon szűkösek voltak a
lehetőségek, hiszen a H i r t h motorok gyártásához 1942-ben nyújtott 1,507 millió
pengős hozzájárulást, vagy a II. fokú iskolagépek előállításához a Dunai Repülő
gépgyár RT-nak és az Uhri-testvéreknek 1943-ban j u t t a t o t t 10 millió P-t, illet
ve az A r a d o „Ar—96/B" gyártását segítő 3,5 millió P-t 156 csak előteremteni volt
nehéz, a lényegen, az ipar felkészületlenségén alapvetően nem változtatott.
A Honvédelmi Minisztérium illetékesei mindent megtettek a n n a k érdekében,
hogy létrehozzák a légierő fejlesztéséhez szükséges m a g y a r repülőipart. Ennek
szellemében írták alá a közös gyártásra vonatkozó egyezményt is. E cél annyira
megkötötte a katona szakemberek kezét, hogy b á r a szerződés előkészítésének
pillanatától többen világosan látták a n n a k buktatóit, az ország kiszolgáltatott
ságát, mégis teljes erővel t á m o g a t t á k , m e r t — ezek ellenére is .— benne látták
a M. kir. Honvéd Légierő korszerűvé tételének egyetlen
útját.
Hiába voltak a sorozatos n é m e t szerződésszegések, továbbra is görcsösen r a 
gaszkodtak — más lehetőség n e m lévén — az együttműködés fenntartásához,
sőt a helyzet romlásával, német nyomásra, mind gyakoribb, m i n d kapkodóbb
bővítéséhez. A csőd széléhez egyre közeledő helyzetben is szemrebbenés nélkül
a d t á k a megrendelést az újabb és újabb gépekre, akkor is, a m i k o r 1944-ben egy
„Me—109" m á r 276 149 P-be 1 5 7 , egy „Héja" 187 000 P-be 1 5 8 , egy „Ju—52" pedig
1,5 millió P-be került. 1 5 9
A legdöntőbb azonban az volt, s ezért még a szűkös lehetőségeinek is alatta
teljesített a m a g y a r ipar, hogy a német fél — bízva a szerződéskötés időszaká
b a n számára még kedvező harctéri helyzetben — olyan ígéretet tett a közös
156
157
158
159

HL.
HL.
HL.
HL.

HM.
HM.
HM.
HM.

Ein.
Ein.
Ein.
Ein.

34. 1944/299/Bbk.
32. a. 1942/142841.
32. 1941/4393. csomó, szám nélküli anyag.
30. 1944/188581.
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gyártás megalapozása és beindítása vonatkozásában, amit az időközben gyöke
resen megváltozott viszonyok közepette n e m tudott teljesíteni. A szerszámgé
pek, alkatrészek, nyersanyagok szállításának elmaradása következtében p e r m a 
nensen fennálló feszültség alapjaiban akadályozta m e g a t e r v e k megvalósítá
sát. Ennek volt a következménye az, hogy a közös gyártás h á r o m éves erőfeszí
tése is lényegtelennek ítélhető a német repülőgépipar teljesítménye mellett,
amely m é g 1944. első negyedében is 5900, a másodikban pedig 8300 gépet állí
tott elő, e félévben 122,4%-kal többet, m i n t 1943. második felében. 160
A m a g y a r gazdaság — s közte a repülőgépgyártás — hadi v á g á n y o k r a állí
tása az ipar eltorzulását eredményezte azáltal, hogy döntően német, s csak tö
redékeiben m a g y a r é r d e k e k kiszolgálására rendezkedett be. Ezzel együtt azon
ban előidézett bizonyos fejlődést a termelés ezen szektoraiban. Viszont az alap
vető célt: a korszerű légierő megteremtésének technikai előfeltételeit, a modern
repülőgépek tömeggyártását,
az igények kielégítését nem tudta
megvalósítani.

Миклош Сабо
РАЗВИТИЕ ВЕНГЕРСКОГО ВОЕННОГО АВИАСТРОИТЕЛЬСТВА
Резюме
В первой части своей статьи автор рассматривает состояние венгерского производства
самолетов в 1938—1940 гг. В том числе он исследует вопрос о том, какие финансовые воз
можности были представлены так называемой «дьёрской программой» для венгерского оте
чественного производства самолетов. Автор показывает те обстоятельства, которые делали
обоснованным, чтобы в Венгрии впервые в истории развитие ВВС опередило модернизацию
танковых войск да и вообще сухопутных сил в целом.
Затем автор рассматривает возможности и производственные результаты венгерской
авиационной промышленности. Автор подчеркивает, что количественному и качественному
развитию препятствовали уровень развития венгерской экономики в целом, относительно
узкая емкость военной промышленности, а также скудная база отечественного сырья.
Исследователь детально характеризует те финансовые усилия, в результате которых в
1941—44 годах начался подъем венгерского самолетостроения. Автор дает общую оценку
складывания бюджетного кредита, предоставленного авиации, и его использование. Он
останавливается также и на тех причинах, которые вынудили компетентные круги Германии
пойти на налаживание немецко—венгерского сотрудничества в области авиационной про
мышленности.
Далее в статье излагается сущность договора о сотрудничестве, а также реальная его оценка
с точки зрения Венгрии. Интересным в этой области является и тот факт, что несмотря на то,
что компетентные сотрудники генерального штаба видели недостатки соглашения уже в
момент его заключения, они всё же вынуждены были рекомендовать его принятие за отсут
ствием других возможностей.
Между тем события, развертывавшиеся на фронте, принудили немецких специалистов по
вооружению в феврале 1943 года расширить совместную программу до 2,7 миллиардов пенгё,
хотя первоначально объем её составлял всего 1 миллиард пенгё. Однако несмотря на огром
ные материальные жертвы венгерская авиационная промышленность не могла выполнить
предъявляемых к ней требований. Напрасно были созданы в 1944 году различные рабочие
активы, узкое место промышленности, бомбардировка страны, эвакуация промышленных
центров сделали невозможным осуществление и без того ирреальных целеустановок.
Автор отдельно детально рассматривает те факторы, которые препятствовали осуществле
нию программы. Одним из решающих в числе их является то, что немецкая сторона — в
результате решающего поворота, происшедшего в ходе войны, и вследствие всё более увели
чивающихся потерь — была вынуждена в более быстром темпе совершенствовать собствен
ную авиационную промышленность, в силу чего не могла выполнить взятые ею на себя обяза
тельства по поставке станков. А это в свою очередь сделало невозможным развертывание
венгерского производства в запланированном темпе.
100 А шбвоШк уН&вЬ&Ьогй <;бг1ёпе1;е ... VIII к. 557. о.
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В заключительной части статьи автор, опираясь на новейшие достижения исследований,
суммирует производственные результаты венгерского самолетостроения на период 1941—44
годов и делает на основании этого соответствующие выводы.

Miklós

Szabó

DIE ENTWICKDÜNG DER MILITÄRISCHEN
FLUGZEUGPRODUKTION IN UNGARN
Resümee
Im ersten Teil seines Aufsatzes prüft der Autor die Lage des ungarischen
Flugzeugbaues in den Jahren zwischen 1938 und 1940. In diesem Rahmen erforscht
er, was für finanzielle Möglichkeiten der Flugzeugbau in Ungarn durch das sog.
,,Raaber Programm" hatte. Er legt die Umstände dar, welche begründeten, daß
die Entwicklung der Luftwaffe in Ungarn, jetzt das erste Mal der Entwicklung
der Panzertruppen und der ganzen Landstreitkräfte voraging.
Dann untersucht er die Möglichkeiten und die Produktionsergebnisse der unga
rischen Flugzeugindustrie. Er weist darauf hin, daß der Entwicklungsstand der
ungarischen Wirtschaft, die relativ enge Kapazität der Kriegsindustrie und der
Rohstoffmangel der quantitativen und qualitativen Entwicklung eine Grenze
setzten.
Der Autor detailiert die finanziellen Anstrengungen, infolge deren der heimische
Flugzeugbau in den 1941—44-er Jahren einen Aufschwung nahmen. Er faßt die
Gestaltung und die Verwendung des Budgetkredits der Luftwaffe zusammen und
schildert die Ursachen, die die Zuständigen in Deutschland zur Ausgestaltung der
deutsch—ungarischen flugzeugindustriellen Zusammenarbeit gezwungen haben.
Im folgenden Teil seines Aufsatzes legt er das Wesen des Kooperationsabkom
mens und dessen reale Wertung von ungarischer Seite dar. In diesem Zusammen
hang ist es interressant, daß die Zuständigen im Generalstab, obwohl sie die
Schwächen des Abkommens bereits beim Abschluß des Abkommens erkannt haben,
doch gezwungen waren, mangels einer anderen Möglichkeit es zur Annahme
vorzuschlagen. Mittlerweile zwangen die Kriegsereignisse im Feld die Experten
der deutschen Waffenindustrie, das gemeinsame Programm von ursprünglich einer.
Milliarde Pengő im Februar 1943 auf 2,7 Milliarden zu erweitern. Dieser Erwar
tung konnte aber die ungarische Flugzeugindustrie nicht einmal unter den größten
finanziellen Opfern entgegenkommen. Es wurden vergebens verschiedene Arbeits
gemeinschaften im Jahre 1944 gegründet, der Engpaß der Industrie, später die
Bombardierung des Landes und die Dezentralisierung der Industrie machten die
Verwirklichung der ohnehin irrealen Zielsetzungen unmöglich.
Der Verfasser erörtert die Faktoren einzeln, die die Durchführung des Prog
rammes hinderten. Unter ihnen kann der entscheidendste Faktor gewesen sein,
daß der deutsche Partner — infolge der ausschlaggebenden Wendung des Krieges
und der immer größeren Verluste — uz raschen Entwicklung seinen eigenen
Flugzeugindustrie gezwungen war, und so seinen Vertrags Verpflichtungen zur
Lieferung von Werkzeugmaschinen nicht nachkommen konnte. Das machte aber
die planmäßige Entfaltung der ungarichen Produktion unmöglich.
Im abschließenden Teil seines Aufsatzes, faßt der Verfasser aufgrund der
neuesten Forsohungsresultate die Produlktionsergebnisse der ungarischen Flug
zeugindustrie in den Jahren 1941—44 zusammen und zieht Schlußfolgerungen
daraus.
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KORNIS PÁL
A VORONYEZSI FRONT OSZTROGOZSSZK—ROSSZOSI TÁMADÓ
HADMŰVELETE A 2. MAGYAR HADSEREG IV. ÉS VII. HADTESTÉNEK
MEGSEMMISÍTÉSÉRE*
(1943. január 13—17.)

A Voronyezsi Front 1943 januári osztrogozsszk—rosszosi támadó hadművele
tének előkészítését tárgyaló tanulmányunkban a rendelkezésre álló hiteles do
kumentumok alapján kimutattuk, hogy a támadó csapatok létszám tekintetében
kisebbségben, tüzérség és harckocsik terén pedig legfeljebb másfélszeres túl
erőben voltak. Vagyis közel sem rendelkeztek olyan fölénnyel, mint amilyent
a modern hadtudomány egy nagyobb szabású támadó hadművelet eredményes
ségéhez, elméletileg, feltétlenül szükségesnek tart. Az első kérdés, amit a had
művelet vizsgálatával kapcsolatban meg kell válaszolnunk, éppen az, hogyan
lehetett ilyen körülmények között, egy széles víziakadályon keresztül támadást
szervezni, és azt igen rövid időn belül sikeresen kifejleszteni. Ügy, hogy a Vo
ronyezsi Front vezetésének direktívái alapján az egész, a 40. hadseregre és a 18.
lövészhadtestre eső kb. 300 km-es, és ebből a 2. magyar hadsereg által védett,
csaknem 200 km széles arcvonal rendkívül nagymértékű meggyengítésével a
két, összesen nem egészen 20 km-es áttörési szakaszon összpontosították erőik
döntő többségét és ott olyan erőfölényt biztosítottak, mely megalapozta a tá
madás sikerének minden feltételét. Alaposan felkészültek a támadó hadműve
letre és ezt olyan rejtetten hajtották végre, hogy megindulása a teljes meglepe
tés erejével hatott és szinte sokkolta az erre fel nem készült védő csapatokat
és vezetésüket. Ez utóbbit azért kell aláhúzni, mert az utólagos magyarázgatá
sok szinte kizárólag a katonák pánikba esésének tudják be a balsikert és meg
feledkeznek arról, hogy a katonák általában úgy harcolnak, ahogy a közvetlen
elöljárók vezetik őket és ahogy a magasabb parancsnokok erre a csapatokat
felkészítik. Azt természetesen nem lehet mondani, hogy egyáltalán nem szá
moltak támadással. Erre utal, hogy a két hídfő sokkal erősebben volt csapa
tokkal megszállva, megerősítő eszközökkel ellátva, mint az arcvonal egésze. Itt
lényegesen nagyobb volt a gyalogsági és tüzérségi sűrűség, a sztorozsevojei híd
fő mögött állt tartalékban a 700. német önálló harckocsidandár, 100 harckocsi
jával és rohamlövegével, a 88. német gyaloghadosztály egy, a VII. német hadtest
sávjából átdobott ezrede, a scsucsjei hídfő mögött pedig (itt számolt jobban a
német hadvezetés aktív szovjet tevékenységgel) a Cramer-csoport, a „B" had* A hadművelet előkészítését tárgyalja Komis Pál: A Voronyezsi Front támadó hadműveletének előkészítése a
német „ B " hadseregcsoport déli szárnyának (2. magyar hadsereg, 8. olasz hadsereg részei) szétzúzására, (1943. ja
nuár) c. tanulmánya. Hadtörténelmi Közlemények, 1982. 3. sz. 432—462. o.)
5 Hadtörténelmi Közlemények
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seregcsoport egyetlen hadműveleti tartaléka. Ez a 168. német gyaloghadosztály
ból (egy ezred nélkül), a 26. német gyaloghadosztályból és az 1. magyar páncélos
hadosztályból állt. A sztorozsevojei hídfővel szemben, a későbbi támadás fő
irányában, az első vonalban volt továbbá a 20. könnyű hadosztály tehermentesí
tésére a 14. és a 23. gyalogezred között a 429. német gyalogezred (168. gyalog
hadosztály.). A szovjet támadás a későbbiekben éppen ezen a két szakaszon
bontakozott ki, a 20., 7. és 13., illetve Scsucsjénál a 12. és 19. könnyű hadosztá
lyok arcvonalán.
Mielőtt azonban a 40. HDS és a 18. lövészhadtest erőösszevonását ismertet
nénk, tekintsük át röviden a támadás előkészítésének szakaszában történteket.
A lövészcsapatok közül az arcvonalban levők, a vállalkozások végrehajtásán
és elhárításán kívül, műszaki munkálatokat végeztek, felderítő és figyelőszol
gálatot láttak el, részleges átcsoportosításokat hajtottak végre és közben rend
szeres harckiképzést folytattak a védelem áttörésének és a támadás kifejleszté
sének gyakorlása érdekében. Az újonnan beérkezett csapatok végrehajtották a
szükséges átcsoportosításokat és harckiképzést folytattak. A tüzérség január 10re elfoglalta új tüzelőállásait, az első lépcsőben támadó hadosztályok tüzérezre
dei már a hídfők területén.
A 40. hadsereghez beosztott hardkocsidandárok a harckiképzés és az anyagi
feltöltés elvégzése mellett elfoglalták összpontosítási körleteiket, a 116. hardkocsidandár Ticsilha D 1 km erdőben már január 4-én; a 150. harckocsidandár
január 10-én érkezett be Szeljavnoje-ba, a 86. harckocsidandár pedig a Zadonszkij-tanyára.
A 40. hadseregnek megerősítésül adott és az állományába tartozó műszaki
csapatok előkészítő munkálatokat folytattak a támadáshoz. Hidakat építettek a
Donon, oszloputakat készítettek elő és tartottak karban, építették és erősítették
az átkelés jégútjait, átjárókat nyitottak a saját aknamezőkön és a magyar állá
sok előtt. Csak a sztorozsevojei hídfőben 11 760 m összekötő árkot ástak, 32
parancsnoki harcálláspontot és figyelőt építettek ki, tüzelőállásokat építettek,
álcázóhálókat fektettek (1267 db-ot), fedezékeket, aknamezőkön átjárókat készí
tettek, egy 40 t és egy 60 t teherbírású hidat építettek, a jégutakat 12 t teher
bírásúra erősítették. Ezt csak azért említem részletesebben, hogy lássuk, néhány
nap alatt is mennyi műszaki munkát lehetett elvégezni, téli körülmények kö
zött, fagyos földben. Csupán a sztorozsevojei hídfőben 34 000 aknát szedtek fél,
melyek még a nyári harcokból maradtak a harcmezőn; 62 átjárót nyitottak az
aknamezőkön a gyalogság és a harckocsik részére, a január 11-ről 12-re virra
dó éjszakán 33-^at.1
A támadást tehát sokoldalúan és alaposan előkészítették. Sikerének legfőbb
feltétele mégis az volt, hogy a döntő szakaszokon olyan túlerőt hoztak létre,
amely megteremtette a siker alapjait.
A magyar (és az olasz—német) csapatok az arcvonal mentén nagyjából egyen
letesen voltak elosztva, bár a sztorozsevojei hídfőben egy magyar hadosztály
11 km-en, a scsucsjeiben 12 km-en védett (a kantemirovkai áttörésnél 20 km
esett egy védő hadosztályra). Ezt használta ki a szovjet vezetés és az áttörési
szakaszokon így a következő erőviszonyok alakultak ki :
hadosztályok :
tüzérség:

Sztorozsevoje
1 :3,5
1 :10

Scsucsje
1:2
1:7

Rosszos
1 :2,5
1:7

1 A 40. HDS. törzsének hadműveleti jelentései. A Szovjetunió Honvédelmi Minisztériumának Levéltára (a to
vábbiakban — AMO) 395. f. 9136 op. 132. gy.
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a szovjet csapatok javára. Harckocsikban az áttörési szakaszokon döntő szovjet
fölény volt, a védők oldalán az első lépcsőben egyáltalán nem voltak harc
kocsik, azok csak később kerültek bevetésre. 2
Ismétlem azonban, a szovjet lövészhadosztályok létszáma lényegesen kisebb
volt a magyar könnyű hadosztályokénál. Fegyverzetük csak a lövegek és akna
vetők számát tekintve volt nagyobb. Minőség tekintetében minden téren különb,
íme, a 40. HDS. lövészcsapatainak létszáma és fegyverzete a támadás kezdetén:
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Itt jegyzem meg, hogy a 7 lovashadtest állományába tartozó 83. lovashadosz
tály létszáma 4702 fő volt (a kell-állomány 4988-eal szemben), a lovashadtest
teljes állománya (harckocsidandár, páncéltörő és légvédelmi tüzérezreddel stb.)
14 464 fő és 11547 ló.4
Nézzük meg a hadműveleti tervek és a kiadott harcparancsok alapján, mi
volt a 2. magyar hadsereg ellen támadó két csoportosítás helyzete és parancs
nokainak elhatározása a hadműveletre.
iA 40. HDS. arcvonalával a 9., 6., 20., 7. és 13. magyar könnyű hadosztályok
álltak 'szemben. A 9. k.ho. a Gremjacsje—Alekszandrovika, a 6. k.ho. a Borscsevo—Arhangelszkoje, a 20. k.ho. a Pervoje Sztorozsevoje—Urivo Pokrovszkoje
(kiz.) a 7. k.ho. az Urivo Pokrovszkoje—Gyevica, a 13. k.ho. a Mosztiscse—
Kopaniscse szakaszon védett. A 40. HDS. parancsnoka, Moszkalenko vezérőr
nagy» úgy döntött, hogy támadását a sztorozsevojei hídfőből a 20., 7. és a 13.
k.ho-ok ellen indítja meg, az áttöréstől É-ra eső 47 km-es és az attól D-re eső
28 km-es szakaszok meggyöngítésével, erőinek döntő részét a hídfő 10—12 kmes szakaszára összpontosítva. Célja az volt, hogy e csoportosítás szétzúzásával
egyidejűleg nagy hídfőt vegyen birtokba a Don nyugati partján és érje el egy,
a körülményektől függően Gorsecsnoje, vagy Valujki irányába kifejlesztendő
következő hadművelet kifejlesztése számára az Arhangelszkoje — 180,3 map —
— 205,7 map — Piatava—Drakino—Kresztyanszkij—Bikovszkij szovhoz—Novo
Szoldatka—205,7 map—Ilovka—Viszokaja és Nyizsnajá Olsan—Blizsnyeje Sztojanovo vonalat. Tevékenységével akadályozza meg az ellenség számára, hogy
csapatokat dobhasson át a Délnyugati Front sikeresen kifejlődő hadműveletei
nek irányába és biztosítsa ellencsapásoktól a Voronyezsi Front déli csoportoší2 A Voronyezsi Front 1943. január 12—22-i támadó hadműveletének leírása, a 40. HDS. (és az 5. gd. HDS.) tá
madásának hadműveleti terve. AMO 203. f. 2843. op. 290. gy.
3 A 40. HDS. harctevékenységének naplója. AMO 395. f. 9136. op. 185. gy.
4 A 7. lovashadtest harcjelentései. AMO 0. gd. lov. hdt. f., 14 214 sz. sz. op. 0. gy. 105. 1.
5*
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tását. Ez megfelelt a Front eredeti elképzelésének, hogy a 40. hadsereg csapatai
lőerőikkel Bolgyirevka—Krasznij irányába támadva Alekszejevka körzetében
egyesüljenek a 3. harckocsihladsereg délről átkaroló csapataival és kerítsék be a
magyar—olasz csapatokat. Egyidejűleg déli irányú kisegítő csapással, Osztrogozsszknál találkozva a 18. lövészhadtest csapataival, zárják gyűrűbe és diara
bolják részekre a Don mentén védő magyar egységeket. A hadműveleteknek
az adott még különös jelentőséget, hogy így jöhettek létre az előfeltételei a 2.
magyar hadseregtől északra védő 2. német hadsereg, tehát az egész „B" hadse
regcsoport szétzúzásának, hogy a Don és az Oszkol által határolt terület birto
ka megteremtette mind a Kurszk, mind a Harkov elleni további hadműveletek
lehetőségét és hogy az itt keresztül vezető vasútvonalak igen nagy jelentőségűek
voltak a csapatok ellátása számára. Egyidejűleg elvágta az összeköttetést a „B"
hadseregcsoport és a Donyec medence között. Közbevetőleg említem meg, hogy
a támadás megszervezése folyamán rendkívüli nehézségeket jelentett, hogy a
Don keleti partján igen gyenge volt a vasúthálózat, ezért kellett egyes csapa
toknak — mint a 7. lovashadtest példáján említettem — többszáz km-t menet
ben megtenniük, más egységek pedig, mint a 4. harckocsihadtest, be se érkeztek
a támadás időpontjáig.
Mit jelentett az erők döntő részének az áttörés mintegy 10 km-es szakaszán
való összpontosítása? Azt, hogy a 40. HDS. parancsnoka úgy határozott, hogy
az áttöréstől északra eső Kremencsug—Kamenka—Nyizsnaja Aljonka—Anoskino (kizárva) 47 km-es vonalat a 141. löv. ho. egy lövészezredével, tanzászló
aljával, géppuskás zászlóaljával és a tüzérezred egy osztályával szállja meg
(tartalékban egy zj. és egy 45 mm-es pct. á. üteg), avval a feladattal, hogy a tá
madás megindulásakor összes fegyvereivel tüzelve akadályozza meg, hogy a ma
gyar vezetés erről a szakaszról (a III. hadtest 9. és 6. hadosztálya) erőket von
hasson el az áttörési szakasz megerősítésére.
Ugyanez történt a 28 km-es Ivanovszkij (kizárva)—Petropavlovszkoje—Kopaniscse—Podlesznij terepszakaszon, ahol Daskevics alezredes harccsoportja
(a 25. gárda- és a 107. löv.ho-ok tanzászlóaljai, a HDS. záróosztag, a 169. löv.e.tü.
[76 mm] és av. [120 mm] ütegei, a 107. löV.ho. 45 mm páncéltörő ágyú ütege —
tartalék egy HDS. páncéltörő puskás zászlóalj) hasonló feladattal védett.
Minthogy a 4. harckocsihadtest nem érkezett be és evvel az É-ról való bizto
sítás gyengült, a hadseregparancsnok kénytelen volt a támadó jobbszárny mö
gött még egy védelmi terepszakaszt kijelölni, hogy azt ellenlökés ellen biztosít
sa. Ez a 14. páncélvadász dandárból és a 305. löv.ho. tanzj-ából állt. Itt talál
kozunk először a páncélvadász dandárokkal, melyek közül több is vett részt a
Voronyezsi Front hadműveletében. (A tájékoztatás kedvéért, miután a háború
befejező szakaszában már nem voltak ilyenek, szervezésük az 589. oldalon lát
ható!)
Egy ilyen alakulat jelentős páncélelhárító erőt képviselt, ennek következmé
nyei a későbbiekben nagy súllyal estek latba a magyar—német páncélos erők
megsemmisítésében.
így, a 40. HDS. parancsnokának, aki a lövész erők közül a két, együtt 75 kmnyi védelmi terepszakaszon csak egy lövészezrednyi erőt használt fel, igen ke
vés tüzérséget (57 löveget és 82 mm-en felüli aknavetőt, azaz 0,75/km-t), harc
kocsit egyáltalán nem, az áttörés 10 km-es szakaszán öt löv.ho. (egy ezred nél
kül) és egy löv.dd., 164 harckocsi (a valóságban valamivel kevesebb, mert kb.
10 nem volt üzemképes) 5 és hozzávetőleg ezer lg. és av. állt rendelkezésére.
Mintegy 250 ágyú (122 és 152 mm-es) lőtt közvetlen irányzással.
5 AMO 203. f. 284?. op. 290. gy.
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A hadművelet elgondolása az volt, hogy a tüzérség és az aknavetők tömeges
alkalmazásával a 187,7 map — Goldajevka arcvonalon teljesen lefogja a magyar
védelmet és erőteljes támadást fejleszt ki Repjevka irányába. A hadművelet
mélységét 60—70 km-re tervezték. így a 40. HDS. két lépcsőben építhette fel
támadását, az első lépcsőbe a 141. löv.ho. (egy ezred, a tan- és gp. zj^ak és a ho.
tü.e. egy osztálya nélkül), a 25. gd. löv.ho., a 107. és 340. löv.ho-ok, a 86., 116.,
150. hk. dd-ok, a 16. páncélvadász dandár, a 4. műszaki dandár, a 14. mű.zj. és a
15. hidász zj. került, a légvédelem és a tüzérség csapatain kívül, amelyeknek
csoportosítását előző tanulmányunkban már vázoltuk. A 2. lépcsőben a 305. löv.
ho. és a 253. löv. dd. támadott és a HDS. sávjában volt még a 322. lövészhad
osztály is, a front tartaléka. Ez már olyan nagy erejű csoportosítás volt, amely
nek a gyenge magyar védelem nem állhatott ellen.
A hadművelet előkészítését tíz napra tervezték. Ez alatt kellett a csapatok
szállítását, átcsoportosítását, váltását végrehajtani, felkészíteni és kiképezni
azokat a hadműveletre. Megtartani a parancsnoki szemrevételezéseket és a fegy
vernemek együttműködését megszervezni a terepen, felderíteni az ellenséges
tüzrendszert, megszervezni a vezetést, berendezni a figyelőket és harcálláspon
tokat. Elő kellett készíteni az átkeléseket, végrehajtani dezinformálás céljából
az álcázási rendszabályokat és végül, a csapatoknak elfoglalni megindulási kör
leteiket a támadáshoz.
A hadművelet végrehajtását Moszkalenko vezérőrnagy három ütemben kép
zelte el. Az elsőben, az első napon 2 órás tüzérségi előkészítés után az első lép
csőben támadó hadosztályok megrohamozzák a peremvonalat, birtokba veszik
a harcászati mélységet, majd a második lépcső bevetésével továbbfejlesztik a
támadást. A második ütemben, a 2. és 3. napon, a főerők kifejlesztik a támadást,
a harmadik ütemben, a támadás 4. napján pedig elérik a hadművelet céljául
kijelölt terepszakaszt.
Ha a valóságban természetesen nem minden pontosan a tervben előirányzot
tak szerint történt is, az egész hadművelet akkor tekinthető át legalaposab
ban, ha végignézzük a csapatoknak adott feladatokat.
1. A 141. lövészhadosztály a 104. lövészdandár (60. HDS.) egy zászlóaljával,
egy fegyelmező zászlóaljjal, egy harckocsiszázaddal, a 16. páncélvadász dandár
ral, a 493. HDS. aknavető ezreddel, egy osztály M—30, egy osztály M—8 sorozat
vetőivel áttöri az ellenség védelmét a 187,7 map É 2 km — mezei útkereszteződés
{187,7 map Ny 500 m) szakaszon és megsemmisíti azt a Pervoje Sztorozsevoje
D 2 km — 176,3 map ellenálliási gócokban. A nap végéig főerőivel a 176,3 map
ÉNy-i szegélye — 186,8 map K-i szegélye vonalra jut ki, arcvonallal É-ra. A
hadmüvelet második napján készen áll a támadás továbbfolytatására Pervoje
Sztorozsevoje Ny-i és DNy-i irányban való átkarolásával, elfoglalja Pervoje
Sztorozsevojét, majd kijut és megerősíti a 195,0 map — Masztjugino (kizárva)
szakaszt. A főcsapást a hadosztály két ezredével a bal szárnyon méri, Pervoje
Sztorozsevoje D és DNy-i irányban való megkerülésével. Kiegészítő csapást
mér a fegyelmező alegységekkel a község középpontjába. Napi feladatának telje
sítése után a 16. páncélvadász dandárt a horhosok (176,3 map D 1,5 km) térsé
gében átadja a 253. lövészdandár parancsnokának.
Megindulási állását a hadmüvelet megkezdése előtti éjszaka, saját árkaiban
foglalja el.
Harcálláspont: erdő, Ticsiha Ny, figyelő: 187,7 map.
A harcálláspont áthelyezésének iránya: 187,7 map — 176,3 map.
2. A 25. gárd'a-lövészhadosztály, a 116. harckocsidandárral, a 805. tarackos
tü.e.Hdel a 322. lövJho.tü. ezredével, a 253. löv.dd. egy tüzérosztálya, a 4. gárda
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pot.tü.e., egy front aknavető ezred, négy M—30, két M—13, két M—8 sorozat
vető osztállyal, egy műszáki zászlóaljjal áttöri az ellenség védelmét a 185,6 map
É-d szegélye (185,6 hárp. É 1 km) — 185,6 map ÉNy-d szegélye (Orehovaja li
get DNy 600 m) arcvonalon. Megsemmisíti az ellenséget a 185,6 map K-i szegé
lye — 172,7 map — Dovgalevka és 171,3 map megerősített körletekben. A nap
végéig főerőivel birtokba veszi 186,8 map, Veszelij Hutor, Dovgalevka, 178,1
map (kiz.) vonalat. Főerőivel csapást mér Dovgalevka körzetéből 178,1 map —
Boldirevka irányba és a 340 löv. ho-lyal együttműködésben elfoglalja Boldirevkát. Felkészül folyamatos támadás kifejlesztésére a hadművelet 2—4. napja kö
zött Rodniki—Szkorickoje—Repjevka irányban. A hadművelet 2. napjának vé
gére kijut a Piatava (kiz.)—Gaj'kov szakaszra, a 3. nap végére a mezei csűr
(Piatava Ny 3 km) — 202,8 map — 208,2 map — Kaszjánov—Repjevka sza
kaszra.
A hadművelet végére elfoglalja a 202,8 map — 2018,2 map — 195,3 map —
181,9 map — Drakino—Kresztyanszkij vonalat.
A főcsapást a jobb szárnyon, Dovgalevka irányában méri. A közelebbi fel
adata: birtokba veszi a 172,7 map, 171,3 map K-i lejtőit, ezután támadását to
vábbfejleszti Dovgalevka—Veszelij Hutor irányában. Az első napi feladat tel
jesítése után a 116. hk. dd-t átadja Dovgalevka körzetében a 253. löv.dd.pk.
alárendeltségébe.
Megindulási állásként a támadás előtti éjszaka saját árkait foglalja el.
Harcálláspont: erdő, Szeljavnoje; figyelő: három liget és 185,6 map.
HÁ előrevonás tengelye: Dovgalevka, Rodnyiki, Fabrickoje.
3. A 340. löv.ho. a 150. hk. dd-ral, két páncéltörő tüzérezreddel, a 839 tar.tü.
ezreddel, a 305. löv.ho. tüzérezredével, egy front aknavető e-áéí, négy M—30
sv. osztállyal, két M—13 sv. osztállyal, egy M—8 sv. osztállyal, egy utász zj-jal
áttöri az ellenség megerősített védelmét az Uriv É-i része — Goldajevka temp
lom (kiz.) szakaszon. Megsemmisíti az ellenséget a 160,2 map és Boldirevka
támpontokban. A nap végéig kijut a 178,1 map — Boldirevka szakaszra.
A hadművelet 2. napjától készen áll a bevetésre Lesznoje-Ukolovo—Afanaszjevka irányba. A 2. nap végéig eléri a Zaversje—Ternovoje vonalat, a 3. nap
végéig a Palnyikovo—Subnoje arcvonalat, a hadművelet végéig kijut a 213,3
map (Afanaszjevka ÉNy 6 km) — Ilovka vonalra. Főcsapását középen méri a
160,2 map irányában.
Közelebbi feladata a 160,2 map K-i szegélyének elfoglalása. A továbbiakban
továbbfejleszti támadását Boldirevka elfoglalására.
Napi feladatának teljesítése után az 1207. pct. tü. ezredet Boldirevka körzeté
ben átadja a 305. löv.ho.pk. alárendeltségébe Megindulási állásait a támadás
előtti éjszakán foglalja el az árkokban.
Harcálláspont: horhos 164,9 map D, figyelő: Uriv.
HÁ előretelepülésénék tengelye: Boldirevka, Prilepi, Lesznoje-Uikolovo, Afa
naszjevka.
4. A 107. löv. ho. a 86. 'hlk.dd-ral, az 512 tar. tü. ezreddel, két pct. tü. ezreddel,
egy HDS. av. ezreddel, két M—30, egy M—13 sv. o-val, egy utász zj-jal Golda
jevka D-i résziétől a 158,0 map általános irányba támad, megsemmisíti az ellen
séget liget Gyevica É — 158,0 map — Gyevica ellenállási fészkeiben. Az első
nap végéig a hadművelet kijut a 154,2 map Ny-i lejtője, Peszkovatka, Kálinyin,
118,7 map arcvonalra, elfoglalja a Potudan folyó átkelőhelyeit Jezdocsnojenál.
Készen áll a hadművelet 2. napján Osztrogozsszk elfoglalására és erőinek egy
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részével Korotojak Ny és DNy^ról való körülzárására. A 3. és 4. napon birtok
ba veszi Viszokaja és Nyizsnaja Olsanyt.
A f őcsapást Goldajevka D-i szegélye irányából méri Gyevica ÉNy-ról való
átkarolásával a 158,9 map-ra. Egyidejűleg erőinek egy részével (egy megerő
sített zj.) megtámadja Gyevicát az erdő Gyevica DK-től a 118,7 map irányában.
Közelebbi feladata Gyevica É erdő elfoglalása, a továbbiakban továbbfej
leszti támadását a 158,0 map-ra. Megindulási állását az árkokban a támadás
előtti éjszaka foglalja el.
Harcálláspont: Troickoje; figyelő: Goldajevka, Doniscse.
HÄ. előrevonás tengelye: Peszkovatka—Osztrogozsszk.
5. Daskevics alez. csoportja: 1. a védőterepszakaszok ismertetésénél. Harc
álláspont: Zadonszkij.
6. A 253. löv.dd. a HDS. második lépcsőjében támad a 25. gd. löv. ho. jobb
szárnya mögött. Miután a 141. löv.ho. és a 25. gd.löv.ho. a horhos (Dovgalevka
Ny. 4 km) Ny-i partját elérték, a 141. löv. ho. és a 25. gd. löv.ho. csatlakozásán
támad 186,8 map—189,2 map irányba. A nap végéig kijut a 186,8 map Ny-i
lejtője vonalara és megakadályozza az ellenlökést Oszinko és erdő Oszinkó K
irányból. Felkészül a hadművelet 2. napján folytatni támadását Piatava irányá
ba és a 2. nap végéig birtokba veszi Masztyuginót, a 205,7 map-ot, Piatavát, ahol
szilárdan megerősíti magát és készen áll az ellenlökés visszaverésére.
A támadás kezdetétől a dandár állományába megy át egy páncélvadász dan
dár a 141. löv.ho-tól a horhos (Dovgalevka K 4 km) területén és a 25. gd. löv.
ho.-tól a 116. hk.dd. egy hk.zj.-a Dovgalevka körzetében, ha a 25. gd. löv.ho.
napi feladatát teljesítette.
Harcálláspont: erdő Ticsiíha Ny déli része; figyelő: 185,6 map.
HÁ. előrevonás tengelye: Dovgalevka.
7. A 305. löv.ho. a HDS. 2. lépcsőben a 25. gd. löv.ho. és a 340. löv.ho. csatla
kozásán támad. A hadművelet 2. napján határozott támadást indít 178,1 map,
Boldirevka szakasztól Uszty Murovljaruka—Krugloje irányába. A 2. nap végéig
kijut a Gajkov (kiz.)—Uszty Murovljanka szakaszra. A 3. nap végéig birtokba
veszi Komszomolec, Kiszeljevka, 219,3 map-ot. A hadművelet végére kijut a
Kresztyanszkij (kiz.), Novo Szoldatka, 223,3 map (Urakovo Ny 3 km) szakaszra.
A támadás kezdetekor Boldirevka térségében a 340. löv.ho.-tól a pct. tü.e.
a ho. állományába megy át.
Harcálláspont: Ticsiha, figyelő: 25. gdl löv.ho. pik-kal együtt.
HÁ. előrevonás tengelye: Ticsiíha—Szeljavnoje—Uriv—Boldirevka—Uszty
Murovljanka—Kiszeljevka.
8. A harckocsihadtest a 25 gd. löv.ho. és a 340. löv.ho. áttörésén át erőteljes
támadást fejleszt ki Repjevka irányába . . . A 3. nap végéig kijut Osztrogozsszlkig,
erőinek egy részével készenlétben Korotojak megtisztítására. Megindulási hely
zetét a hídfőben a támadást megelőző éjszakán foglalja el. (A hk. hdt. nem ér
kezett be és nem vett részt a hadműveletben.)
9. A 322. löv.ho. a HDS. tartalékában Anoskino, Sztaraja Hvorosztany, Jermolovka körzetében marad.
HÁ. : Anoskino.
— 592 —

10. Tüzérség
Tüzérségi előkészítés: 2 óra.
Lefogni és rombolni az ellenség megerősített állásait az áttörés szakaszán
187,7 map — Goldjevka.
A tüzérségi támadással biztosítani kell az ellenség egész harcászati mélységé
nek elfoglalását és a kijutást a Pervoje Sztorozsevoje, 186,8 map, Boldirevka,
154,2 map, Peszkovatka,, Kalinyin, 118,7 map terepszakaszra.
Megakadályozni az ellenség ellenlökéseit Oszkino, erdő (Oszkino K 1 km.)
körzetéből Dovgalevka irányába és Boldirevka körzetéből Dovgalevka és Goldajevka, valamint Peszkovatka körzetéből Goldajevka irányába.
Szakadatlan tűzegyüttmüködéssel és a harckocsitámogatás lövegeivel biztosí
tani a harckocsik harcát a ho.-ok szakaszain.
Hadsereg tüzércsoport :
Összetétel: 142. és 93. Fővezérségi tartalék ágyús tüzérezred., 76.,gárda. á. tü.e.,
522. Fővezérségi Tartalék legnehezebb tarackos tüzérezred 1. osztálya és 1148.
Főv. T. legnehezebb tarackos tüzérezred, 2. osztálya, 1156. Fővezérségi tartalék
ágyús tüzérezred 1. osztálya. Parancsnok: a 10. tüzérhadosztály parancsnoka
(Huszid ezds.).
Lefogja az ellenség tüzét Oszkino, Masztjugino, Dovgalevka, Boldirevka, Pesz
kovatka körzetében. Szétrombolja és lefogja az áttörés szakaszán a legjobban
megerősített pontokat a 185,6 map Ny-i lejtő—Gyevica szakaszon. A hadművelet
első napján kész folyamatos tűzösszpontosításokkal kísérni a hk. hdt.-et...
A tüzérségi előkészítés ideje alatt a 253. lev. dd.tüzér- és aknavető osztályai
és a 322. löv.ho. tüzérezred tüzérsége a 25. gd.lov.ho. szakaszán, a 305. löv.ho.
tüzérezrede a 340. löv.ho. szakaszán kerülnek bevetésre.
11. Légierő.
A hadművelet első napjának hajnalán csapásokat mér az ellenség törzseire és
vezetési pontjaira: Oszkino, Masztjugino, Pervoje Sztorozsevoje DNy-i szegélye,
Veszelij Hutor, Boldirevka, Kalinyin, Isztobnoje körzetében.
A gyalogság rohamozó tevékenységének kezdetétől 'két órán át szakadatlanul
a harcmező felett tevékenykedik a 25. gd.löv.ho., a 340. löv.ho. és a 107. löv.ho.
szakaszán.
Megakadályozza az ellenséges tartalékok előrevonását Jafolocsnoje, Oszkino,
Nyikolszkoje, Kocsatovka, Szinyije Lipjagi, Krasznolipje, Repjevka, Osztrogozsszk irányokból.
Fedezi a hk.hdt. megindulási állását...
A hadművelet második napjától együttműködik a harcmezőn a földi csapa
tokkal. Megakadályozza az ellenséges tartalékok előrevonását Oszkino, Nyi
kolszkoje, Kocsatovka, Gorsecsnoje, Isztobnoje, Repjevka irányokból.
A hadművelet második napjának reggelétől csapásokat mér az ellenség tör
zseire Osztrogozsszkban.
12. Műszaki csapatok.
Előkészíti a hídfőt a hadosztályok első és második lépcsőinek támadásához;
legalább három harckocsiátkelőhelyet készít elő Ticsiha, Szeljavnoje, Uriv kör
zetében. Biztosítja a gyalogság és a harckocsik áthaladását az aknamezőkön és
az ellenség'megerősített védőövén. Biztosítja a csapatok megkapaszkodását az
elfoglalt terepszakaszokon.
13. Vezetés.
A hadseregtörzs harcálláspontja: Pocsepszkoje. Figyelő: erdő Ny-i széle (Ti
csiha Ny) — 164,9 map. Jelentésgyűjtő pont a gyalogság előnyomuló csapatait
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követi; híradás rádión, vezetéken és mozgó eszközökkel. A vezetékes híradást
meg kell ismételni repülőgépekkel, gépkocsizó és lovas híradó tisztekkel. 6
Hasonlóképpen (nem véletlenül, mert az elgondolás a Front pk.-tól, sőt a Fő
hadiszállás képviselőitől eredt) járt el a 18. lövészhadtest parancsnoka, Zikov
vörgy. is.
Vele szemben a 10., 12., 19. és 23. magyar könnyű hadosztályok, s ettől délre
a már említett olasz—német csapatok védtek, összesen négy hadosztályával és
egy dandárjával szemben legalább hét had osztálynyi erő védett az első vonal
ban. Nyilvánvaló, hogy létszám tekintetében a 18. löv.hdt. lényegesen elmaradt
a szembenálló csapatoktól. A hdt. pk.-a itt is úgy döntött, hogy erőinek döntő
részét nagyon keskeny szakaszon összpontosítja, és az áttörés 8 km-es sávjában
hozza létre a lehetséges legnagyobb erőfölényt. Mint már említettük, ez a had
osztályok számában kétszeres, tüzérségben hétszeres, harckocsikban (a Cramercsoportot nem számítva) döntő fölény volt. Az áttörés döntően a 12. k.ho., rész
ben a 19. k.ho. arcvonalán történt.
Meg kell jegyezni, hogy a 18. löv.hdt. arcvonalának déli szárnyán még egy ki
segítő csapást mért a 3. olasz hegyi ho. ellen és az attól délre eső terepszakaszt
is védte. Mi csak a 2. magyar hadsereg elleni támadó tevékenységgel foglal
kozunk behatóbban.
A 18. löv.hdt.-nél az előkészületek lényegében megegyeztek a 40. HDS.-nél
már említetettékkel. A hdt. pk.-a, Zikov vörgy., a Front parancsának vétele után
január 3-án megparancsolta, hogy minden lövJho., a löv.dd., a hk.dd.-ok és a
műszakiak, valamint az összes támadó erők január 3-a és 5-e között hajtsák
végre:
1. az ellenség védelmének felderítését és alapos tanulmányozását, tűzrendsze
rének mind a peremvonalban, mind a mélységben való felderítését, műszaki
rendszerének, a peremvonal előtti aknamezőknek, továbbá a terepnek mind az
előtérben, mind a mélységben való felderítését.
2. válasszák ki a megindulási állásokat a gyalogság és a harckocsik részére
és az előrevonási útvonalakat.
3. a vezetési pontok kiválasztását.
4. a tűzvezetési pontok, tüzelőállások kiválasztását, berendezését stb.7
Január 9-én a 18. hdt.pk., kiadta a 007. sz. harcintézkedését, mely szerint a ja
nuár 2-ról 3-ra virradó éjjel az ellenség aláásta a Liszkitől D-re lévő vasúti híd
partmenti alapjait és előkészíti a pillérek rombolását. Ezért a híd alapjainak
megóvása és mindenfajta rombolás megakadályozása érdekében a Front pk. pa
rancsa alapján megparancsolta, hogy 1943. I. 10-én részleges hadműveletet kell
végrehajtani Szvoboda körzetében, avval a feladattal, hogy Liszki állomástól
D-re a Don partján a híd előtt állásokat vegyenek birtokba.
A hadművelet végrehajtásaihoz a 309. lov.ho.pk.-nak 1,5—2 század erőiben
megerősített osztagot rendelt alá az 1/957. löv.e.-től; megerősítő tüzérséget a
161. löv.ho. állományából három üteg 122 mm tarack, két üteg ágyú, egy páncél
törő tüzérosztály, három üteg 122 mm aknavető, egy 82 mm av.szd. és egy M—13
sorozatvető osztály erőben, valamint a páncélvonat tüzérséget Szvoboda kör
zetében.
Elrendelte, hogy az elfoglalt híd előtti állásokat feltétlenül saját kézben kell
megtartani, az alegységek az állások elfoglalása után készen kell, hogy álljanak
0 A 40. HDS. sztorozsevojei hídfőből indítandó támadó hadműveletének hadműveleti terve. AMO 203. f. 7000.
*z. op. 20. gy., 3—13.1. (Megtalálható 395. f. 9136. op. 135. a. gy. alatt is, de a hadseregparancsnok eredeti hadmű
veleti térképe az előző okmányban).
7 A 18. löv. hdt. szigorúan titkos és titkos iratai. AMO 18. löv. hdt. f. C447. sz. sz. op. 3. gy. 18.1.
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az összes, Szvoboda körzetében lévő tűzeszközökkel a Don É-i partjánál védeni,
beleértve a géppuskák, golyószórók és 50 mm-es aknavetőik tüzét.
A megerősített osztagnak nem kellett Liszki falut elfoglalnia, de feltétlenül
meg kellett a híddal közvetlenül szomszédos szakasz védelmét szerveznie. Ezért
spanyollovasokat, aknákat kellett telepítenie és 45 mm-es pct. lövegeket, vala
mint 1—2 ezredlöveget átvinnie a túlsó partra. A támadás kezdete előtt, melyet
a. 309. löv.ho.pk.h.-e, Dremin ezredes vezetett, tüzérségi tűzzel meg kellett sem
misíteni a 186,0 map-on, liszki É-i részén Zaluzsnojéban és a Szvobodától D-re
eső parton lévő tüzérséget. 8
A 18. löv.hdt. pk.-ának elgondolása a január 14-én indítandó támadó hadmű
veletre a következő volt :
A hadtest f őerőivel a 79,2 map—175,4 map szakaszon tör át a harcászati mély
ségbe és a nap végére eléri a 150,6 map, Mihajlovszkoje, Jekatyerinovka,
177,0 map, „Vörös ekék" kolhoz vonalat, a továbbiakban, együttműködve a 40.
HDS. és a 12. hk. hdt. csapatrészeivel, bekeríti és megsemmisíti a 10., 12. és
19. k.ho.-okat és eléri a Kopaniscse—Szrednyeje Voszkreszenszkoje—Blizsnyeje
Sztojanovo—Dobrovoljec—Grecsaskov—Arbuzov—Kovaljov—Karausnyik—
Kulasovka—Rosszos É terepszakaszt.
Az egyik lövészhadosztállyal (egy ezred nélkül) kisegítő csapást mér a 3. olasz
hegyi hadosztály megsemmisítésére és a támadó jobbszárny-csapatoknak ellen
csapás elleni biztosítására, együttműködésben a 3. hk.HDS. 180. löv.ho.-ának
északi irányban mért csapásával.
Harcrendjét két lépcsőben építette fel. Az első lépcsőben két löv.hadosztály
és egy lövész dandárral. Egyidejűleg az arcvonal többi szakaszán, a Kalács—
Szvoboda—Peszkovatka—Nyizsnáj Ikorec — a Don DK-i partja — Nyikolajevka— Novaja Kalitva (kiz.) — a Don K-i partja, lefogja az ellenséget.
Itt, mint azt a védelmi arcvonalszakaszok ismertetésénél meglátjuk, megint
igen nagy erőösszpontosítást hozott létre, a másodrendű irányok meggyengíté
sének rovására. A 2. magyar hadsereg 1,5 k.ho.-ból álló védelme ellen az 1. lép
csőben két lövészhadosztály és egy dandár, a második lépcsőben egy további ho.
támadott. A tüzérség döntő része ugyancsak a 8 km-es áttörési szakaszra össz
pontosult.
Az egyes támadó egységek feladata a következő volt :
1. A 129. lövészdandár egy harckocsiszázaddal, egy légvédelmi tüzérosztállyal,
egy Főp. T. tarackos tüzérosztállyal a Don-völgyteknő, 160,7 map DNy-i lej
tője szakaszon tör át, csapását a bal szárnyon Mihajlovka—Kolomejzovo—Popasznoje—Svedovo—Krepicski irányba mérve; a nap végéig elfoglalja 159,6
map-ot és Milhajlovkát, a továbbiakban Kolomejzovora és Popasznojera támad.
A védőcsapatok biztosítják a támadás jobb szárnyát és a 10. magyar k.ho.
Don Ny-i partján védő csapatainak bekerítését és megsemmisítését.
Sávhatár balra: Duhovoje (kiz.)—Scsucsje (kiz.)—tej farm (kiz.)—197,5 map
•(kiz.)—Popasznoje—Krinyica—Szrednaja Voszkreszenszkaja.
2. A 309. löv.ho. (hét löv.zj.-jal) a „Kiiment Vorosilov" önálló harckocsiez
reddel, a 10. páncélvadász dandárral, egy Igv.tü.e.-del, egy utász zj-jal, egy pct.
tü.e.-del, egy 120 mm aknavető csoporttal a 177,4 map irányában támad, csapá
sát a bal szárnyon vezeti a Milhajlovszikij (kiz.)—Jekatyerinovka szakasz elfog
lalására és a 161. löv.ho. balszámyon való harobavetésénék biztosítására. A to
vábbiakban Petrovszkaja— 221,4 map—Scserbakovo—Blizsnyeje Sztojanovora
nyomul előre.
S Uo. 22. o.
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Sávhatár balra: 156,1 map—Scsucsje—Petrovszkaja—Jaszenova—Jarki—No*vaja Szotnya állomás,
.
3). A 219. lövjho. a 96. harckocsidandárral, a 6. páncélvadász dandárral, egy
Igv.tü.ezreddel, egy tarackos tüzérosztállyal, a 496. aknavetőezreddel (36 cső) és
egy utász zj.-jal a 174,6 map irányába tör át és elfoglalja Jekatyerinovkát és
a 177,0 map-ot. A továbbiakban a Don K-i partján védő csapatokkal együtt
működve Kozki—Verhnyije Marki—„Druzsnij" kolhoz-ra nyomul előre.
Sávhatár balra: Krasznij Kurgan (kiz.)—Nikolajevka—175,4 map—Marki—
Judino—Szaguny.
4. A 161. lövJho. a 192. harckocsidandárral (egy szd. nélkül), egy pct.tü.e.ndel,
egy lgv.tü.e.-del és egy utász zj.-jal megindulási állást foglal el erdő Duhovoje
É területén.
A peremvonal áttörése és az ellenség védelmének mélységébe való betörés
után a 309 löv.ho. a nap végéig eléri a Mihajlovszkij—„Március 8." kolhoz te
repszakaszt. A második nap reggelén a 309. löv.ho. bal szárnyán „2. ötéves terv"
kolhoz—Volcsje irányban tör előre és a nap végéig elfoglalja a Krutec—Volcsje
terepszakaszt.
A továbbiakban a 12. harckocsihadtesttel Kamenka—Gyegtyamij irányba tá
mad.
Sávhatár balra: 156,1 map—Jekatyerinovka (kiz.)—Volcsje—Kamenka—Karpenkovo—Kolesznyikov.
5. A 270. löv.ho. (egy ezred nélkül) kisegítő csapást mér erdő Ruszkaja Bujlovka É térségéből Ukrainszkaja Bujlovka irányába, elfoglalja Zaprinot és Kusint és a 180. löv.ho.-lyal együttműködésben megsemmisíti a körülzárt olasz és
német csapatokat.
Hogy nyomon követhessük az erőösszpontosítás mértékét, nézzük meg, milyen
erőben látták el feladatukat a Don keleti partját védő csapatok. (Kizárólag a
2. magyar hadsereggel szemben.)
Fokrovszlkoje állomás—Kalács—Szvoboda (kiz.): egy tanzj.
Szvoboda—Peszkovatka (kiz.): a tiszthelyettesi tanfolyam és egy páncélvonat
osztály.
Peszkovatka—Nyizsnij Ikorec: egy gép.löv.zj. (192. hk.dd.).
Ez az erő állt szemben hozzávetőleg a 10. k.ho-lyal. Majd az áttöréstől délre
eső szakaszon, a 19. k.ho. egy részével és a 23. k.ho-lyal szemben:
Nikolajevka—Oszinovka: egy kik.zj. egy géppuskásszd., egy lángszórós szd-T
Vlagyimirovka : egy géppisztolyos század
Don-kanyar Prijarig: egy gázvédelmi szakasz, egy löv.zj.
Erdő, Novaja Mihajlovszkaja É—Grany (kiz.): egy löv.szd., egy záróosztag
Grany: egy löv.zj. és egy gázvédelnii szd.
Pokrovka—Pereboj: egy tanzj.
Bjeloje tó—Sztupino: egy gázvédelmi század
Don-kanyar, Sztupinótól délre: hat löv.szd.
Putyilo tói—Szlatoje tó—Dafoka: egy tanzj. egy tü.o., hat 120 mm av., egy
45 mm pct.á.szakasz.
A tüzérség, melynek összetételét már az előzőekben ismertettük, a következő
feladatokat kapta:
1. tűzzel fedezni a megindulási állásokba való előrevonást az ellenség tüze
ellen;
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2. a páncélelhárítás tűzrendszerét és a műszaki berendezéseket a peremvonal
ban lefogni ;
3. megakadályozni, hogy az ellenség oldalazó tüzet lőhessen a 159,6 map, Nyikolszkij és 73,5 map 'területéről;
4. az esetleges ellenlökéseket a „Május 1." kolhoz, Mihajlovszkij, „Már
cius 8." kolhoz, „Iljics Hagyatéka" kolhoz területéről megakadályozni ;
5. az ellenség védelmi csomópontjait lefogni 154,6 map, „Május 1." kolhoz,
Mihajlovszkij, 162,1 map, „Március 8." kolhoz, Jekatyerinovka, „Iljics Hagya
téka" kolhoz területén;
6. A harcászati tartalékokat Mihajlovszkij, Petrovszkij, „Március 8." kolhoz,
Jekatyerinovka területén lefogni ;
7. A Mihajlovszkij, „Március 8." kolhoz, „Iljics hagyatéka" kolhoz, Tejfarm
területén levő tüzér- és aknavetőütegeket lefogni;
8. A harcálláspontokat lefogni ;
9. Minden löv.ho. és löv.dd. számára legalább tíz átjárót nyitni;
10. A fasiszta vezetést dezorganizálni és megsemmisíteni.
A légierő a következő feladatokat kapta:
— a csapatokat a megindulási állásokban légitámadás ellen oltalmazni
— a peremvonal tűz- és páncélelhárító rendszerét lefogni
— a harc során felfedett ellenséges tüzérséget és páncélelhárító fegyvereket
megsemmisíteni
— az ellenség ellenintézkedéseit meghiúsítani, a harcászati tartalékokat szét
zúzni, a hadműveleti tartalékok előrevonását megakadályozni
— a harcemezőhöz vezető utakon a forgalmat dezorganizálni.
A műszaki biztosítás érdekében :
— az átkelőhelyeket meg kellett erősíteni, az oda vezető utakat kiszélesíteni,
a be- és kirakodási helyeket használatképes állapotba hozni, a hidak előtti
teret megtisztítani;
— minden hídhoz légitámadás esetére legalább 25% tartalék elemet biztosí
tani;
— a jégátkelőhelyeket meg kell tisztítani és erősíteni ;
— a roham megindulási állását elő kellett készíteni, a harcászati mélységbe
való betörés után minden, a támadó ellen irányuló tűzfészket megsemmí^
síteni, a nagyobbakat védelem céljaira átépíteni;
— átjárókat kellett nyitni az aknamezőkön és a zárakon;
— anyagokat kellett előkészíteni az elfoglalt területek megerősítésére.
A parancsnok megítélése szerint a harckocsiveszélyes irányok Kolomejeevo,
Petrovszkoje, Verhnyije Marki voltak, tartalékául egy löv.zj.-at és egy pct.tű\
osztályt tartott rendelkezésére.
A 18. löv.hdt. harcálláspontja Duhovoje DNy-i szegélye és az attól északra
levő erdőben települt, a figyelő a 160,7 map-on volt.9
A fentiekből meggyőződhetünk arról, hogy a szovjet csapatok valóban nem
számszerű túlerővel, hanem éppen a hadművelet elgondolásának merészségével
és végrehajtásának igen alapos és megfontolt előkészítésével teremtették meg
a feltételeket az egész ellenséges csoportosítás, közte a 2. magyar hadsereg meg
semmisítéséhez.
Hogy a végrehajtást teljesen megérthessük, indokoltnak látszik a hadművelet9Uo.
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ben résztvevő 3. hk.HDS. (és 7. lov.hdt.) tevékenységi tervének rövid ismerte
tése, mert a későbbiékben erre is kell utalni.
A 3. hk.HDS. (pk. Ribalko vőrgy.) azt a feladatot kapta, hogy a Front déli
szárnyán törje át a 180., 184. és a 48. gd.löv.ho.-okkal a német—olasz arcvonalat
és a 180. löv.ho. sávjában a 12. hk.hdt.-nek az áttörésbe való bevetésével fejleszsze tovább É-i irányban támadását. Ennek a támadó csoportosításnak az olasz—
német csapatok bekerítése után Karpenkovo térségében kellett találkoznia a 18.
löv.hdt. balszárny-csapataival és befejezni az ott levő magyar erők bekerítését
és megsemmisítését. A 184. löv.ho. áttörési sávjában a 15. hk.hdt.-nek kellett
ÉNy-i irányban áttörnie és Alekszejevkánál egyesülnie a 40. HDS. jobbszárny
csapataival, befejezve ezzel a 2. magyar hadsereg bekerítését. Végül a balszár
nyon a 7. lov.hdt. bevetésével ki kellett jutni az Oszkol folyóra, átvágva a Kasztornoje—Vorosilovgrád vasútvonalat és délről biztosítani a hadművelet sikerét.
(Ezt a célt szolgálta a Délnyugati Front 6. HDS.-ének Pokrovszkojéra irányuló
támadása is.) A 3. hk.HDS. három lövészhadosztályból, egy lövészdandárból,
két hk. hadtestből és két önálló harckocsidandárból állt. Megerősítésül többek
között egy Főparancsnoksági tartalék tüzérhadosztályt, egy lgv.tü.ího.-t, hét
M—30 és hat M—13 sorozatvető osztályt kapott. A 7. loviidt. két lovashadosz
tályból, egy hk.dd.-ból, egy gépesített ezredből és három sídandárból állt. Ennek
a csoportosításnak 478 hk.-ja volt, közülük 250 nehéz és közepes hk. 770 löveggel
és nehéz aknavetővel rendelkezett. Ha összehasonlítjuk a három támadó csopor
tosítást, kétségkívül ez utóbbi rendelkezett a legnagyobb átütőerővel.
Az áttörés szakaszán élőerőben és tüzérségben kétszeres, harckocsik terén
döntő fölénye volt. Meg jeli jegyezni, hogy a déli csoportosítás előkészületei az
utolsó pillanatig tartottak, s ott az anyagi ellátás sem volt olyan jó, mint a 40.
HDS.-nél és a 18. löv.hdt.-nél. A tüzérségnek átlagban 1 javadalmazás lőszer
sem állt rendelkezésére, a lövészhadosztályok ellátottsága nem volt kielégítő,
hiány volt üzemanyagban, a harckocsik egy része nem érkezett be az összpon
tosítási körletbe. 10
Előzőekben részletesen ismertettük a német „B" hadseregcsoporttal szemben
álló szovjet erőket, az osztrogozsszk—rosszosi hadművelet sávjában kialakult
erőviszonyokat és a Voronyezsi Front elgondolását a hadműveletre, a 2. magyar
hadsereg arcvonalán tevékenykedő csapatokat és a 40. HDS., valamint a 18.
löv.hdt. parancsnokainak hadműveleti elképzeléseit. Magyar hadműveleti elkép
zeléseket nem vázolhattunk, mert ilyenek nem voltak. Hozzá kell tenni, hasonló
volt a helyzet a német és olasz csapatok arcvonalán is; az egyetlen irányelv a
végsőkig való kitartásra vonatkozó parancs volt. A szovjet csapatoknál — a
gyalogságot nem is említve — harckocsik és tüzérség tekintetében sem volt
meg à folyóátkeléssel egybekötött támadáshoz az elméletileg szükséges általá
nos fölény. A magas színvonalú vezetés viszont az áttörési szakaszokban olyan
túlsúlyt tudott biztosítani, amely a kemény .tél viszonyai között is megterem
tette a siker előfeltételeit. Nem arról van tehát szó, ami a köztudatban él, és
több erről a témáról szóló műben is olvasható, hogy a hatalmas túlerő döntötte
el a harcot,, hanem arról, hogy a szovjet vezetés az akkori legmodernebb katonai
elvek szerint járt el, gondos előkészítéssel és álcázással a döntő helyeken össz
pontosította erőinek döntő részét és így nagyon tudatosan hozott létre olyan
helyzetet, mely számára a Ihadművelet kedvező kimenetelét biztosította.
*
10 A 3. hk. HDS. törzs 03. sz. harcjelentése. 43.1.11.10.00. AMO 203. f., 7000 sz. op. 20. gy. 17—21.1.
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Ilyen körülmények között kezdődött meg a 2. magyar hadsereg elleni táma
dás, melynek időpontja január 14-ére volt kitűzve.
Ebben az időszakban a szovjet hadseregben már általános szabály volt, hogy
a támadó hadművelet megkezdése előtt, megfelelő időpontban, harcfelderítést
kell végrehajtani az ellenséges állások és tűzfészkek pontos felderítésére. A so
rozatvető tüzérség tömeges megjelenése után ugyanis a német vezetés ahhoz az
eljáráshoz folyamodott, hogy a peremvonalat csak csekély erőkkel szállta meg
és tüzérségét gondosan rejtette. így a tüzérségi előkészítés nem járt a kellő ered
ménnyel, mert a csapatok csak annak befejezése után szállták meg védőállásai
kat, és a tűzeszközöket se sikerült megsemmisíteni. Ezért a Voronyezsi Front
parancsnoka, Golikov altbgy. elrendelte, hogy bármennyire is felderített a ma
gyar védelem, két nappal a támadás előtt, január 12-én, megerősített zászlóaljak
kal, nagy tüzérségi előkészítés után erőszakos felderítést kell végezni a magyar
állások pontos felfedésére és a tűzeszközök pontosítására.
Január 12-én a 18. löv. hdt. szakaszán a reggeli órákban a 12. könnyű had
osztály egy század erejű felderítőcsoportja erőszakos felderítést kísérelt meg
a 309. löv.ho. ellen, melyet visszavetettek. Ugyanakkor a 309. löv.ho. folytatta
Szvoboda D-en az erőszakos felderítést, de az a magyar csapatok heves ellen
állásába ütközött, Liszkiből nehéz ütegekkel lőtték a felderítő osztagot és Szvo
boda déli körzetében folytatódott a harc. A magyar légierő felderítő repüléseket
folytatott Anoskino, Petropavlovszkoje, Bojevo és Krasznij Log körzetében, va
lamint bombázta Davidovkát. A szovjet légierő Plotava, Masztjugino, Peszkovatka, Korotojak és Osztrogozsszk körzetében folytatott felderítést.
A 40. HDS. sávjában a 291. csatarepülő hadosztály gépei Masztjugino, Dovgalevka, Boldirevka, Orehovaja ligettől nyugatra levő horhosok (Uriv É 2 km)
körzetében több tucat bevetést végeztek. Moszkvai idő szerint 11 órakor műkö
désbe lépett a tüzérség. Óriási tűzcsapása a sorozatvetők hatalmas sortüzével
kezdődött és nagyszámú löveg és aknavető bevonásával egy órán keresztül tar
tott. 11
A hadsereg csapatai a védelemre kijelölt terepszakaszokon folytatták a vé
delmi tevékenységet, a 141. ho. (pk. Raszadnyikov alez.) kijelölt felderítő cso
portjai Pasenkovo körzetében tevékenykedtek.
A 25. gd.löv.ho. (pk. Safarenko vőrgy.), a 107. löv.ho. (pk. Bezsfco ezds.) és
a 340. löv.ho. (pk. Martiroszjan vörgy.) csapatai azonban — kihasználva a ma
gyar védelem tűzrendszerének szétzúzását — felderítő osztagaikkal a hídfő ki
szélesítésére részleges vállalkozást indítottak. 12.00 órakor az utászok, akik az
éjszaka folyamán 33 átjárót nyitottak, levegőbe repítették a drótakadályokat
és a tüzérség támogatásával harcba léptek a lövész alegységek. Tevékenységük
még a szovjet vezetés számára is váratlan eredménnyel járt.
A 25. gd.löv.ho. 73. és 81. gárdaezredének megerősített zászlóaljai, áttörve
a védelmet, elfoglalták Orehovaja ligetet (Uriv É) és Urivo-Pokrovszkoje falut
és délutánra — foglyokat és zsákmányt ejtve — további 300 métert nyomultak
előre és Orehovaja ligettől Ny-ra beásták magukat.
A 107. löv.ho. 516. löv.e.-ének és a 340. ho. 1144. löv.e.-ének felderítő zászlóal
jai az Uriv—Goldajevka szakaszon törtek át, elfoglalták a 160,2 map Ny-i lej
tőit, Urivot, Goldajevkát, 18.00-ra teljesen szétzúzták a 160,2 map-on levő
zászlóaljkörletet és 19.20-ra a 107. ho. felderítő zászlóalja 450 métert nyomult
Ny-ra, ahol megerősítette magát. A magyar 20. k.tho. jobb- és a 7. Ik.ho. balszár
nyán a 2. magyar hadsereg hónapokon át kiépített védelme 6 km, szélességben
11 A 40. HDS csapatainak harci tevékenysége a Nagy Honvédő Háborúban 1941. VIII.—1945. V. AMO 395
f. 9130. op. 34. gy., 57—01. o.
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és 3 km mélységben át volt törve. 12 És ezt az áttörést nem 5—6 hadosztály,
mint ezt a már említett szerzők írják, hanem 4—5 zászlóaljnyi erő érte el !
Váratlanul teljesen új helyzet állt elő. A szovjet vezetésnek haladéktalanul
döntenie kellett, hogy az elért sikert megfelelően kiaknázhassa. A késő esti
-órákban a 40. HDS. parancsnokának javaslatára megszületett Golikov vezérez
redes döntése: a hadsereg első lépcsőjének főerőit a leggyorsabban harcba kell
vetni, a támadást a tervezettnél egy nappal előbb, 13-án reggel meg kell indí
tani. Lázas tevékenység kezdődött: az éjszaka folyamán a csapatoknak új meg
indulási állásokba kellett előrezárkózniuk, helyesbíteni kellett a tüzérség tüztervét, a három harckocsidandár a lövészek harcrendjébe csoportosított át,
a 253. löv.dd. (pk. Kraszin alez.) Urivban összpontosult.
A 340. löv.ho. 13-án 5.00-kor már Boldirevka megközelítési útjain harcolt,
a 107. löv.ho. Gyevica irányába támadott és 522. löv.ezrede virradatra kijutott
a Gyevica patak (Gyevica ÉNy 500 m) — Don (Doniscse Ny 2 km) vonalhoz.
Január 13-án hajnalban, most már nem a peremvonalra, hanem a magyar vé
delem mélységben felfedett céljaira, a vezetési pontokra, hírközpontokra, tüze
lőállásokra zúdult az előző napinál is lényegesen nagyobb tüzérségi tűz. Arhangelszkoje, Oszkino, Pervoje Sztorozsevoje, Uszty Muravljanka, Prilepi körze
tében szétzúzta a technikai eszközöket, felrobbantotta az aknamezőket, szét
zúzta a földjfaerődöket, a fedezékek födémét, megbénította a vezetést, és a csa
patok mozgását. Pedig a légierő, a rossz időjárás miatt, nem is vehetett részt az
előkészítésben. Utána rohamra indultak az első lépcső csapást mérő csapatai.
Az előző napi eredmények következtében most már nem mélyebben fekvő meg
indulási állásokból, hanem sík terepről indíthatták a rohamot, 30—40 cm magas
hóban, ködben, 20 fokos hidegben,
A támadás középen és a bal szárnyon hamarosan átütő eredménnyel járt.
A 340. löv.ho. a 150. harckocsidandárral és a 107. löv.ho. a 86. hk.dd.-ral sikere
sen fejlesztette ki támadását, és bár szívós ellenállásra talált és több ellenlökést
kapott, a 107. löv.ho. Gyevicára nyomult előre. A 340. lövjho. Jablocsnoje—Bol
direvka körzetéből kapott erős ellenlökést. A német vezetés itt rendelkezésre
bocsátotta a 700. német páncélos csoportot, ezt azonban a támadó csoportosítás,
a bevetett 30 harckocsiból 11-et megsemmisítve, szétverte és visszavonulásra
kényszerítette. A páncélos zászlóalj parancsnoka és segédtisztje fogságba esett.
Délutánra a 340. löv.ho., megsemmisítve az ellenállási fészkeket, elfoglalta Boldirevkát és átvágta a Voronyezs—Osztrogozsszk utat. Ezzel a magyar—német
csapatoknak a front mentén való manőverezési lehetősége megszűnt.
A 25. gd.löv.ho. csapatai különösen heves ellenállásra találtak, mert a 23. gya
logezred jobb szárnyának átkarolása után ÉNy-ra fordulva velük szemben rész
ben a 429. német gyalogezred csapatai működtek. Az esti órákra sikerült kijut
niuk a 116. hk.dd.-ral Dovgalevka megközelítési útjaira, de azt csak Veszelij
Hutor elfoglalása után, a hajnali órákban sikerült bevenniük. A 40. HDS. csa
patai 13-án estére az áttörést 10 km-re szélesítették és mintegy 10 km-es mély
ségben nyomultak előre.
A Front középső csoportosításán — a scsucsjei hídfő szakaszán — még mindig
kétoldalú felderítő tevékenység folyt, magyar részről is mintegy két századnyi
erő próbált többször is kisebb csoportokban, egyszer 40 perces tüzérségi és akna
vetőtűz után, behatolni a 309. löv.ho. harcrendjébe.
Kétségkívül meg lehetett állapítani, hogy a védőöv peremvonalának áttörése
és a védelembe vert ék, ha visszavonulásra kényszerítette is a magyar csapato
kat, a védelmi rendszert még nem zúzta szét. A magyar vezetés Kor ot o jak és
12 A 40. HDS. törzsének harcjelentései. AMO 395. f. 813G. op. 1C9. gy., 12. o.
<5 Hadtörténelmi Közlemények

— 601 —

Osztrogozsszk helyőrségeinek egy részével csapást készített elő az áttörésbe be
tört támadó csapatok szárnyaira. Ezért a szovjet vezetés úgy döntött, hogy a tá
madás kifejlesztése érdekében harcba veti második lépcsőjét. Goldajevka—Uriv
körzetébe vonta előre a 305. lov.ho.-t és Orehovaja ligetbe a 253. löv.dd.-t,
amelynek parancsnoka, Kraszin alez. az éj folyamán elesett. A parancsnokságot
Krutikin ezredes vette át.
14-én a 40. HDS. szakaszán tovább folytatódtak a harcok. A támadó jobb
szárny kisebb ellenállásra talált, mert a magyar vezetés elhatározta a szárny
bekanyarítását és Arhangelszkoje irányában visszavonult,13 a balszárny azon
ban heves ellenállásra talált Szoldatszkoje É 6 km, Prilepi, Jezdocsnoje, Mosztiscse körzeteiben.
Támadásba ment át a 141. löv.ho. is, másfél órás tüzérségi előkészítés titán
áttörte a védelmet, elfoglalta Pervoje Sztorozsevojet és a 253. löv.dd.-ral együtt
továbbfejlesztette támadását. A 305. löv.ho. (pl. Danilovics ezds.) a siker kimélyítésére a balszárny támadó csapatai között került bevetésre. A 40. HDS. csa
patai által elfoglalt helységek között találjuk Pervoje Sztorozsevojén kívül
Masztjuginót, Dovgalevkát, Jablocsnojet, Prilepit, Szoldatszkojet, Peszkovatkát,
Jezdocsnojet. Ily módon a 40. HDS. csapatai a nap végéig teljes mélységben
áttörték a magyar védelmet. Az áttörés szélessége elérte az 50, mélysége a
17 km-t.
A 40. HDS. csapatai tehát 12—14-e közt 15—32 km-t nyomultak előre, el
foglaltak 15 helységet, 4500 magyar és német katonát semmisítettek meg és kb.
2600 foglyot ejtettek. Zsákmányoltak — többek között — 152 löveget, 60 akna
vetőt, 215 géppuskát és golyószórót, 2000 puskát, 11 rádióállomást, 18 raktárát.
Megsemmisítettek 17, zsákmányul ejtettek 3 német harckocsit.14
Bizonyos értelemben itt lezárul a harcok egyik szakasza. (A következő napon
már meggyorsul az előnyomulás üteme, rohamosan emelkedik a zsákmány, nő
a halottak és foglyok száma.) Más értelemben éppen ez a nap a támadás meg
indulásának napja, hiszen ekkor, az előre kitűzött időpontban indul meg a 18.
löv.hdt. és a 3. harckocsihadsereg tevékenysége.
Le kell szögezni, hogy az ellenállás kezdetben általában szívás volt, a tüzérségi
támadás okozta sokkot leszámítva a magyar csapatok ellenállást tanúsítottak,
a rendezetlen visszavonulás ekkor még nem vette kezdetét. Az, hogy a harcoló
szovjet hadosztályoknak ezekben a napokban alig volt veszteségük, elsősorban
a rendelkezésükre álló nagy tűzerőnek volt köszönhető. A január 14-i harcok
ban pl. a 141. löv.ho. 2 halottat és 12 sebesültet, a 25. gd.löv.ho. 40 halottat és
102 sebesültet, a 107. löv.ho. 20 halottat és 30 sebesültet vesztett.15
Ezt csak azért említem, mert egyes volt magyar katonai vezetők jelentéseiben
a politikai biztosok által fegyverrel előre hajtott szovjet katonákról olvasunk,
akik tömegesen buktak fel a magyar ellenállás tüzétől. Az igaz, hogy a szovjet
katonák ezekben a napokban általában nem szökellve nyomultak előre, hanem
lépésben, tüzelve, de nem azért, mert annyian voltak, hogy nem számított az
emberélet, hanem mert a tűz biztosította a mozgásukat. Ezt alátámasztja, hogy
a 40. HDS. támadó csapatainak és a támogató tüzérségnek lőszerfelhasználása
január 12—14. között a következő volt: puskatöltény: 1843 000; pisztoly (gép
pisztoly) töltény: 747 000; páncéltörő puska töltény (14,5 mm) 27 000; kézigránát:
17 300; harckocsi elleni gránát: 2800; akna, 50 mm-es: 10 600; 82 mm-es: 21 400;
120 mm-es: 4500; lövedék, 45 mm páncéltörő: 7600; 76 mm ezredágyú: 4300;
13 Horváth Miklós: A 2. magyar hadsereg megsemmisülése a Donnál, (összeáll., bev. —•
14 A 40. HDS törzsének harcjelentései. AMO 395. f. 9136. op. 109. gy., 10. o.
15 A 40. HDS harctevékenységének naplója. AMO 395. f. 9136. op. 185. gy.
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) Bp. 1958.142.0-

76 mm hadosztályágyú: 7900; 122 mm tarack: 1700; 152 mm tarack: 1000;
203 mm tarack : 400.16
1943. január 14^én a Voronyezsi Front középső és déli csoportosítása is táma
dásba lendült. Egyidejűleg harcba léptek, a déli csoportosítás szárnyának vedel-»
mére a Délnyugati Front 6. hadseregének csapatai. Kibontakozott a Voronyezsi
Front osztrogozsszk—rosszosi támadó hadművelete.
Két órás tüzérségi előkészítés és több lépcsőben végzett csatarepülő tevékeny
ség után, 10.30-kor, a harckocsikkal együtt támadásba mentek át a 18. lövJhdt.
csapatai a scsucsjei hídfőből. A 12. magyar k.ho. védelme rövid időn belül meg
szűnt létezni. A jobbszárnyon támadó 129. löv.dd., a megerősítő csapatokkal,
másfél órán belül elfoglalta az első állást; két km-t nyomulva előre és 17.00-ra
megtörve a 18. magyar gyalogezred ellenállását, 8 km mélyen hatolt be a véde
lembe. Középen a 309. löv.ho., ellenlökést visszaverve, DNy-i irányban szorította
vissza a védőket, egyik ezredével elfoglalta a „Március 8." kolhozt, két másik
ezredével Mihajlovszkoje-ért kezdte meg a harcot.
A balszárnyon a 219. löv.ho. a számára rendkívül kedvezőtlen terepen a 48.
magyar gyalogezred heves ellenállásába ütközött, erős tüzérségi tüzet kapott és
csak a nap végén tudott előnyomulást kierőszakolni.
A 18. löv.hdt. csapatai tehát az első napon áttörték a fővédőövet és a 159.6
map — „Március 8." kolhoz—tejfarm vonalat érték el. A hadtest parancsnoka,
Zikov vörgy., úgy döntött, hogy a harcot éjszaka is folytatja, hogy az első napi
feladatot, a Mihajlovszkoje—Petrovszkaja—Jekatyerinovka—„Iljics Hagyatéka"
kolhoz vonalat elérje. Rendkívül nehéz körülmények között, erős szélviharban,
25 fokos hidegben folyt az éjszakai harc, amelyben a 129. löv.dd. (pl. Ladigin
vőrgy.) 15-én 6.00-ra elérte a Nyikolszkij DK 1 km — 159,6 map vonalat, a
309. löv.ho. — két század erejű, 5 harckocsival támogatott ellenlökés visszauta
sítása után — Mihajlovszkoje nyugati, délnyugati szegélyét, a 219. löv.'ho. a
„Március 8." kolhoz — „Iljics Hagyatéka" kolhoz ÉK 300 m terepszakaszt. Ily
módon a hadtest 15-én reggelre teljesítette 14-i napi feladatát, 10—12 km-t
nyomult előre és az áttörést 16 km-re szélesítette. A feladat most az volt, hogy
tovább hatoljanak előre a magyar védelem harcászati mélységébe és fejlesszék
ki a támadást a védőcsapatok egymástól való elszigetelésére.
Ugyanezen a napon, tüzérségi előkészítés után, 12.20-kor támadásba ment át
lövészegységeivel a 3. harckocsihadsereg is. 13.40-kor bevetette harckocsi csapa
tait, áttörte az olasz—német csapatok védelmét és január 15-re, Mitrofanovkánál vívott heves harcok után a 12. hk.hdt. elérte Rosszost, a 15. hkihdt. pedig
— feladatának megfelelően — Alekszejevka irányában nyomult előre, hogy ott
a 40. HDS. csapataival egyesülve, bezárja a 2. magyar hadsereg körül a gyűrűt.
A főerők 15-én estig 20—35 km-t nyomultak előre, a lövészegységek kissé lema
radva követték őket és megtisztították a terepet. 15-én hajnaltól a hadsereg
délről való biztosítása érdekében az áttörésbe bevetésre került a 7. lovashad
test is.
Január 15-én megváltozott a helyzet. A Voronyezsi Front esti napi jelentése
már úgy kezdődik, hogy az ellenség gyenge ellenállást tanúsított és csapatai
gyorsan vonulnak vissza nyugati és északnyugati irányba.
A 40. HDS. előtt a magyar csapatok, bár zászlóalj-^erejű ellenlökéseket még
végrehajtanak, számottevő ellenállás kifejtése nélkül, a harcmezőn nagy menynyiségű technikai eszközt elhagyva, új állásokba vonulnak vissza.
A 141. löv.ho., folytatva előnyomulását, elfoglalta többek között Arhangelsz• kője, Pasenykovo, a 253. löv.dd. Roszoski, Ivanovszkij, a 25. gd.löv.ho. Szkoric16 AMO 203. f., 2843. op., 290. gy.
6*
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A Voronyezsi F r o n t Osztrogozsszk —
Rosszosi hadművelete
( 1 9 4 3 . január 13-17.)
JELMAGYARÁZAT

hadsereg sávhatár
hadosztály sávhatár
helyzet január 16-án
helyzet január 18-án
vasútvonal
ho-ok föcsapásának iránya

kője, Fabrickoje községeiket és folytatta támadását Repjevkára. A 340. löv.ho.
Ternovoje körzetében heves ellenállásra talált és részleges visszavonulásra
kényszerült. A 150. hk.dd. elfoglalta Lesznoje Ukolovót, de nagy anyagi veszte
ségeket szenvedett és visszavonult a 340. löviho. jobbszárnya mögé. A harcok
eredményeként az áttörés 100 km-nyire szélesedett, a jobbszárnyon elérte a 20,
középen a 35, a balszárnyon pedig a 16 km mélységet. Ez már a teljes harcászati
mélység áttörése volt, megkezdődhetett a scsucsjei hídfőből támadó és a déli
szárnyon előnyomuló csapatokkal együttműködésben az egész magyar—olasz
csoportosítás bekerítése és felszámolása.
Ehhez hozzájárult, hogy a 18. löv.hdt. is sikeresen fejlesztette ki tevékenységét
a scsucsjei hídfőből. Bár a szárnyakon, különösen Kozki, Verh. Marki és Szvoboda (Kresztyiki) körzetében erős volt az ellenállás, középen megkezdődött a
visszavonulás. A jobbszárny csapatai nyugati irányban, Osztrogozsszkra törtek
előre, hogy a 40. HDS. balszárny-csapataival egyesülve befejezzék a 13. és
10. k.ho.-ok bekerítését. A középen támadó főerők Kamenka—Karpenkovo
irányban támadtak, hogy ott találkozzanak a 3. hk. hadsereg délről támadó
12. hk. hdt.-ével és bezárják a gyűrűt a német—olasz csoportosítás körül. A bal
szárny Marki—Saguny irányban nyomult előre, hogy a Don partján védelemben
álló 19. és 23. k.ho.-ok hátába kerüljön. A 129. löv.dd. egész napon át tartó he
ves harc után 16-án hajnalra elfoglalta Zaluzsnojét és Liszkit, a 309. löv.hb.
Popasznojét és a 12. k.ho. visszavonuló részeit üldözve elérte az erős támasz
ponttá kiépített Puhovót, a január 15-én reggel bevetett 161. löv.ho., a 192.
hk.dd.-ral együttműködésben elfoglalta Krutyecet, és Volcsjéért harcolt, ahol
a 26. német hadosztály egy ezrede védte a 2. védőövet. A 219. löv.ho. Jekatyerinovka elfoglalása után Kozki és Marki elfoglalásáért kezdett harcot. Ez azt
jelentette, hogy a támadási sáv 50 km-re szélesedett ki és mélysége elérte a 15—
25 km-t.
A légihadsereg ezen a napon — a földi csapatokkal együttműködésben — 163
bevetést teljesített Kolomejcevo, Petrovszkaja, Mitrofanovka, Arhangélszkoje,
Maszlov Log és Sztaraja Kalit va körzetében.
Január 15-én estére a Voronyezsi Front 40. HDS.-e és 3. hk. HDS.-e teljesen
áttörte a magyar, illetőleg olasz—német védelem harcászati mélységét és már
csak a 18. löv.hdt. csapatai előtt állt ennek a feladatnak teljesítése.
A 40. HDS. csapatai január 12—15 között 46 km-t nyomultak előre, 56 hely
séget szabadítottak fel, 6247 foglyot ejtettek, mintegy 8100 ellenséges katonát
és tisztet semmisítettek meg. Ha összehasonlítjuk az előzőekben közölt 12—14.
közötti adatokkal, látjuk, hogy 15-ével valóban új helyzet állt elő. A zsákmány
410 löveg, 197 aknavető, 340 géppuska és golyószóró, 6000 puska, 4 harckocsi
(17 megsemmisítve), 51 páncéltörő puska, 26 rádióállomás, 250 gépkocsi, 130
vontató, 272 ló, 120 országos jármű, 50 raktár, 350 km kábel, 250 000 lövedék,
5 millió puskatöltény. 17
A szovjet csapatok embervesztesége nem volt jelentős, az anyagi veszteség
azonban, a zord időjárás, a hallatlan nehéz útviszonyok és a helyenként heves
ellenállás következtében nem elhanyagolható.
A 116. hk.dd.-nak a hadművelet kezdetén a vonalban 21 db KV és 26 db
T—70 harckocsija volt, január 15-re 6, illetve 10 maradt harcképes.
A 86. hk.dd.-nak a hadművelet kezdetén volt az első vonalban: KV: 4; T—34:
19; T—60: 17; T—70: 2; január 15-re maradt: KV: 3; T—34: 15; T—60: 15;
T—70: 2.
A 150. hk.dd.-nál azonban, mely a 700. német páncélos dandárral került szemJ7 AMO 395. f., 913«. op., 109. gy. 10. o.
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be a támadás kezdetén volt: T—34: 29; T—70: 11, T—60: 3, összesen 43 hk., eb
ből január 15-én éjszakára maradt T—34: 3, T—70: 1, úgyhogy az üzemképes
harckocsikat a 86. hk.dd.-nak átadva kivált a harcból, hogy anyagi veszteségeit
rendezze. 18
Az elmondottak rövid összegezése található a Voronyezsi Front törzsének 016.
számú harcjelentésében, mely 1943. január 16-i kelettel „Szigorúan titkos!",
„Egyetlen példány" jelzéssel a Legfelsőbb Főparancsnok részére készült, s me
lyet a Front parancsnokán kívül a Főhadiszállás képviselője, Vasziljevszkij is
aláírt:
„Végrehajtva az ö n parancsát a Voronyezsi Front csapatai 1943. január 13-án
és 14-én támadásba mentek át a következő irány óikban:
a) Davidovka, Repjevka
lb) Scsucsje, Kamenka
c) Kantemir ovka, Rosszos, Valujki
Kétnapos harc eredményeként a Front csapatai áttörték az ellenség hat hóna
pon keresztül erősen megszilárdított védelmét:
a sztorozsevojei szakaszon (40. HDS.) 45 km széles arcvonalon, 60 km-ig ter
jedő mélységben és kijutottak a Borscsevo, Novo Szoldatka, Krasznolipje, Kaszjanov, Drakino, Buturki, Szvh. Bikovszkij, Krasznoje, Kamisenka, Ruszkaja
Trosztjanka, Lesznoje Ukolovo, Berezovo, Osztrogozsszk É 5 km, Korotojak
Ny-i széle terepszakaszra;
a scsucsjei szakaszon (18. lövJhdt.) 50 km szélességben, 35 km mélységben és
kijutottak a Melogorje vá., Kovalevo, Melahino, Scserbakovo, Krutyec, Volcsje,
Kozki, Kolibjelka terepszakaszra;
a kantemirovkai szakaszon: (3. hk. HDS.) 30 km szélességben, a gyalogság
35 km, a harckocsi magasabbegységek 90 km, a lovasság 55 km mélységben és
kijutottak a Rosszos, Olb-ovatka, Harkovszkaja, Rovenyki, Novo Belaja, Bondarjevo terepszakaszra.
Kétnapi harc után a Front csapatai felszabadítottak több, mint 600 lakott
belységet. Átvágták a Kamenka—Liszki vasútvonalat..."
A továbbiakban a szétzúzott ellenséges erőket, az ellenségnek okozott veszte
séget (51 000 halott és sebesült, 47 000 hadifogoly), valamint a nem teljes adatok
szerinti zsákmányt jelenti, majd így fejeződik be:
• „A harcokban kitűntek Moszkalenko vörgy., Zikov vörgy., Ribalko vörgy. csa
patai és a következő magasabbegységek: 107. löv.ho. (Bezsko vörgy.), 340. löv.ho.
^Martiroszjan vőrgy.), 129. löv.dd. (Ladigin ezds.), 25. gárda löv.ho. (Safarenko
vörgy.), 253. löv.dd. (Kraszin alez.), 141. löv.ho. (Raszadnyikov ezds.), 305. löv.ho.
(Danyilovics ezds.), 309. löv.ho. (Menysikov ezds.), 180. löv.ho. (Malisickij ezds.),
48. gd.löv.ho. (Makovcsuk gd.vörgy.), 15. hk. hdt. (Kobcov vörgy.), 12. hk.hdt.
(Zinkevics ezds.), 7. lovas hdt. (Szokolov vörgy.).
A Front csapatai folytatják a feladatok végrehajtását, az ö n által jóváhagyott
terv szerint." 19
Miután, mint az előzőekben láttuk, a 40. HDS. és a 3. hk. HDS. áttörte a ma
gyar, illetőleg az olasz—német csapatok harcászati mélységét, az a feladat állt
előttük, hogy az egész ellenséges csoportosítást minél gyorsabban bekerítsék és
felszámolják. A 18. löv.hdt.-nek a szárnyak irányába kellett támadását tovább" fejlesztenie, hogy a két csapást mérő hadsereg feléjük irányuló szárnyával az
összeköttetést megteremtsék és evvel a bekerített csapatokat részekre szab
dalják.
18 AMO 395. f., 9136. op., 132. gy.
19 A Szovjet Hadsereg Vezérkarának Levéltára. 991. sz. sz. oszn. op., 10. gy., 38—40. o.

— 607 —

A 40. HDS. és a 3. hk. HDS. (utóbbi tevékenysége itt kerül a 2. magyar had
sereg csapataival kapcsolatba) elérték Ilovszkoje—Alekszejevka térségét és ev
vel a teljes osztrogozsszk—rosszosi csoportosítás körül bezárult a gyűrű. A 40:
HDS. 107. löv.ho.-Jának a balszárnyon működő csapatai Korotojak elfoglalása
után az egyik ezreddel január 17-én Osztrogozsszkig nyomultak előre, ahol
egyesültek a 18. löv.hdt. 129. löv.dd.-ának és a 309. löv.ho.-nak 17-én illetőleg
18-án oda beérkező csapataival. A 2. magyar hadsereg hét hadosztálya körül
bezárult a gyűrű. (A Cramer hadtestről külön szólunk.) A 20., 7. és a 12. k.ho;ok után, amelyeknek sorsa lényegében már a Don-menti védelemben betelje
sedett, az Osztrogozsszkra visszavonuló 13. és 10. k.ho.-ok maradványai itt k e 
rültek január 18-án elkeseredett harcokba. Ekkor már csak az Ilovszkoje és
Alekszejevka közötti, mintegy 8 km széles folyosó állt a menekülők rendelke
zésére, melyet a tüzérség mindkét oldalról belőtt. Mindenesetre ezen a résen
keresztül sikerült egyes csapat részeknek és harcoló csoportoknak még vissza
vonulniuk. A 19. és 23. k.ho.-oknak az áttörésnél nem érintett csapatai az
olasz—német csoportosítással együtt a 18. löv.hdt. bal szárnya és a délről elő
nyomuló 12. hk.hdt. és az azt követő lövészcsapatok gyűrűjébe kerültek.
A további részletezés helyett, ami meghaladná e tanulmány kereteit, ismét
a Voronyezsi Front Sztálinnak küldött január 18-i 0020. sz. harcjelentésére hi
vatkozunk :
„Hatnapos támadó harc eredményeként a Voronyezsi Front csapatai, meg
valósítva a magyar—olasz—német csoportosítás szétzúzásának tervét, sikeresen
teljesítik az ö n parancsát.
A 40. HDS. és a 18. lövJhdt. csapatai a sztorozsevojei és a scsucsjei hídfőből
nyugati és délnyugati irányba támadva egyesültek a 3. hk. HDS. csapataival az
Alekszejevka, Tatarino, Kamenka terepszakaszon és megsemmisítik az ellenség
bekerített erőit.
A Front csapatai a harcok folyamán szétzúzták a 6., 20., 7., 13., 10., 12., 19. és
23. magyar gyaloghadosztályokat, a 2., 156., 4. olasz gy.ho.-t, a 168., 26., 385.,
387. német gy.ho.-okat és hat különböző (SS., rendőr, önkéntes, vegyes) ezredet.
A harcok hat napja folyamán a Front csapatai felszabadítottak mintegy 2500
helységet, köztük Korotojak várost és Kamenka, Rosszos, Olhovatka, Podgórnoje, Krasznoje, Repjevka, Rovenyki, Markovka, Mitrofanovka, Velgyejevka
jelentős körzeti székhelyeket. Átvágták az Osztrogozsszk—Valujki vasútvonalat.
A Front csapatai kijutottak a Kosztyenki, Isztobnoje, Pervaja Rosszos, Hmelevoje, üovka, Alekszejevka, Vejgyeljevka terepszakaszra és folytatják az ellen
ség nyugat felé visszavonulást megkísérlő csapatainak üldözését, foglyul ejtését
és megsemmisítését.
A harcok folyamán 43. 1. 12—17-ig az ellenségnek jelentős veszteségeket okoz
tak : nagy a száma az ellenség megölt és megsebesített katonáinak és tisztjeinek.
Ejtettek 31 136 foglyot (ezek közül mintegy 22 000 magyar, kb. 7000 olasz, mint
egy 2000 német); megsemmisítettek mintegy 150 harckocsit, lelőttek 20 repülő
gépet;
Zsákmányoltak: 144 harckocsit, 330 vontatót, 4 páncélgépkocsit, kb. 1560 lö
veget, mintegy 2500 géppuskát, 3952 aknavetőt, 3464 gépjárművet, 1300 kerék
párt, 107 motorkerékpárt, kb. 45 000 puskát, 271 nehézpuskát, mintegy 10 millió
töltényt, kb. 600 000 lövedéket, 136 különböző raktárt, 98 rádióállomást, kb.
1Ö00 lovat, több, mint 500 km távbeszélő kábelt és sok más harceszközt.
I. 18-a folyamán a Front csapatai folytatják előnyomulásukat közvetlenül Va^
lujkira, teljesítve további feladatukat." 20
,;

20 Uo. 49—50. o.
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Itt csak röviden említhetjük, bár a következő két-három hétben ennek még
komoly szerepe lesz, hogy a német vezetés, a 2. német hadsereg szárnyának és
hátának óvása érdekében erőket volt kénytelen elvonni annak állományából is,
hogy a 40. HDS. jobb szárnyon előretörő csapatainak a 2. német hadsereget ve
szélyeztető részeit feltartóztassa. így a VII. német hadtest 57. gy.ho.-ának, majd
a XIII. hdt. 68. hadosztályának egy-egy ezredét és az 57. gy.honnak egy további,
Voronyezs térségében védő ezredét. Ezeket a III. magyar hadtest 9. és 6. had
osztályaival, a 20. k.ho. maradványaival, az áttörés szárnyán már megtépázott,
a 20. k.ho.-t erősítő 429. német gyalogezreddel, valamint a 700. német harckocsi
dandár maradványaival összevonva hozta létre az ún. „Siebert csoportot",
amely a későbbiekben a Voronyezs—Kasztornoje-i hadművelet alatt heves har
cokat vívott, és amelynek soraiban a III. hadtest (pk. Stomm Marcell vörgy.) fel
morzsolódott.
A Voronyezsi Front támadó csoportosítása a hadmüvelet első hat napja alatt
az alábbi feladatokat teljesítette:
1.. A 40. HDS. jofobszárny-csapatai a III. magyar hadtestet, a 9. és 6. ktio.okat, a 20. k.ho. részeit és a magyar hadsereg vonalában védő 429. német gye.-et
a 2. német hadsereg területére szorították vissza és arra kényszerítették, hogy
a Dontól elszakadva észak—déli irányú arcvonalat vegyenek fel. A „B" hadse
regcsoportot a többi, északabbra fekvő arcvonalból erők elvonására késztette
és evvel megkönnyítette a már egyidejűleg szervezés alatt álló Voronyezs—
Kasztornoje-i hadművelet sikerét.
2.. A 40. HDS. közepének, főirányban támadó csapatainak Alekszejevkára
való előretörésével és a 3. harokocsühadsereg ugyanakkor előnyomuló csapa
taival létrehozta a bekerítés külső arcvonalát.
3. A 40. HDS. Osztrogozsszkra előretörő balszárnya egyesült a 18. löv.hdt.
csapataival és bezárta az e térségben lévő, vagy oda visszavonuló magyar—né
met alakulatokat.
4. A 18. löv.hdt. Karpenkovóra előretörő csapatai egyesültek a 3. hk. HDS.
ugyanide előnyomult csapataival és katlanba zárták a 19. és 23. magyar k.ho.okat, a 12. k.ho. maradványait, valamint a Karpenkovo—Rosszos térségben ta
lált olasz és német csapatokat.
5. A hadműveleti területen átmenő vasútvonalak átvágásával és birtokba vé
telével, a hadműveletnek a déli szárnyon való biztosításával [megfosztotta az el
lenséget mozgási és szállítási lehetőségeitől és megteremtette a kedvező feltéte
leket további, sikeres hadműveletek kifejlesztésére.
A következő napok feladata már a körülzárt csapatok felszámolása volt. Tény,,
hogy az időközben megkezdett átcsoportosítás nem tette lehetővé, hogy a beke
rítés teljesen hézagmentessé váljék, és így a körülzárt csapatok egy részének
— további óriási veszteségekkel — helyenként sikerült a bekerítésből kitörniük,,
vagy kicsúszniuk.
Ezeknek a napoknak részletes ismertetése azonban már túlmegy e tanulmány
keretein. Itt csupán azt a célt tűztük magunk elé, hogy bizonyítsuk :
A 2. magyar hadsereget nem valamilyen elsöprő számbeli fölényben levő,
a tömegekkel operáló, megsemmisíthetetlen harckocsik óriási többségével ren
delkező szovjet csapatok semmisítették meg, hanem számbeli hátrányban és alig
valamelyes technikai túlsúlyban lévő, a szabályzatok által kötelezően előírt erő
fölénnyel egyáltalán nem rendelkező csapatok, amelyeket a nagyszerű vezetés
képessé tett arra, hogy a főirányokban — a másodrendű irányok merész meg
gyengítésével — megfelelő fölényt hozzanak létre ahhoz, hogy jól kiképzett, ma
gas erkölcsi színvonalon álló harcoló állománnyal megsemmisítő csapást mérje
nek a sémákban gondolkodó, rugalmatlan és politikai szempontból gerinctelen;
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magyar vezetésre, annak áldozatként odadobott, a háború célját nem értő ka
tonatömegeire.
Nem állja meg helyét az az állítás, hogy a 2. magyar hadsereg egyetlen cérna
vékonyságú vonalban állt a Don mentén. Az igazság az, hogy a Don menti védőállások — ha, elsősorban a vezetés hibájából, nem is megfelelően — ki voltak
építve, a Don uralgó partján, előretolt állásokkal is rendelkeztek és megvolt a
mélységük is, 6—8 km, ha csapatokkal nem is megfelelően megszállva. Itt a
helységek védelemre voltak berendezve, a magaslatokon is voltak tűzfészkek.
Ha az a 12 gyalogzászlóalj szállta volna meg ezeket felfegyverezve, amelyek
gyakorlatilag fegyvertelenül bolyongtak, mint a harcolók váltása, komoly ellen
állás kifejtésére is képesek lehettek volna. Az események is bebizonyították,
hogy a Nyikolszkoje—Osztrogozsszk—iPuhovo—Szaguny vonalon a valóságban
egy második védőöv is létezett, 10—20 km-rel a peremvonal mögött. A vissza
vonuló csapatok itt is tanúsítottak ellenállást, helyenként bekerítve is szívósan
tartották magukat.
Nem állja meg helyét az az állítás, hogy a 2. magyar hadsereg katonái
nem tanúsítottak ellenállást a támadó szovjet csapatoknak. Fordult elő pánik,
fordult elő tömeges fegyvereldobálás és fejvesztett menekülés, de ahol kemény
nek bizonyult a vezetés, maga mögé tudta állítani, vagy — saját érdekükkel
szemben — kényszeríteni a katonák jó részét. A megtorlástól való félelem, a
besulykolt, gondolkodás nélküli vakfegyelem, a szovjetellenes propaganda ha
tása állt-e e mögött, ebből a szempontból nem elsőrendű kérdés. Tény, hogy sók
helyütt még kis csoportok is ellenállást tanúsítottak és több tízezren harcok
közepette menekültek ki a gyűrűből, hogy megkapják Jány Gusztáv parancsát
az elveszített becsületről és arról, hogy még élelmet sem érdemelnek.
így állunk a 2. magyar hadsereg szétverésének körülményeivel.
Egyetlen kérdést szeretnék még röviden érinteni : a hadműveleti tartalék kér
dését. Igaz-e, hogy ennek bevetésén, pontosabban bevetésének megtiltásán múlt
a 2. magyar hadsereg sorsa?
A Cramer hadtest, mint a „B" hadseregcsoport egyetlen hadműveleti tarta
léka, 1943. január 1-én alakult meg a 168. német gyaloghadosztályból (egy ezred
nélkül), a 26. német gyaloghadosztályból, a 700. német harckocsidandárból
((pontosabban a 700. páncélos csoport és a 190. rohamlövegosztály = 60 harc
kocsi+40 rohamlöveg) és az 1. magyar páncélos hadosztályból. A 2. magyar
hadsereg területén került elhelyezésre és formálisan a 2. magyar hadsereg alá
rendeltségébe is tartozott. Emlékeztetni kell azonban arra, hogy ez egy 30 had
osztályból álló, mintegy 500 km-es szakaszon védő hadseregcsoport egyedüli tar
talékát képezte és hogy a német hadvezetés összes tartaléka az egész 6000 km-es
arcvonalon nem haladta meg a 12 hadosztálynyi erőt. Ilyen szemszögből a Cra
mer csoport az egész német vezetés egyik legjelentősebb tartaléka volt. Jány
szándéka az volt, hogy a Cramer hadtestet a 2. magyar hadsereg sávjának északi
részén helyezze el, ahonnan az alkalmazható lett volna az urivi, de a scsucsjei
hídfő támogatására is. De Jány — és ezt a hiányos tájékoztatás miatt aligha le
het hibájául felróni — nem is láthatott tovább Sztorozsevojénál és Scsucsjénál;
ha neki rendelték alá a Cramer hadtestet, így látta volna helyesnek az elhelye
zését. A német felsőbb vezetés azonban, amely szövetségeseivel szemben is tisz
tességtelen játékot folytatott (miért pont Jány lett volna kivétel?) már tudta,
hogy a magyar hadseregtől délre eső szakaszon is komoly események várhatóik.
Ezért elrendelte, hogy a Cramer hadtestet a 2. magyar hadsereg arcvonalának
déli szárnyán kell elhelyezni. Azt még mindig nem árulták el, hogy felhaszná
lása tekintetében nem a 2. magyar hadsereg parancsnokának, de még a „B" had
seregcsoport parancsnokának se lesz hatásköre az OKH engedélye nélkül dön— 610 —

leni. Az eljárástól eltekintve, érdemben igazat kell adnunk a német felső veze
tésnek. Más erő közel-távolban nem állt rendelkezésére és az egész arcvonal
szempontjából is legkomolyabb támadás valóban a 2. magyar hadsereg arcvona
lától délre következett be. Igaz, a 2. magyar hadsereg arcvonala ellen 8 hadosz
tály és 2 dandár (a Front tartalékait nem számítva), a Déli csoportosítás ellen
4 hadosztály és 4 dandár támadott, ám h a ehhez hozzászámítjuk a két lovas had
osztályt, már egyenlő erőket kapunk. De — lényegében azonos tüzérségi sűrűség
mellett — a 2. magyar hadsereg ellen támadó 263 harckocsival szemben {ebből
148 nehéz és közepes) 478 harckocsi (ebből 250 nehéz és közepes) került beve
tésre, továbbá ettől közvetlenül délre zajlott le egyidejűleg a 6. szovjet had
sereg támadása is. Nem vitás, hogy ez az áttörés volt a nagyobb erejű, s mint
a későbbiekben be is bizonyult, a nagyobb kihatású is. Így az adott körülmé
nyek között a német vezetés nem hibáztatható azért, mintha helytelenül járt
volna el a tartalék elhelyezése kérdésében. Valójában akkor járt volna el önző
módon a német vezetés, ha a 2. német hadsereg szárnyának biztosítása érdeké
ben — csak a saját csapataira tekintettel — nem avatkozik be a Cramer hadtest
-dél felé való eltolása érdekében.
Dalnoki Veress Lajosnak az a véleménye, hogy a Cramer hadtest január 13-i,
Ujivnál való bevetésével helyre lehetett volna állítani a hídfőben a helyzetet,
másnap pedig Scsucsjénál is eredményesen lehetett volna közbeavatkozni. Utó
lag könnyebb okosnak lenni, de ez még nem jelenti azt, hogy utólag mindenki
okos. Dalnokinak igaza lehetne akkor, ha elhinnénk azokat a túlzásokat, melye
ket neki szovjetellenes beállítottsága sugall. Az előzőekben már rámutattunk,
hogy január 12-én a magyar fővédőövbe — nem mélyen — néhány zászlóalj,
nem pedig néhány hadosztály^ tört be. A harcászat szabályai szerint zászlóaljak
ellen, az első árokért folytatott harc időszakában nem szokás — nem is taná
csos — hadtestet bevetni. Ha már a helyi erők, a második lépcsők nem voltak
képesek helyreállítani az eredeti helyzetet, aminek sok oka közül azt is fel lehet
említeni, hogy a védelem nem volt megszervezve, hogy nem volt megtervezett,
összehangolt tűztevékenység, hogy a lövegek ott maradtak a peremvonalban,
hogy a páncéltörő fegyverek nem tudtak a peremvonal elé lőni stb., a magyar
vezetésnek akkor is lett volna módja megfelelő ellenrendszabályokat életbe lép
tetni. Ha már ellenlökést kellett volna végrehajtani, miért a hadműveleti tarta
lék felhasználásának engedélyezésétől tették ezt függővé? A későbbiekben látni
fogjuk, hogy a Cramer hadtest felmorzsolódásának egyik oka éppen az volt,
hogy szétforgácsolták, egyik részét itt, a másikat ott vetették be, és végül leg
nagyobb teljesítménye az volt, hogy részeinek sikerült a bekerítésből kimene
külnie. Ha kizárólag katonai szemmel nézzük e problémát, önkéntelenül felme
rül a kérdés, ha már ellenlökést kellett volna végrehajtania és a magyar vezetés
ezt el is határozta, miért nem vette ehhez a III. hadtestnek a betöréstől északra
tétlenül álló csapatait igénybe, amelyekkel szemben semmilyen támadásra al
kalmas erő nem állott. Lehet, hogy a III. hadtest parancsnoka egyedül nem volt
képes ilyen elhatározásra jutni, de miért volt akkor hadseregparancsnokság,
állítólag kiválóan képzett tábornokokkal és vezérkari tisztekkel? Hadműveleti
szempontból sokkal inkább azért lehet hibáztatni a 2. magyar hadsereg vezeté
sét, mert már a főerők bevetése előtt, saját lehetőségeivel nem is számolva,
azonnal a magasabb tartalék igénybevételére hajlott. Január 13-án egyébként
— egy 4—5 zászlóalj erejű, ellenlökő csoportosítással — a 700. német páncélos
csoport bevetésre is került és gyakorlatilag meg is szűnt létezni. Mi a biztosíték
arra, hogy a 1. magyar páncélos hadosztály harcbavetésének már ezen a napon
nem lett volna azonos végkimenetele? Hasonló sorsra jutottak azok a német
gyalogezredek is, melyek szétaprózva a Potudan folyónál és Ternovojénél kerül— 611 —

tek bevetésre. Január 16-án az 1. magyar páncélos hadosztály a scsucsjel iránya
ban, tehát nem is a támadás főirányában került alkalmazásra, ugyancsak ered
mény nélkül. Végül Osztrogozsszk felmentésére kellett volna január 18-án tá
madnia, de ezt már nem hajtotta végre, hanem megkezdte nyugatra való kitéré
sét. 18-án estére a páncélos hadosztály 3 megmaradt harckocsijával megkezdi
a visszavonulást, a 26. német gyaloghadosztály Ilovszkojén keresztül tör ki,
a 168. német gy.ho. Osztrogozsszkból, maradványaik a további harcokban nem
játszanak komolyabb szerepet.
Visszatérve a kérdésre, január 13-án egy hadtest bevetésének legalább az
egész sztorozsevojei hídfő felszámolása lehetett volna a célja. Nem naivság-e fel
tételezni, hogy mikor ez sokkal kedvezőbb körülmények között nem sikerült,
most, hogy a szovjet csapatok éppen az uralgó magaslatokat foglalták el és az
adott térségben óriási erőket vontak össze, az adott terep és időjárási viszonyok
mellett ez eredménnyel járt volna?
Tisztán elméletileg sokkal inkább azt kell megállapítani, hogy ha ez a hadtest
a német vezetés valóban legutolsó tartaléka volt, még délebbre kellett volna al
kalmazni, mert az egész doni arcvonal felbomlása csak akkor nem következett
volna be, ha a déli támadó csoportosítást sikerül megállítani, a harckocsikat a
gyalogságtól elválasztani, és az egész Alekszejevkára irányuló átkarolást meg
akadályozni. Ha ez nem sikerül, és kevés a valószínűsége, hogy bármiképpen si
kerülhetett volna, nem lett volna más választás, mint a visszavonulás és az egész
Cramer hadtestnek az új védelmi vonalon való alkalmazása. A „B" hadsereg
csoport — felsőbb utasításra, vagy saját elhatározásból — nem ezt az utat vá
lasztotta, így kitette magát — Cramerrel vagy Cramer nélkül — a megsemmi
sítésnek.
Hozzá kell ehhez még tenni, hogy a német vezetés — ugyancsak hibás elgon
dolás alapján — a Cramer hadtestet elsősorban a scsucsjei hídfő ellen gondolta
felhasználni, hogy az ottani másodrendű csapás elhárításával a 40. HDS. támadó
csapatait az északon levő 2. német hadsereg és a Cramer hadtest koncentrikus
csapásával verje vissza. Ez a terv azonban nem számolt avval, hogy a 2. német
hadsereg sávjában a 13., a 38. és a 60. szovjet hadseregek is ott álltak, már ké
szülőben egy új támadó hadműveletre. Kevéssé elképzelhető, hogy ezek tétlenül
nézték volna az eseményeket. Az utólagos elemzés arra utal, hogy — ami a Cra
mer hadtest felhasználását illeti — Jányi és Weidhs semmi esetre se tehettek,
volna joggal sok szemrehányást egymásnak.
A Cramer hadtest sorsáról még annyit: „Miután a magyar 1. páncélos had
osztály, mely súlyos veszteségeket szenvedett, legnagyobb részt széthullott, már
csak a 26. és 168. gyaloghadosztályból áll, melyek egymástól elszakítva kell,
hogy az orosz bekerítésből visszaküzdjék magukat. Az áttörés sikerül és napo
kon át tartó harcokban és menetekben a két hadosztály, egy pár kis, még harc
képes magyar kötelékkel kivonja magát a bekerítésből. Január 23-án a zöm
Novij Oszkol térségébe ér; de a 26. gy.ho. zászlóaljai már csak 40—50 fő ere
jűek, tüzérségüknek ütegenként 2 lövege van. Még rosszabb a 168. gy.ho. hely
zete, mely már kora őszön elvérzett a Donnál; gyalogsága 400 fő, egész tüzér
ségének még két csöve van." 21
Általában meg lehet állapítani, hogy a támadás hírére a magyar vezetés pá
nikba esett. Jóllehet régen beszéltek róla, váratlanul érte a támadás megindu
lása, időt engedett a támadó csapatok kibontakozásához és képtelenné vált az
ellenintézkedésekre. A merev védelem fogalmát mereven értelmezte, a tűzfegy21 Ricker, Karlheinrich: Ein Mann verliert einen Weltkrieg. (Die entscheidenden Monate des deutsch-russischen
Krieges, 1942/43.) Fridericus Verlag, Frankfurt a. Main, 1955.195. o.
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<verek mozgásképtelenek voltak. Az eredeti helyzet visszaállításának legfeljebb
12-én lett volna lehetősége, ha gyorsanmozgó tartalékok állnak rendelkezésre
•és gyors elhatározás születik. Amikor a szovjet csapatok támadása már kibon
takozott, a tartalékokkal legfeljebb hátsóbb védőállásokat lehetett volna elfog
lalni, ez azonban az ellencsapás lehetőségének teljes feladását jelentette volna,
és a kezdeményezést semmi esetre se tudta volna magához ragadni. Végső fokon
tehát már akkor eldőlt a 2. magyar hadsereg sorsa, mikor az erőket az egész
»arcvonal mentén úgy osztotta el, hogy tartalékokkal nem rendelkezett, nem volt
bátorsága ilyeneket akár az első vonal meggyengítésével is létrehozni és evvel
legalább a harcászati mozgásszabadságot bizonyos mértékben megőrizni. Ellen
lökést csak akkor lehet a siker reményében végrehajtani, ha a támadásnak még
nem volt ideje saját elhárítását megszerveznie. Néhány óra késedelem itt sokkal
hosszabb előkészületet igényel és sokkal kevesebb sikerrel kecsegtet. A magyar
vezetés ezt az időt elvesztette.
A Cramer hadtest pedig, bár jelentős erőt képviselt, éppen mert szétaprózottan, kapkodva, nem a hadműveleti tartalék szerepkörében került alkalmazásra,
semmilyen eredményt nem tudott elérni.
Nem tudott befolyást gyakorolni a „B" hadseregcsoport közepén és déli szár
nyán történtekre, s így lehetővé tette, hogy még az ebben a térségben zajló had
művelet közepette, január 20-án, Osztrogozsszk felszabadításának napján, meg
kezdődhessék a Voronyezs—Kasztornoje-i hadművelet előkészítése. Még folyt
az Alekszejevkánál körülzárt csapatok likvidálása, mikor a 40. hadsereg csapa
tainak egy részével már hozzáfogott a szükséges átcsoportosítás végrehajtásához
és január 24-én a Brjanszki Front 13. hadseregével együtt megkezdte a 2. német
hadsereg szétzúzását, a Vörös Hadsereg új támadó hadműveletét, amely — töb
bek között — a magyar III. hadtest még megmaradt erőinek felszámolását is
eredményezte.

Пал Корнши
ОСТРОГОЖСКО-РОССОШАНСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ
ВОРОНЕЖСКОГО ФРОНТА, В ПЕРИОД 13—17 ЯНВАРЯ 1943 ГОДА
Резюме
В статье, — являющейся продолжением публикации, напечатанной в предыдущем номере
нашего журнала — рассматриваются план и проведение острогожско-россошанской опе
рации, в результате которой были уничтожены центр и южное крыло 2-ой венгерской ар
мии, начиная с момента окружения и до завершения её истребления по частям.
Используя в основном до сих пор неопубликованные советские оперативные документы и
материалы, автор излагает и анализирует соотношение и распределение сил противостоящих
сторон. В статье показывается, как советское руководство, как правило, в неблагоприятной
для него обстановке в результате высокого оперативного искусства и смелости военачальников
ослабило почти 90 % фронта противника и на участках прорыва создало предпосылки, необ
ходимые для успеха. Автор статьи указывает на то, что укоренившаяся в общественном
сознании легенда о гигантском превосходстве советских войск не имеет никаких оснований:
2-ая венгерская армия потерпела поражение не вследствие превосходства сил Советской
Армии, а была разгромлена советскими солдатами, обладавшими хорошей подготовкой и
высоким моральным превосходством и руководимыми советскими полководцами, блестяще
применявшими правила современной тактаки. Эта операция была первой в истории Великой
Отечественной войны, когда предусматривалось одновременное окружение противника и
разгром его по частям, что явилось новым шагом в развитии советского военного искусства.
В статье дается критика бездейственности венгерского военного руководства, его суетли
вости, жесткости, халатности, в результате которой были упущены имевшиеся в распоряжении
месяцы, которые могли бы быть использованы для организации обороны, а также той безот
ветственности, с которой венгерские военные массы были принесены в жертву интересам за
хватнической войны. Автор опровергает также и те широко распространенные утверждения
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о том, что венгерские войска вообще не оказывали никакого сопротивления, а немедленно'
бежали, побросав свое оружие. Нехватка наступающих войск и упорное сопротивление, ор
ганизованное на некоторых участках фронта явились причиной того, что несколько затягива
лось смыкание кольца окружения и значительные силы венгров получили возможность выйти
из окружения. Громадные потери, понесенные 2-ой венгерской армией, являются в первую
очередь результатом краха руководства, более решительное высшее военное руководство
смогло бы спасти жизни десятков тысяч солдат.
Автор статьи выступает против стремлений последующего оправдания разбитых венгерских
военных руководителей, которые за постигшую 2-ую венгерскую армию катастрофу обвиняли
лишь немецкое руководство, в первую очередь в связи с проволочкой при введении в бой
корпуса Крамера, и считает, что оперативный резерв армейской группы «Б» был не
в состоянии повлиять на ход событий именно в результате того, что он применялся не по
назначению и не так, как этого требовала военная обстановка. Статья по-новому освещает до
сего времени причиняющую боль трагедию второй венгерской армии и, сосредотачивая вни
мание на действительных профессиональных проблемах, стремится рассеять заблуждения,,
которые всё еще мешают ясно видеть исторические факты.
Pál Komis
DIE OSTROGOSHSK—ROSSOSCHER ANGRIFFSOPERATION
DER WORONESHER FRONT ZWISCHEN 13—17. JANUAR 1943
Resümee
Als Fortsetzung der in der vorigen Numimer unserer Zeitschrift veröffentlichten
Abhandlung erörtert dieser Aufsatz den Plan und die Durchführung der obigen
Kriegsoperation, die die Vernichtung der Mitte und des Südflügels der 2. ungarischen Arrnime zur Folge hatte, (bis zur Beendigung der Umschließung und Aufspaltung der Armee.
Der Verfasser erörtert und analysiert die Kräfteverhältnisse der gegenüberstehenden Parteien und die Verteilung der Kräfte aufgrund von zum Großteil unveröffentlichten sowjetischen Kriegsdokuimente. Er beweist, daß die sowjetische Führung, unter für sie im Allgemeinen unvorteilhaften Verhältnissen, mit hochgradiger
Kriegskunst und strategischem Mut etwa 90% der Frontlinie schwächte, um die
erforderlichen Voraussetzungen für einen Erfolg an der Strecke des geplanten
Durehbruchs zu schaffen. Der Verfasser weist darauf hin, daß die im allgemeinen
Bewußtsein existierende Legende über die sowjetische Überlegenheit jeder Grundlage entbehrt: Die 2. ungarische Armee wurde nicht von der Überlegenheit, sondern von einer die Regeln der .modernen Taktik richtig anwendenden Führung und
von einem entsprechend vorbereiteten und moralisch überlegenen Militär besiegt.
Diese Angriffsoperation war im Laufe des Großen Vaterländischen Krieges die
erste, die die Einschließung und Aufspaltung der feindlichen Truppen zur selben
Zeit vorgesehen hat. Das war neu in der Entwicklung der sowjetischen Kriegskunst. Die Abhandlung kritisiert die Unfähigkeit, die Kopflosigkeit der ungarischen
militärischen Führung, die Nichtausnützung der für die Organisation der Verteidigung zur Verfügung stehenden Monate und die Unverantwortlichkeit, mit der sie
die Massen ungarischer Soldaten den Interessen des Raubkrieges zum Opfer geworfen hatten. Er widerlegt auch die allgemein verbreitete Meinung, dass die 'Ungarischen Truppen gar keinen Widerstand geleistet und ihre Waffen wegwerfend
sofort die Flucht ergriffen hätten. Gerade die Unzulänglichkeit der angreifenden
Truppen und der stellenweise organisierte Widerstand hinderten die vollkommene
Einschließung des Ringes und ermöglichten den Ausbruch beträchtlicher Kräfte
aus diesem Ring. Dde riesigen Verluste der 2. Armee sind vor allem Folgen des
Versagens der Führung, da eine entschlossene obere Führung das Lében zehntausender Soldaten hätte verschonen können. Der Verfasser setzt sich den nachträglichen Rechtfertigungsibestrebungen der besiegten ungarischen Militärführer entgegen, die ausschließlich die deutsche Führung, besonders die Verzögerung im Zusammenhang mit dem Einsatz des Cramer-Armeekorps für die Katastrophe der 2.
Armee verantwortlich macht. Er erörtert, dass die strategische. Reserve des Armeegruppe „B" die Gestaltung der Lage nicht beeinflussen konnte, weil sie nicht ihrer
Bestimmung gemäß und nicht des Kriegslage entsprechend eingesetzt wurde. Die
Abhandlung stellt die bis heute schmerzhafte Tragödie der 2. ungarischen Armee
ins neue Licht und versucht sich auf die realen Fachproblemen konzentrierend die
allgemeinen falschen Vorstellungen, die bisher das Klarsehen gestört haben, zu
zerstreuen.
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JÁN LIPTÁK—(EDUARD CEJKA
A CSEHSZLOVÁK NÉPHADSEREG A NÉPI DEMOKRATIKUS
FORRADALOM SZOCIALISTA FORRADALOMMÁ VALÓ ÁTNÖVÉSE
IDŐSZAKÁBAN
(1945 ÁPRILIS—1948 FEBRUÁR)

A Csehszlovák Néphadsereg megalakulása szorosan összekapcsolódik Cseh
szlovákia K o m m u n i s t a P á r t j á n a k a szocializmusért vívott forradalmi harcával.
Az ú j , népi demokratikus csehszlovák hadsereg közvetlenül a cseh és a szlovák
nép antifasiszta, nemzeti-felszabadító mozgalmából nőtt ki.
A C S K P a h á b o r ú kedvezően alakuló menetének, a Szovjetunió és fegyveres
erői döntő sikereinek h a t á s á r a növelni t u d t a szervező és harci aktivitását, v e 
zető erőként tudott fellépni Csehszlovákia népeinek nemzeti-felszabadító k ü z 
delmében és biztosítani t u d t a a n n a k népi d e m o k r a t i k u s f o r r a d a l o m m á való átnövéséí, a m e l y a Szlovák Nemzeti Felkeléssel vette kezdetét. Győzött a k o m 
munista vonal, amely éles ellentétben állt a burzsoázia ellenállásban részt v e v ő
rétegének koncepciójával. Ez utóbbi a r r a irányult, hogy kizárja a néptömegeket
az a k t í v harcból, de főleg egy olyan döntési folyamatból, hogyan alakuljanak
a jövőben a társadalmi viszonyok a felszabadult országban.
1945. április 4-én a felszabadult Kassa v á r o s á b a n elnöki aláírás szentesítette
a Csehek és Szlovákok Nemzeti F r o n t j á n a k első k o r m á n y á t . A C S K P t ö r t é n e l 
m e folyamán először vált vezető p á r t t á , az új k o r m á n y b a n kulcspozíciókhoz
jutott, amelynek a forradalom további kibontakoztatása szempontjából nagy
jelentősége volt. 1 Az új k o r m á n y haladéktalanul — m á r a megalakulását k ö v e t ő
n a p o n t a r t o t t ülésén — történelmi jelentőségű k o r m á n y p r o g r a m o t fogadott el.
Csehszlovákia népeinek t u d a t á b a n ez Kassai K o r m á n y p r o g r a m néven él.
A Kassai K o r m á n y p r o g r a m a népi d e m o k r a t i k u s forradalom átfogó p r o g 
ramja volt. Mivel j ó v á h a g y á s á r a és közzétételére olyan időszakban k e r ü l t sor,,
a m i k o r a köztársaság területének nagy része m é g a hitleristák megszállása alatt
állt, a n n a k első része olyan kérdésekben dönt, m i n t Csehszlovákia h á b o r ú s erő
kifejtésének fokozása Németország ellen, v a l a m i n t a maximális segítségnyújtás
a szovjet hadsereg harcoló csapatainak. A p r o g r a m politikai lényege pedig a b 
ban j u t o t t kifejezésre, hogy megfogalmazta az új állam bel- és külpolitikájának
alapjait: szövetség és fegyverbarátság a Szovjetunióval, a cseh és a szlovák n é p
egyenjogúsága, az új államigazgatási rendszer bevezetése és az államrendszer
demokratizálása, a Nemzeti F r o n t és a Nemzeti Bizottságok létrehozása, a z új
1 A 25 fős kormányon belül a kommunisták 7 helyet szereztek. Miniszterelnökhelyettes lett K. Gottwald és V.
Siroky. Ezen kívül kommunisták kerültek még a belügyminiszteri, a külügyi államtitkári, a földművelésügyi minisz
teri, az oktatási és művelődésügyi miniszteri, valamint a tájékoztatásügyi miniszteri posztra.
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néphadsereg építése, a későbbiekben pedig a földreform végrehajtása, a bankok
állami ellenőrzésének bevezetése, a kollaboránsok és árulók felelősségre vonása,
magánvagyonok kisajátítása, a fasiszta és a szimpatizáns politikai pártok be
tiltása stb.
Azokat az alapvető történelmi tanulságokat, amelyeket a csehszlovák nép
vont le a szégyenteljes müncheni árulásból, valamint a fasiszta megszállók el
leni elkeseredett harc éveiből, a CSKP, mint vezető politikai erő a felszabadult
köztársaságban, a kassai program katonai részében is kifejezésre juttatta.
A párt katonapolitikájának, — de nem csak katonapolitikájának — súlyponti
kérdése Csehszlovákia népei biztonságának megoldása volt. A CSKP e téren a
következő alapelvekből indult ki : külső szempontból biztosítani kell a csehszlo
vák külpolitika rendíthetetlen szovjetbarát orientációját. Belsőleg pedig első
sorban az államrendszernek a népi demokratikus elvek alapján a csehek és a
szlovákok — mint két önálló és egyenrangú nép — államaként történő átalakí
tásával kell biztosítani. A szabadság és biztonság záloga csakis egy olyan had
sereg lehet, amely fenntartás nélkül teljesíti a nép akaratát és annak elválaszt
hatatlan részévé válik.
A hadsereggel kapcsolatosan a Kassai Kormányprogram abból a megváltoz
tathatatlan tényből indult ki, hogy mivel az új hadsereg éppen a fasizmus elleni
harcban született, a jövőben is csak következetesen antifasiszta, demokratikus
és népi hadseregként fejleszthető. Ezeknek a követelményeknek leginkább azok
az ellenálló alakulatok feleltek meg, amelyek a legaktívabban küzdöttek a fa
sizmus ellen hazai területen és a határokon túl, és amelyekben a népi demokra
tikus jelleg a legkifejezettebben érvényesült. „Ezen mag körül, de különösen
a Szovjetunióban szervezett 1. Csehszlovák Hadtest körül" — mondja ki a kas
sai program — alakuljon ki az új csehszlovák véderő." 2 A program kívánatos
nak tartotta a csehszlovák hadseregnek a szovjet hadsereg mintájára történő
építését, tartalmazott továbbá számos konkrét követelményt is, mint az ún. poli
tikamentes hadsereg elvével való szakítás, a nevelő tiszti intézmény bevezetése,
a politikai nevelő munka beindítása, általános választójog biztosítása a fegyve
res erők személyi állományának, a parancsnoki kar megtisztítása a népellenes
elemektől stb. A CSKP új, népi demokratikus hadsereg építésére törekedett,
amely szorosan kötődik a néphez és támaszkodik a Szovjetunióval és hadsere
gével való szövetségre. Ez olyan koncepció volt, amely az új körülmények kö
zött, a demokráciáért és a szocializmusért vívott harc egységéről szóló lenini
tanítás alapján, meghatározta a proletárforradalomhoz való viszony új formái
nak érvényesülését és ebben az összefüggésben végső soron a szocialista had
sereg építéséhez való hozzáállást is.
Az új népi demokratikus állam osztály alap j át a kommunista párt által a mun
kásosztály köré tömörített, a népi demokratikus forradalom programja meg
valósításának útjára lépett dolgozó nép forradalmi-demokratikus diktatúrája
alkotta. Csehszlovákia történetében először vált a CSKP vezette munkásosztály
az államhatalom meghatározó tényezőjévé.
A népi demokratikus állam politikai alapját a Nemzeti Front képezte, amely
a kommunisták kezdeményezésére már a háború folyamán létrejött. A Nemzeti
Front politikai kifejezője volt „a cseh és a szlovák munkásosztály, a parasztság,
a kisiparosok és az értelmiség, a városok és falvak dolgozói osztály- és társa
dalmi szövetségének. Politikailag tömörítette a demokratikus antifasiszta erő
ket és egyben azon politikai pártok szövetségét is, melyek részt vettek az anti
fasiszta küzdelemben és kötelezettséget vállaltak az új, népi demokratikus köz2 KSČ o ozbrojených silách. (A CSKP a fegyveres erőkért) Dokumenty 1918—1970. Praha, 1970. 195. o.
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társaság közös építésében." 3 A forradalom kibontakozása során a Nemzeti Front
osztály- és társadalmi tartalma fokozatosan a dolgozók osztályszövetségévé ala
kult át, amely a burzsoá reakció, és végső soron az egész burzsoázia ellen irá
nyult.
A szovjet hadsereg által felszabadított Csehszlovákiában a dolgozó nép vette
kezébe a hatalmat és azt a forradalmi nemzeti bizottságok révén gyakorolta.
A nemzeti bizottságok nemcsak az új államhatalom hordozói és az új állam
igazgatás alapjai lettek, hanem az államrendszer politikai struktúrájában vég
bemenő változások és az új államapparátus építésének eszközei is. így alakultak
ki az új államhatalmi szervek, amelyek társadalmi alapjukat tekintve a népi
demokratikus forradalom eszközeivé váltak. A nemzeti bizottságok zömében
a kommunisták döntő befolyásra tettek szert.4
A népi demokratikus állam létrejöttével még nem dőlt el a hatalom kérdése,
mivel az sem volt kizárólagosan sem a munkásosztály, sem a burzsoázia kezé
ben. Klement Gottwald találóan jellemezte a Csehszlovákiában akkor érvé
nyesülő politikai erőviszonyokat: „Ök nem gyakorolhatják a hatalmat nélkü
lünk, de mi sem nélkülük. Mégis, ők inkább nélkülünk, mint mi nélkülük.
Szükségszerű marad ezért az együttműködés a másik politikai csoporttal, amely
viszont rákényszerül a velünk való együttműködésre." 5 A nemzeti és demokra
tikus forradalom egy osztályszövetséget — beleértve a burzsoázia antifasiszta
beállítottságú részét is — juttatott hatalomra, ami azt jelentette, hogy ez a for
radalom még nem hozta létre a szocialista forradalomra, vagy pedig a polgári
forradalomra jellemző politikai-hatalmi felépítményt. A nemzeti és demokra
tikus forradalomban a politikai-hatalmi fordulat alapját a náci megszálló hatal
mi rendszer és támasza, a német és a magyar, valamint a kollaboráns cseh és
szlovák burzsoázia likvidálása teremtette meg.
Döntő tényező volt a forradalom további kibontakozása szempontjából Cseh
szlovákiában, mint Közép- és Délkelet-Európa más országaiban, hogy a forra
dalom vezető erejét a kommunista párt vezette munkásosztály alkotta. 6 Ez ját
szott 'meghatározó szerepet a népi demokratikus forradalomnak a szocialista
forradalomba való átmenetében, melyhez az alapot a munkásosztály hatalmának
fokozatos kiszélesedése teremtette meg, és melynek keretében a munkásosztály
vezette népi demokratikus diktatúra mindinkább a munkásosztály javára ala
kult át. Csehszlovákia legjelentősebb politikai ereje a CSKP lett, amely törté
nelme folyamán először töltötte be a hatalmon lévő párt szerepét, és vált a hi
vatalos kormányprogram — a Kassai Kormányprogram, vagyis a Nemzeti Front
által kialakított közös platform — alkotójává. E program megvalósulása terem
tette meg a népi demokratikus forradalomnak a szocialista forradalomba való
átnövéséhez szükséges feltételeket.
Ha a burzsoázia meg kívánta tartani a nemzet meghatározott rétegeire gya
korolt befolyását, nem volt más lehetősége, mint egyetérteni a kormányprog
rammal. Ezeknek az erőknek, melyek szövetségesként együtt haladtak a mun
kásosztállyal és élcsapatával a Csehszlovák Kommunista Párttal a nemzeti fel
szabadításért folyó antifasiszta harcban, a háború győzedelmes befejezése kielé3 Pïehled Déjin KSČ. (A CSKP történetének áttekintése) Praha, 1970. 224. o.
4 Az 1940. évi választásokig a kommunisták a városi és járási nemzeti bizottságokban Csehországban a helyek 37,
Morvaországban pedig 32 százalékával rendelkeztek. Szlovákiában a kommunistáknak a városi és járási nemzeti biZOMságok zömében abszolút többségük volt.
5 Gottwald, K.: Művei. X I I . k. Praha, 1955. 21. o.
0 Olaszországban, Franciaországban, Belgiumban, Finnországban és Chilében a háború végén szintén antifasiszta
kormány alakult a kommunisták részvételével. Ezekben az országokban nem voltak meg a burzsoázia diktatúrájának
szokásos klasszikus formái. Franciaországban végül egyes iparágak államosítására is sor került. Az alapvető eltérés
abban mutatkozott, hogy ezekben az országokban a vezető szerepet és főleg a meghatározó politikai és gazdasági
pozíciókat megtartotta a burzsoázia.
7 Hadtörténelmi Közlemények
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gítette nemzeti és politikai érdekeltségét. Az osztályharc logikájából követke
zett, hogy a népi demokratikus forradalomnak a szocialista forradalomba való
továbbfejlődése ezeket az erőket válaszút elé állította: vagy tovább haladnak
a forradalom jelölte úton, ami lényegében azt jelentette, hogy szembekerülnek
a saját osztályérdekeikkel, vagy a forradalom ellen lépnek fel és ezzel kiteszik
magukat a társadalmi elszigeteltség veszélyének, és mint ellenforradalmi elemek
lelepleződnek. A CSKP-nak feltétlenül számolnia kellett ezzel a valósággal.
Ezért fogadta el a fokozatosság elvét a forradalom továbbfejlesztését illetően,
egyidejűleg harcolt a dolgozók túlnyomó többségének megnyeréséért, hogy ez
zel kedvező feltételeket teremtsen a burzsoázia fokozatos elszigeteléséhez és
végső soron teljes vereségéhez. Ez a harc azonban nem volt könnyű.
A háború természetesen sem a burzsoázia, sem pedig az akkori köztársasági
elnök, dr. Eduard Beneš számára nem végződött sikertelenül. A példátlan en
gedmények és kompromisszumok ellenére is, vagy éppen ezeknek köszönhetően,
Beneš a felszabadult hazába tekintélyes személyiségként — államfőként tért
vissza. Benešnek ezt elérnie — München után — nem volt sem egyszerű, sem
könnyű dolog. Tudatában volt annak, hogy ehhez a CSKP támogatására és elis
merésére van szüksége. Elégedetlenségre végeredményben nem volt oka a bur
zsoá emigrációnak sem, hiszen visszatérhetett az országba, ahol fennmaradtak
korántsem elhanyagolható politikai és gazdasági pozíciói, ahol megmaradt szá
mára — képletesen szólva — a Vár és védője, az a személyiség, akiben bízott
és aki olyan reményekkel kecsegtette, hogy elnöki tisztségénél es főparancsnoki
funkciójánál fogva megakadályozhatja, hogy Csehszlovákia és hadserege továb
bi fejlődése túllépje a polgári demokratikus kereteket.
Csehszlovákia meghatározó politikai erői és azok vezető személyiségei tehát
annak tudatában lépték át a társadalom és a hadsereg békés építése időszaká
nak küszöbét, hogy itt a „ki kit győz le" kérdése a döntő, és elkerülhetetlen az
osztályok összecsapása a politikai hatalom birtoklásáért, és ezzel együtt a köz
társaság és hadserege jellegéért folytatott harcban. Nyilvánvaló volt, hogy ezen
erők további közös fellépéséből hiányozni fog az a tényező, amely a háború idő
szakában, azaz a fasizmus elleni harcban, időlegesen egyesítette őket. Az osz
tályérdekek és antagonisztikus ellentmondások fokozatosan és kérlelhetetlen
logikával nyitották meg az országon belül a hatalom birtoklásáért folyó harc
belső arcvonalát.
A kedvezően alakuló belső és külső feltételek lehetővé tették a CSKP, mint
az állam legbefolyásosabb és számszerűen is legnagyobb politikai ereje számára,
hogy irányt vegyen a szocializmushoz vezető békés fejlődés útjára, amely a for
radalmi változásokat a munkásosztály harca fegyveres formáinak alkalmazása
nélkül valósítja meg. A fejlődésnek ezt a békés útját azonban a kommunisták
nem osztálybékeként értelmezték, hanem a forradalmi osztályharc fegyveres
formák alkalmazása nélküli útjának tekintették.
A szabad Csehszlovákia fennállásának első hónapjaiban a belső társadalmi
ellentéteket még háttérbe szorította népeink győzelmi lelkesedése, továbbá
azok a sürgető és halaszthatatlan feladatok, amelyek a felszabadult köztársaság
életének mielőbbi megindításából fakadtak. Nem sokkal a háború után végzett
hozzávetőleges számvetések szerint a megszállás és a háború okozta károk
429,7 milliárd cseh korona veszteséget jelentettek Csehszlovákiának; ebből a
szorosan vett katonai károkat 42,5 milliárd koronára, a közlekedésben elszen
vedett károkat pedig 25,1 milliárd koronára becsülték. Az államadósság 1945
végére elérte a 27 milliárd koronát (1946-ban tovább nőtt 91 milliárd koronára).
Égető szükségszerűség volt a háború által lerombolt ipar és közlekedés helyre
állítása.
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A felszabadulást követő első napoktól a csehszlovák hadsereg aktívan vette
ki részét a népgazdaság újjáépítéséből. A hadsereg személyi állományából ala
kult brigádok több millió munkaórát teljesítettek a népgazdaság különböző te
rületein. 1946-ban csupán a mezőgazdaságban 8 998 638 órát, a szénbányászat
ban 1945 júniusától 1947 márciusáig összességében 2 292 564 órát dolgoztak.
Ezenkívül végre kellett hajtaniuk kiterjedt körzetek aknamentesítését és bizto
sítani az ország egész területének ellenőrzését, beleértve a határ menti körze
teket, ahol az irányítás még a Wehrwolf tagjainak és a szétvert fasiszta alakula
tok maradványainak kezében volt. A hadsereg járőrei csupán 1945 augusztus—
szeptemberében 200 Wehrwolf-tagot fogtak el, és mintegy 20 fegyvert és diver
ziós anyagokat tartalmazó raktárt számoltak fel.7 Ebben az időszakban a rend és
nyugalom helyreállításában, a békés élet biztosításában, kimagasló szerepet ját
szott a hadsereg, amely a népi demokratikus állam jelentős hatalmi támasza lett.
Nagy politikai jelentőségű feladatot teljesített a hadsereg a Szövetséges El
lenőrző Tanács 1945. november 20-án hozott határozatának végrehajtásával,
a közel 2,5 millió németnek az ország területéről való kitelepítésével, mivel
a hazai és a nemzetközi reakció ismét számításba vette a német kisebbség fel
használását a népi demokratikus rendszer gyengítése és aláásása céljából.
A csehszlovák hadsereg tehát létének első pillanatától új típusú, népi, nem
zeti és demokratikus hadseregként mutatkozott be, amely alapvetően különbö
zött a München előtti burzsoá hadseregtől. Belső fegyveres funkcióját teljesítve,
valamint számos népgazdasági feladat, politikai, szociális és kulturális állami
intézkedés megvalósításában való aktív részvételével jelentősen hozzájárult a
népi demokratikus forradalom további fejlesztéséhez nélkülözhetetlen alapvető
feltételek megteremtéséhez.
A hadsereg becsülettel teljesítette külső funkcióját is. Együttműködése a Nem
zetbiztonsági Testülettel (SzNB) a kártékony banderista csoportok8 elleni harc
ban a legnagyobb és hatását tekintve is a legjelentősebb fegyveres akciók so
rába tartozik a népi demokratikus forradalomból a szocialista forradalomba
való átmenet időszakában.
A népi demokratikus forradalom további kibontakozása és a hadsereg fejlő
dése azonban közel sem volt olyan egyenletes, mint ahogy arra a háború utáni
első években gyakorolt belső és külső funkcióiról eddig közölt rendkívül vázla
tos jellemzésből következtetni lehet.
A háború befejeződése a CSKP vezetését belpolitikai vonatkozásban elsősor
ban politikai és gazdasági feladatok elé állította. A pártnak fő erőkifejtését
a társadalmi élet azon területeire kellett összpontosítania, amelyek a népi de
mokratikus rendszer megszilárdítása és az országon belüli hatalom kérdésének
végső megoldása szempontjából meghatározóak voltak. Itt mindenek előtt
a nemzeti bizottságok gyors megerősítéséről és megszilárdításáról, valamint
a politikai, gazdasági és kulturális élet következetes megtisztításáról volt szó.
A CSKP közvetlen feladatának a népgazdaság helyreállítását, a háború követ
kezményeinek felszámolását és a dolgozó tömegek ellátásának biztosítását te
kintette.
7 VHA/MNO/St. taj. (1945) éj. 100 153.
8 Štefan Bandera tagja volt az ukrán nacionalisták szervezetének, amely a húszas évek végén alakult egy olyan,
..ívagy Ukrajna" létrehozása céljából, amely felöleli Csehs?lovákia egész keleti részét, majdnem Poprádig. A második
világháború idején Bandera kegyetlen terrorizmusával, a legkíméletlenebb rablási és gyilkolási módszereivel kivívta
a fasiszták elismerését. A hitleristák veresége után a banderista osztagok jelentős része Ukrajna és Kelet-Lengyel
ország területén maradt, ahol — a csehszlovák területen működő „Wehrwolf"-hoz hasonlóan — földalatti mozgalmat
akartak szervezni és terrorizálni akarták a lakosságot.
1947 folyamán, a banderista osztagok elleni harc legintenzívebb szakaszában, a hadsereg állományából 0087 fő,
a Nemzetbiztonsági Testületből 5023 fő, valamint 3700 volt partizán bevetésére került sor. 1947. november elejére
a Csehszlovákia területén működő banderistákat likvidálták. Ez azonban nem ment minden áldozat nélkül. Csak a.
hadseregnek 40 halottja és 103 sebesültje volt. (VHA/MNO/Hl.št./1948/2/5/OO/c'j. 32.)
7*
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A burzsoázia politikai-hatalmi pozíciói Csehszlovákiában megdőltek. Az álla
mosítás felszámolta a nagyburzsoázia és a külföldi tőke gazdasági bázisát. Bár
a dolgozó nép Ikezébe kerültek a bankok, a pénzintézetek, a kulcsipar és vala
mennyi ipari nagyüzem és gyár, a burzsoázia továbbra is jelentős gazdasági
pozíciókat őrzött meg. Az államosítást követően, még 1945 októberében is 8449
gyárral és üzemmel rendelkezett. Kezében tartotta különösen a közszükségleti
cikkek gyártásának nagy részét (például, az élelmiszeripar 85, a textilipar 62
százalékát), valamint a nagykereskedelmi hálózat jelentős részét. Ambícióit
a burzsoázia összekapcsolta egy olyan törekvéssel is, hogy a háború utáni gaz
dasági nehézségeket és a közszükségleti cikkek terén mutatkozó piaci fennaka
dásokat a maga javára használja ki. A hatalomért vívott harc súlya ily módon
természetesen a gazdasági szférára helyeződött át. Ezért a CSKP éppen ebben
látta a népi demokratikus rendszer konszolidációjának és a népi demokratikus
forradalom további kibontakozásának kulcsát. A népgazdaság helyreállítása és
fejlesztése lett a társadalom legbefolyásosabb ereje, a CSKP politikájának egyik
központi kérdése. A párt ugyanakkor tudatában volt annak, hogy csak akkor
válhat igazán Csehszlovákia népeinek vezető erejévé, ha bebizonyítja, hogy
a társadalom békés fejlődésének feltételei között is képes a dolgozó nép veze
tésére, az ország vagyonával való gazdálkodás irányítására. A gazdasági prob
lémák megoldásával ugyanakkor sikerült az ország biztonságával kapcsolatos
alapvető kérdéseket is megoldani.
A CSKP ennek a fő politikai célnak rendelte alá a hadseregfejlesztés felada
tait is. Ezért a hadsereg a háború utáni első években, a gazdasági újjáépítés
körülményei között, a társadalomtól csakis a legégetőbb feladatok teljesítéséhez
szükséges eszközöket kaphatta meg.
A hadseregfejlesztés alárendelése a háború által tönkrement ország újjáépí
tésére irányuló átfogó koncepciónak nem jelentette a CSKP részéről a hadsereg
építésének és az ország biztonságának lebecsülését. De ehhez a párt ekkor nem
látta szükségesnek egy nagy létszámú hadsereg gyors létrehozását. Csehszlo
vákia biztonságának feladatát a CSKP elsősorban szélesebb értelemben vett
belső és külső összefüggések révén kívánta megoldani: az új állam katonai ereje
politikai és gazdasági alapjainak lerakásával és külpolitikájában a Szovjetunió
felé történő orientáció megszilárdításával.
A hadsereg vonatkozásában a CSKP arra törekedett, hogy az újonnan épülő
hadseregben — a München előtti hadseregtől eltérően — kialakuljanak a poli
tikai jellegű átalakulás elengedhetetlen előfeltételei. Ezért erőfeszítéseit a had
sereg népi demokratikus és politikus jellegének a Kassai Kormányprogram ha
tározatai szellemében való erősítésére, a parancsnoki kar megtisztításának és
demokratizálásának megvalósítására, a szovjet hadsereggel való szoros együtt
működés biztosítására és a csehszlovák hadseregnek szovjet mintájú építésére
összpontosította.
Más nézeteket vallott a csehszlovák hadsereg építése ügyében az akkori köz
társasági elnök és főparancsnok, dr. Eduárd Beneš. Röviddel az európai háború
befejezése után, amely a fasiszta Németország és csatlósai teljes vereségét
jelentette, Beneš a csehszlovák haderő gyors felfejlesztését követelte, mégpedig
legalább olyan szintre, mint amilyennel Csehszlovákia 1938 előtt rendelkezett. 9
9 A csehszlovák hadsereg első, ún. ideiglenes szervezése, amelyet nagy harcok árán már 1945. május 25-én jóvá
hagytak, teljes egészében tiszteletben tartotta BeneS ezen elképzeléseit. Az új hadrend szerint a hadsereg egésze négy
katonai körzetre tagozódott, ezekből háború esetén négy tábori hadseregnek kellett megalakulnia. A katonai körzetek
közvetlen egységeiken és magasabbegységeiken kívül két-két hadseregközvetlen hadtesttel, hadtestenként két had
osztállyal rendelkeztek. A körzet harmadik hadtestét és a másik két hadtest harmadik hadosztályait mozgósítás révén
kellett felállítani. A vezérkar közvetlen alárendeltségében ezeken kívül négy repülőhadosztálv. ègv harckocsihadtest,
nehéztüzérhadosztály és híradó ezred állt. (VHA/Hl.št./1945/4.odd./čj. 120.)
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Beneš „fordulať'-komplexusban szenvedett. Még a háború idején arra ösztö
nözte Angliában a csehszlovák egységeket, hogy a „háború után szilárdan kell
tartani magukat, mivel ebben az időszakban a hadseregnek az egyesítő és koor
dinátor nagy szerepét kell betöltenie." 10 Beneš a felszabadult országba való
visszatérését követően igen határozottan kinyilvánította azon meggyőződését,
hogy a jövőben Európában minden korszerű háború elkerülhetetlenül magában
hordozza a forradalmi fordulat lehetőségét. És egy ilyen fordulattól mindennél
jobban félt.
Valóban meglepő gondolat volt, hogy közvetlenül a háború befejezése után
a csehszlovák hadsereget gyors ütemben legalább olyan szintre kell felfejlesz
teni, mint ahol 1938 előtt, vagyis a második világháború előestéjén állt. Cseh
szlovákia stratégiai helyzete a Szovjetuniónak a második világháborúban ara
tott győzelme következtében olyannyira megváltozott, hogy a nagy létszámú
hadsereg szükségessége abban az időszakban kérdésessé vált. Sőt mi több, olyan
időszakban kellett volna azt felfejleszteni, amikor az ország és annak gazdasága
a fasiszta megszállás következtében teljesen kimerült, amikor a nehézipar egyes
fontos központjai éppen a háború utolsó napjaiban, az angol—amerikai bomba
támadások következtében megsemmisültek, amikor egyáltalán nem volt fegy
verzet és felszerelés, s amikor a hadsereg felső vezetése csak kétharmadannyi
lakossal számolhatott, mint 1938-ban.
Rendkívül súlyos volt az anyagi-technikai helyzet magában a hadsereg
ben is. Amikor 1945 június elején a honvédelmi törvény értelmében néhány sor
köteles korosztályt tényleges katonai szolgálatra behívtak, a hadsereg létszáma
a burzsoá csehszlovák hadsereg 1938. szeptember 1-i, vagyis München előtti lét
számának mindössze 77,6 százalékát érte el. 1945 szeptember végére viszont
a hadsereg összlétszáma már a München előtti létszám 125,6 százalékára fejlő
dött fel. Ezt a sok embert azonban nem volt mivel felszerelni, felfegyverezni.
Még 1945 augusztus végén is 25 százalékos hiány mutatkozott lábbeliben, 50 szá
zalékos köpenyben, 25 százalékos ruházatban és 20 százalékos ágyneműben. 11
Gyengén álltunk harci-technikai eszközökben is. Például még 1945 végén is
a békeszervezésű hadsereg állománytábla szerinti harckocsiszükségletének
mindössze kétharmadával rendelkeztünk. Még rosszabb volt az arány a tüzér
ségnél, ahol az ezredtüzérség technikai feltöltöttsége csupán 65, a hadosztályé
60, a területi tüzérségé 40, a főparancsnoksági tüzértartaléké pedig mindössze
25 százalékos volt.. Hasonló volt a helyzet a többi fegyvernemnél is. 12 Rendkí
vül nehéz körülményék uralkodtak a hadsereg élelmiszerellátása területén is.
A csehszlovák hadsereg anyagi-technikai helyzete ebben az időszakban való
ban rendkívül súlyos volt. A hadsereg 1945-ben alapjában véve csupán azzal
rendelkezett, amit a szovjet hadseregtől kapott. Kizárólag a Szovjetunió nagy
vonalú hozzájárulása tette lehetővé a hadseregben a minimálisan szükséges
anyagi feltételek biztosítását ahhoz, hogy egyáltalán beindulhasson a kiképzés
és a haderő legalább részben teljesíteni tudja feladatait.
Amikor dr. Eduard Beneš ilyen feltételek között felvetette a nagy létszámú
hadsereg szervezésének követelményét, akkor ezzel elsősorban belpolitikai célo
kat követett, ímelyek szorosan kapcsolódtak az osztálypolitikai erők „döntő"
hatalmi összecsapásához fűződő számításaihoz. Ennek a lépésnek törvényszerűen
10 VHA/VKPB,/1940—1945/14/1/20.
11 Jelentés a csehszlovák hadsereg fegyverzeti és felszerelési helyzetéről.
Az 1945-ben a hadsereg számára megrendelt 295 830 ruházat-felszerelési készletből a ruházati ipar nyersanyag
hiány miatt mindössze 30 ezret szállított, a hadsereg lábbeli megrendelését pedig mindössze 25 százalékban teljesí
tették. Gyapjú fehérneműt viszont 1945-ben a csehszlovák ipartól egyáltalán nem lehetett rendelni. (VHA/III. odbor
100/194(3/31/1/31).
12 VHA/Hl.št,/5.odd./1945/e.2032/Zpráva o stavu výzbroje a výstroje čs. armády z 20. listopadu 1945. Jelentés
a csehszlovák hadsereg fegyverzeti és felszerelési helyzetéről.
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ki kellett váltani a hadsereg szükségletei és a társadalom akkori lehetőségei
közötti ellentmondást. Ezzel olyan belső atmoszférát teremtett, amely hozzájá
rult a válságos helyzet kialakulásához. Ezzel egyidőben jelentkezett a hivatásos
állomány feltöltésének szükségessége is, ami következményeiben erősen csök
kentette a toborzással 'kapcsolatos politikai feltételek érvényesülését. Elsősor
ban a München előtti burzsoá hadsereg tisztjeinek ezreiről volt szó, akik nem
vettek részt a fasizmus elleni aktív harcban, és ráadásul a hadsereg hivatásával
és életével kapcsolatos elavult nézetek befolyása alatt álltak. Ebben az ügyben
a kassai program követelményeitől lényeges visszalépés történt arra való hi
vatkozással, hogy feltétlenül ki kell használni ezen tisztek jelentős szakmai
képességeit. Ezzel szemben viszont, Szovjetunióban alakult 1. Csehszlo
vák (hadseregközvetlen) Hadtest tagjai és a volt partizánok esetében,
akik az aktív szolgálatba való átvételért folyamodtak, szigorúan megkövetelték
a hivatásos tiszti képzettséget. Látnurik kell azt, hogy például a középfokú is
kolai végzettség megszerzése azidáig anyagi okokból csak a tehetős és közép
rétegek gyermekei számára volt elérhető, a munkás és szegényparaszt családok
(ezek tagjai alkották az antifasiszta harcos erők magvát) gyermekei számára
pedig csak kivételesen. Ilyen indok alapján a volt partizánok 5100 hivatásos ál
lományba helyezési kérelméből mindössze 241-et bíráltak el kedvezően, a volt
1. Csehszlovák hadtest 1842 tartalékos tisztje közül pedig csak 508 főt vettek
át.13 A képzettség követelménye így megtámadhatatlan, de hatásos osztálypoli
tikai szabályozóvá vált, amely lehetővé tette a néphadsereg fejlesztésének sza
bót ál ásat.
Ez a politikai fellépés ellentmondott a Kassai Program és a CSKP katonapoli
tikája szellemének. A burzsoázia ugyanakkor nagyon sokat várt a parancsnoki
karra, és különösen a hadsereg felső vezetésére gyakorolt befolyásától. Ezért
igyekezett a parancsnoki karban minél jobban erősíteni a reakció pozícióit és
rendkívül harciasan lépett fel a parancsnoki állomány megtisztítását követelők
kel szemben. A burzsoázia, tekintet nélkül számos tiszt erősen kompromittált
múltjára, mindent megtett azért, hogy bejuttassa őket a hadseregbe és ezáltal
erősítse saját pozícióját. Különösen a Népi Szocialisták és a Csehszlovák Nép
párt, de a Szlovák Demokrata Párt képviselői is, nem egy esetben olyan irány
ban befolyásolták a felvételi bizottságot, hogy nézzék el számos tisztnek a há
ború alatt tanúsított passzivitását, és térjenek el az új hadseregbe való felvételt
szabályozó törvény alapkövetelményeitől, amelyek megszabták, hogy a hadsereg
új tisztikarába való átvétel előfeltétele a kérelmezőnek az antifasiszta ellen
állásban való aktív részvétele legyen. A reakció képviselői ugyanakkor igye
keztek megakadályozni azt is, hogy a magasabb parancsnoki beosztásokat na
gyobb számban azok a parancsnokok töltsék be, akik kiállták a háború próbáját
és megkísérelték fenntartani ezeket a beosztásokat a főtisztek közötti híveik
számára, akik otthon, ellenállási tevékenység nélkül vészelték át a háborút.
A tisztikar megtisztításáért és demokratizálásáért folytatott küzdelem a CSKP
katonapolitikájának központi kérdése lett. A 'kommunisták nem utasítottak el
minden olyan tisztet, aki korábban a München előtti burzsoá hadseregben szol
gált. A párt az olyan tisztek megnyerésére törekedett, akik a fasizmussal szem
beni elutasító magatartásukkal a múltban bebizonyították, hogy rendelkeznek
az átneveléshez és az új néphadseregben való szolgálathoz szükséges feltételek
kel. Amikor a CSKP vezetése tapasztalta, hogy az első tisztogatás nem igazolta
a Kassai Kormányprogram elvárásait, az 1946. március 6-i Ideiglenes Nemzet
gyűlésben elfogadtatta a 72/46. törvényerejű rendeletet ,,A hivatásos tisztek és
13 VHA/VKPIÍ/19Í0/170/CJ. 245 T.AFNS/PNS/1945 — branný výbor — 20. province 1945.
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tiszthelyettesek jogi helyzetének módosításáról és egyes személyeknek a Cseh
szlovák haderőbe való átvételéről". A törvény alapján már lehetővé vált a had
seregen belüli tisztogatás folytatása. Az említett törvény alkotta a CSKP káder
politikai irányvonalának fő tartalmát a hivatásos katonákra vonatkozóan egé
szen 1948 februárjáig. Mivel azonban a pártnak nem volt egyenes és közvetlen
befolyása a tisztiállomány felvételére, kiegészítésére, elosztására, iskolázására
és nevelésére, a burzsoá reakció pedig továbbra is a tiszteknek a hadseregbe
való átvételével kapcsolatos alapelvek kijátszására törekedett, e törvény szelle
mét 1948 februárjáig nem sikerült következetesen érvényesíteni.
Az egyik alapvető tényező, melyből a CSKP katonapolitikája kiindult, és
amely lehetővé tette a háború utáni csehszlovák békehadsereg építésének meg
kezdését, a nagyarányú szovjet segítségnyújtás volt. A szovjet hadsereg térítés
mentesen biztosította a Szovjetunióban alakult 1. Csehszlovák Hadtest teljes át
szervezését 1. Csehszlovák Hadsereggé. Ez az átszervezés a csehszlovák kormány
1945. május 15-i döntése alapján, vagyis az európai háború befejezését követően
indult rneg. Az átszervezés keretében a szovjet hadsereg 'minden térítés nélkül
fegyverzetet és egyéb haditechnikai anyagot adott át a csehszlovák hadsereg
nek négy gárda-ítípusú hadosztály, valamint a hadseregközvetlen egységek és
alegységek felszerelésére. Ily módon a csehszlovák hadsereg már a békés építé
sének kezdetén viszonylag nagyarányú szovjet anyagi-technikai támogatásban
részesült. A második világháború kezdetétől 1945. június végéig terjedő idő
szakban Csehszlovákia a Szovjetuniótól 37 062 puskát és karabélyt, 7823 pisz
tolyt, 14 455 géppisztolyt, 1599 jelzőpisztolyt, 2568 golyószórót, 829 nehéz és
122 nagy űrméretű géppuskát, 1427 páncéltörő puskát, 974 aknavetőt, 97 páncél
törő ágyút, 96 tarackot és 314 különböző típusú és űrméretű löveget kapott.
Ezenkívül a Szovjetunió 1943-tól 1945 szeptemberéig a csehszlovák hadseregnek
142 harckocsit, 124 repülőgépet, 178 személygépkocsit, 60 páncélautót, 74 speciá
lis és 1010 tehergépkocsit, 68 vontatót, és 235 motorkerékpárt juttatott. 14 Ezeken
felül hadseregünk térítésmentesen nagy mennyiségű, németektől zsákmányolt
fegyvert kapott, többek között 244 322 puskát és karabélyt, 24 162 géppisztolyt,
23 162 géppuskát, 3914 pisztolyt, 26 lángszórót, 947 löveget és aknavetőt, vala
mint több ezer tonna egyéb anyagot és lőszert.15 Mindezek mellett a szovjet
kormány a fegyverzet és más hadianyag szállításáról 1945. április 14-én kötött
egyezményben vállalta további hat, feltételesen megalakuló hadosztály számára
szükséges fegyverzet biztosítását.16
A szovjet segítségnyújtás azonban nem korlátozódott csupán a fegyverzet és
haditechnikai eszközök szállítására. Nem kevésbé jelentős volt a parancsnoki
káderek képzése terén nyújtott segítség is. Az 1946-os évben a szovjet felsőfokú
tanintézetekben összesen 23 csehszlovák tiszt és tábornok tanult. 17
A csehszlovák katonai tanintézeteknél már 1945-ben 86 kitűnő szovjet tiszt
működött, átadva a tanári karnak gazdag tudását és háborús tapasztalatait.
Továbbá a csehszlovák hadsereg főparancsnokságán Molotkov tábornok veze
tésével egy 18 fős szovjet tiszti és tábornoki összekötő csoport működött.
A csehszlovák hadsereg segítséget kapott a különböző, a szovjet hadseregben
%
l-l Kommunist, 1975. 7. sz. 55. o.; (i. sz. 49. o.
15 AMO SZSZSZH f. 40. op. 178 419 gy. 19, 11, 49, 52, 199.
16 Ebben az egyezményben a Szovjetunió vállalta, hogy a csehszlovák kormánynak 21 832 puskát és karabélyt,
5346 pisztolyt, 7301 géppisztolyt, 1875 golyószórőt, 636 géppuskát, 1107 páncéltörő puskát, 237 50 mm-es, 278 82
mm-es, és 202 120 mm-es aknavetőt, 382 különböző űrméretű ágyút, és tarackot, 32 Pe—2-es könnvű bombázógépet
«5 T—34-es harckocsit és egyéb katonai felszerelést szállít. (VÏIA/SSSE, IV/37/1. — Egyezmény "a Szovjetunió és
Csehszlovákia kormánya között fegyverzet és katonai felszerelés Csehszlovákiába történő szállításáról. 1945. április,
13.) Az 1945. július 2-án történt egyeztetés értelmében a szállítás mérve lénvegesen meghaladta az egvezményben
olőirányzottakat. (VHA/és.voj. mise v SSSR/ej.5001.)
17 VHA, Hl.St./3. odd./1946/157C.
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kidolgozott szabályzatok és utasítások formájában is. Lefordításra és kiadásra
került a „Vörös Hadsereg Harcászati Szabályzata", a „Vörös Hadsereg Páncélos
és Gépesített Csapatai Harcszabályzata", az „Utasítás a hadseregihadtáp szerve
zésére és működésére", valamint más általános és fegyvernemi előírások tucat
jai.
A helyzet a csehszlovák hadseregben nem volt egyszerű. Itt is — az egész
csehszlovák társadalomhoz hasonlóan — szívós harcot kellett vívni a Kassai
Kormányprogram elveinek valóra váltásáért. A reakciós erők élére, akik a had
sereget vagy befolyásuk alá vonni, vagy szétzülleszteni akarták, az ország má
sodik legnagyobb politikai pártjának a Csehszlovák Szocialista Pártnak a veze
tése lépett, amely hagyományosan igen közel állt Beneš elnökhöz. Bár Beneš
a hadsereg kérdéseiben kerülte a nyílt összetűzést a kommunistákkal, mégis
számos alkalmat talált arra, hogy megnyilvánulásaiban ügyesen megtorpedózza
a kormányprogram elveit és a közvéleménnyel elfogadtassa a hadsereg kérdései
ben elfoglalt álláspontját, ami teljes egészében megfelelt politikai taktikázásá
nak és hírhedt „közvetett módszereinek".
1945. őszén dr. Eduard Beneš már nyíltan elveti a kassai program elveit és
egyre nyilvánvalóbban kiütközött a háború utáni hadseregnek a München előtti
burzsoá hadsereggel való kontinuitásáról alkotott véleménye. A reakció táma
dása célba vette a nevelőtiszti intézményt, az erkölcsi-politikai nevelés rendsze
rét, a sajtót stb., vagyis mindazt, ami alapvetően a kommunisták kezében volt.
Az 1946. év kezdete lényeges változásokat hozott a nemzetközi és a belpoli
tikai helyzetben egyaránt. Kezdetét vette az antifasiszta koalíció széthullása.
Március 5-én Churchill Fultonban, Truman jelenlétében, meghirdeti a Szovjet
unió elleni ,,hidegháború"-t. Jelentősen megváltozott Csehszlovákia egyes poli
tikai pártjainak taktikája is. Miután a szovjet hadsereg csapatai 1945 végén el
hagyták Csehszlovákia területét, megkezdődött a burzsoázia aktivizálódása a
demokratikus erők ellen. A legreakciósabb politikusok csoportja (Hála, Lettrich,
Ripka, Zenkl és mások) köré tömörülni kezdtek a népellenes erők, beleértve
a burzsoázia azon részét is, amely a háború alatt együttműködött a hitleristák
kal. A nép azonban nem követte őket.
A reakció támadását a CSKP a munkásosztály és valamennyi dolgozó aktív
fellépésével hárította el. Ebben a helyzetben készül fel az ország legerősebb
pártja — a CSKP 18 — a VIII. kongresszusára, (1946. március 28—31.). A kong
resszus értékelte a harc jelentős időszakát, benne a CSKP vezette munkásosz
tály szerepét a Kassai Kormányprogram által meghatározott számos fontos poli
tikai és gazdasági kérdés megoldásában. A programban megfogalmazott célki
tűzések zömének megvalósításával és az államosítás eredményeképpen kialakul
tak a népi demokratikus köztársaság szilárd alapjai. A kongresszus jóváhagyta
a munkásosztály hatalmát békés úton és fokozatosan kiszélesítő és megszilárdító
politikai irányvonalat. A CSKP katonapolitikájának központi kérdése továbbra
is a hadsereg tisztikara megtisztításáért és demokratizálásáért folytatandó harc
maradt.
A CSKP VIII. kongresszusa egyben az 1946 májusában esedékes, háború utáni
első választások nyitánya volt. Az egyes politikai pártok természetesen e válasz
tásoknak rendkívüli jelentőséget tulajdonítottak, hiszen ez volt a felszabadult
Csehszlovákiában az első erőpróba. A választások kulcsfontosságúak voltak a
18 Míg a CSKP a felszabadulás napjaiban 50 ezer tagot számlált, addig a taglétszám a VIII. kongresszusig
1 081 457-re emelkedett. Ehhez még hozzá kell adni a szervezetileg önálló Szlovák Kommunista Párt kb. 2000 ezer
tagját. Ha figyelembe vesszük, hogy a népi szocialisták és a Néppárt együttesen közel egymillió tagot számlált, a
Szociáldemokrata Párt (bár jobb- és baloldalra tagozódott) mintegy 360 ezer taggal működött, akkor a kommunisták
közel annyi párttagot számláltak, mint a három utána következő párt együttesen.
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népi demokratikus állam további fejlődése szempontjából. A választásokkal vé
get ért a népképviseleti szervekben és a Nemzetgyűlésben az ideiglenesség, ame
lyet regulárisán választottak éš fő feladata alapján alkotmányozónak neveztek.
A legnagyobb ambícióval a Népi Szocialisták tekintettek a választások elé. Győ
zelmükről maga az akkori köztársasági elnök, dr. E. Beneš is meg volt győződve.
Elképzelése szerint a választások után is folytatni kell a Nemzeti Front politi
káját. A vezető szerepet a Nemzeti Frontban azonban a győztes Csehszlovák
Szocialista Pártnak kellett volna átvennie, 19 amely a jobboldali politikai pár
tok tömörülése élén túlnyomó többséget szerzett volna az Alkotmányozó Nem
zetgyűlésben. Az Egyesült Államok prágai nagykövete, L. Steinhardt sem rej
tette véka alá, hogy szerinte a „mérsékelt jobboldal" fog győzni és a kommu
nisták legfeljebb 88 mandátumot szerezhetnek a parlamentben. A választások
azonban a nem kommunista pártok számára óriási csalódást okozott.
A választások eredményei a kommunisták előrejelzését igazolták. A CSKP
nagy győzelmet aratott, 20 cseh területen a szavazatok 40,17 százalékát szerezte
meg és ezzel 93 képviselői helyet kapott az Alkotmányozó Nemzetgyűlésben.
Itt a nemzeti bizottságok 55,1 százalékának élére kommunisták kerültek. A já
rási nemzeti bizottságok vonatkozásában ez az arány már 78 százalékos volt.
A köztársaság további fejlődése szempontjából különösen jelentős volt az a tény,
hogy a mezőgazdasági körzetekben éppen a CSKP lett a legerősebb politikai
párt.
Szlovákia Kommunista Pártja mellett szavazott az országrész összes szavazói
nak 30,37 százaléka 21 és ezzel 21 képviselői helyet szerzett az Alkotmányozó
Nemzetgyűlésben. Mindez szinte felmérhetetlen jelentőségű hozzájárulás volt
a baloldali erők győzelméhez összállami vonatkozásban. Szlovákiában azonban
döntően a Demokrata Párt győzött, amely a szavazatok 62 százalékát mondhatta
magáénak. Ez a párt szerezte meg a többséget a nemzeti bizottságok túlnyomó
részében is. Ezt a győzelmet a Demokrata Párt többek között azzal érte el, hogy
sikerült a burzsoázia és a katolikus klérus erőfeszítéseit a saját érdekében egye
sítenie.
A Demokrata Párt választási sikere azonban összességében nem tudta meg
akadályozni a jobboldali pártok vereségét Csehszlovákiában.22 Országos vi
szonylatban a kommunisták a szavazatok 38 százalékát kapták meg és ezzel
a legerősebb politikai irányzat élére kerültek. A szociáldemokratákkal együtt
19 Feierabend, L. K. Pod vládou národní fronty. (A Nemzeti Front Kormányzata alatt) Washington D. S. 1908.
67. o.
20 Választási eredmények cseh területen :
CSKP
2 205 427
40,17%
vagyis
Népi szocialisták
1 298 980
23,66%
vagyis
Néppárt
1111009
20,24%
vagyis
Szociáldemokraták
855 538
15,58%
vagyis
Fehér szavazólapok
19 453
0,35%
vagyis
összesen :
5 490 407 szavazat
A nemzeti bizottságok 150 ezer tagja közül 09 780 a kommunista.
21 Választási eredmények szlovák területen:
Demokrata Párt
999 622
vagyis
62,00%
Kommunisták
489 590
vagyis
30,87%
Szabadság Párt (1940. április 1-én alakult)
00 195
vagyis
3,73%
Munkapárt (1940. január 20-án alakult)
50 079
vagyis
3,11%
Fehér szavazólapok
12 724
vagyis
0,79%
összesen :
1 012 210 szavazat
22 Választási eredmények országos szinten és a küldöttek számának megoszlása az Alkotmányozó Nemzetgyű
lésben :
Kommunisták
37,94%
114 küldött
Csehszlovák Népi Szocialista Párt
18,29%
55 küldött
Csehszlovák Néppárt
15,63%
40 küldött
Szlovák Demokrata Párt
14,07%
43 küldött
Csehszlovák Szociáldemokrata Párt
12,05%
37 küldött
Szabadságpárt
0,85%
3 küldött
Munkapárt
0,71%
,
2 küldött
Fehér szavazólap
0,45%
—

— 625 —

szilárd ötven százalékot meghaladó (151 hely) többséget szereztek a 300 fős Alkotmányozó Nemzetgyűlésben. Az ország történetében először lett kommunista
a kormány elnöke és egyben a Legfelsőbb Honvédelmi Tanács 23 elnöke — Kle
ment Gottwald személyében. A demokraták Szlovákiában aratott jelentős győ
zelme ellenére is sikerült a kommunistáknak az elnöki tisztet megtartaniuk a
Képviselők Testületében. Ebben a funkcióban Karol Smidkét a választásokat
követően Gustáv Husák váltotta fel.
Az 1946. évi választásokban már a csehszlovák fegyveres erők tagjai is részt
vettek. A CSKP a választási kampányt arra használta fel, hogy befolyását a
hadseregben elmélyítse. Ebben az időszakban a párt területi és járási bizott
ságai mellett honvédelmi bizottságok alakultak azzal a feladattal, hogy szoros
kapcsolatot teremtsenek a katona-kommunisták tömegeivel, közvetlenül az egy
ségeknél. A hadseregen belül a pártbizalmiaik hálózatát a lehetőségek szerint
század szintig építették ki. A bizalmiakat felülről nevezték ki és működésüket
szigorúan titokban tartották. A hadsereg és a nép közötti kapcsolat új formái
alakultak ki, mint a katonák gyárlátogatásai stb. A nevelőtisztek, kevés kivétel
lel mind kommunisták, a választások előkészítése során tanfolyamokat és eliga
zításokat szerveztek. Közvetlenül a választások előtt egyes helyőrségekben „pró
baválasztásokat" tartottak, amelyek megmutatták, hogy a legénység és a tiszt
helyettesek majd 80 százaléka a kommunistákat támogatja. A parancsnoki kar
ban és a tiszti iskolákon azonban a helyzet lényegesen rosszabb volt.24 Maguk
a választások is igazolták ezt a helyzetet. Egyes helyőrségekben a kommunisták
a szavazatoknak közel 70 százalékát szerezték meg. Viszont ez nem mondható el
a szlovák nemzeti egységekről,25 ahol a demokraták kapták a szavazatok 68,
a kommunisták pedig 31 százalékát.
Az 1946 májusában megtartott választások ugyan még nem döntötték el a ha
talom kérdését, mégis, a CSKP vezette munkásosztály pozícióinak kifejezett
megszilárdulását jelezték. A választás jelentős előrelépés volt a népi demokrati
kus forradalom további kibontakozásának útján és hozzájárult annak szocialista
forradalomba való átnövéséhez. Az új kormány összetételéről és programjáról
folyó tárgyalások alapját lényegében a CSKP VIII. kongresszusán megfogalma
zott feladatok és követelmények alkották.
A Nemzeti Front kormánya, élén Klement Gottwalddal, 1946 júliusában a
Nemzetgyűlés elé terjesztette az Újjáépítési Kormányprogramot, amely a CSKP
VIII. kongresszusának irányvonalából indult ki. A kormány programjában a
fő súlyt az ország háború utáni újjáépítésének befejezését célzó első kétéves
népgazdasági terv végrehajtására helyezte. A kormányprogramban a népi de
mokratikus állam katonapolitikájának alapelvei természetesen nem lehettek
mások, mint a kassai programban foglaltak. A forradalmi fejlődés új szaka
szában azonban az eddigi megoldatlan feladatok mellett újak is előtérbe kerül23 Az állam Legfelsőbb Honvédelmi Tanácsa 1933. október 0-án alakult. Hatáskörébe tartoztak mindazon, az
ország védelemre való felkészítésével kapcsolatos összállami jelentőségű kérdések, amelyek az államigazgatási szervek
különböző reszortjainál merültek fel. A tanács elnöke a miniszterelnök volt, tagjainak kinevezése és felmentése a
köztársasági elnök hatáskörébe tartozott. E szerv összehívásának és az ülésein való elnöklésnek a joga szintén a köz
társasági elnököt illette meg. A tanács működésének jogi alapját az 193(5. május 13-án érvénybe lépett Honvédelmi
Törvénykönyv 131. sz. törvénye rögzítette. Mivel ez a törvény a háború utáni első években is hatályban volt, a Leg
felsőbb Honvédelmi Tanács működését a kormány 1940. március 1-én kelt rendeletével felújították. Első ülésére 1940.
október 23-án került sor. Működését 1950. december 7-én szüntette be, amikor hatáskörét más szerv vette át.
24 Ennek illusztrálására említhetők a „próbaválasztás" eredményei a hadtápszolgálat tartalékos tiszti tanfolya
mán és tiszti iskoláján, ahol a népi szocialisták 48 százalékot, a kommunisták viszont csak 18 százalékot szereztek.
25 A Kassai Kormányprogram értelmében a hadsereg egységes vezetési és szervezési rendszerében a nemzeti egy
ségek szervezésének elve érvényesült, vagyis Szlovákiában — szlovák, Csehországban pedig — cseh. A politikai fejlő
dés ezeknél az egységeknél annyira bonyolulttá vált, hogy az már az új hadsereg egészének jellegéért vívott harcot
veszélyeztette. Ezért Szlovákia Kommunista Pártja már a választások előtt javasolta: térjenek el az egységek nem
zeti szervezési rendszerétől. Tekintettel arra, hogy ez az elv olyan időszakban mondott ellent az egységes honvédelmi
koncepciónak, amikor annak súlya Csehország délnyugati körzeteire tevődött át, 1948 februárja után hivatalosan is
hatálytalanították.
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tek. A kormányprogram mindenekelőtt a hadsereg népi demokratikus jellege
további elmélyítésének fontosságát hangsúlyozta. Ennek kapcsán a program alá
húzta, hogy a kormány gondoskodni fog „a hadsereg valamennyi tagjának ha
tékonyabb, valóban demokratikus, nemzeti és tudatosan hazafias, de mindenek
előtt a pártokon felül álló, erkölcsi és állami-politikai neveléséről." 26 Itt nyil
vánvalóan első ízben szerepelt a hadsereg vonatkozásában hivatalos okmány
ban a „pártokon felül álló" kifejezés, amely a reakcióval folytatott számos poli
tikai vita tárgya lett. A CSKP ezzel a kifejezéssel azt hangsúlyozta, hogy a had
seregben folyó nevelés alapja és tartalma az az állami politika legyen, amelyet
főleg a Kassai és az "Újjáépítési Kormányprogram rögzített. Különös figyelmet
fordítottak a hadsereg személyi állományának a népi demokratikus állam poli
tikája szellemében való erkölcsi-politikai nevelésére. Aktuálissá vált egy olyan
katonai fegyelem megszilárdításának feladata a hadseregben, amely a katonák
... magas fokú állami, nemzeti és demokratikus öntudatára épül. Továbbra is ér
vényben maradt a hadsereg megtisztításának és a nép dolgozó rétegeiből kike
rült új parancsnoki káderekkel való feltöltésének a feladata.
A választásokban meggyengült burzsoázia kénytelen volt az új kormány új
jáépítési programjával egyetérteni és elfogadni a népgazdaság felújításának és
építésének kétéves tervét. Ez az egyetértés természetesen bizonyos kompromiszszumokat rejtett magában. A Népi Szocialisták és más politikai pártok igényét
a honvédelmi miniszteri tárcára a kommunisták elutasították és ebbe a funk
cióba ismét a párton kívüli Ludvik Svoboda tábornok került.
1946 júliusában csehszlovák kormányküldöttség utazott Moszkvába és a tár
gyalások során a szovjet kormány képviselői ismét egyetértettek a csehszlovák
kéréssel, hogy hosszú lejáratú hitelre fegyvert, lőszert és egyéb hadianyagot
szállítsanak Csehszlovákiának. Ennek értelmében 1947. február 27-én egyez
ményt írtak alá, mely szerint a Szovjetunió 1947 folyamárt Csehszlovákia szá
mára 5 millió dollár értékű hadianyagot szállít előnyös, tízéves hitelre, 2 szá
zalékos kamat mellett.27
A mind élesebbé váló osztályharc és a burzsoá reakció fokozódó aktivitása
közepette a csehszlovák—szovjet katonai kapcsolatok sem fejlődhettek olyan si
keresen, mint közvetlenül a második világháború után. Ezek a kérdések kerül
tek a Csehszlovákiában folyó egész politikai küzdelem homlokterébe is. Egyre
több akadály gördült a második világháborúban szerzett gazdag szovjet tapasz
talatok felhasználásának útjába. Egyes esetekben még e tapasztalatok teljes el
vetésére is sor került. így történt ez a légierőnél és a harckocsi-csapatoknál,
ahol egy erős mag alakult ki a Nyugaton szerveződött csehszlovák egységek
volt tisztjeiből. A csehszlovák katonai tanintézeteknél működő szovjet tanácsadók száma — különböző indokok alapján — mind kevesebb lett. Először 86-ról
34-re, majd végül csupán 8 főre, minden fontos tanintézetnél 1—1 főre csök
kent.28
1947-ben, de különösen az év második felében gyökeresen megváltoztak azok
a külső feltételek is, amelyek közepette a háború utáni időszakban Csehszlová
kia fejlődése végbement. Ebben az évben kirobbantak a Hitler-ellenes koalíción
belüli ellentétek, sőt bekövetkezett a koalíció teljes széthullása is. Ez a helyzet
törvényszerűen kihatott a társadalom belső osztályerőinek polarizálódására és
meggyorsította a döntő osztályösszecsapást — a hatalom kérdésének eldöntése
irányában. Arról volt szó: tovább halad-e Csehszlovákia a népi demokratikus
26 Gottwald. K.: Művei. I. k. Praha, 1949. 55. o.
27 VHA/DS/NM/52/C/18/07/4/10/ČJ. 1995.
28 VHA/hl.št./3.odd./1947/čj. 13 920.
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forradalomnak a szocialista forradalomba való átnövése útján, vagy pedig a ka
pitalizmus restaurációjának útjára lép.
A cseh és a szlovák burzsoázia, az imperializmus fokozódó agresszivitásán fel
buzdulva, az országban mutatkozó ellátási nehézségeket és elosztási aránytalan
ságokat kihasználva, döntő ellenforradalmi csapás előkészítésére szánta el ma
gát. Ezt a szándékát az 1947. évi rendkívüli aszály következtében fellépő ka
tasztrofális terméshiány még inkább megerősítette. A burzsoázia a Nemzeti
Front szétzüllesztését, egy kommunistaellenes tömb összekovácsolódását, a
kommunistáknak a hatalomból való kirekesztését, és a Csehszlovákiában kiala
kult erőviszonyoknak a saját javára történő megváltoztatását tűzte ki célul.
Az egyes politikai pártok tudatában voltak annak, milyen meghatározó sze
repet játszhat éppen a fegyveres erők legfontosabb része — a hadsereg — abban
a hatalmi konfliktusban, amely felé az ország haladt. A társadalmi válságjelen
ségek kiéleződése kapcsán fokozott érdeklődés irányult a hadseregre. A legreakciósabb párt — a Népi Szocialista Párt — amely egyre nyíltabban állt a reak
ciós erők élére, nem hagyott kétséget az iránt, hogy minden eszközzel tovább
kívánja mélyíteni befolyását a hadseregre, amely szemmel láthatóan bizonyos
mértékben elmaradt a csehszlovákiai általános forradalmi fejlődéstől. Bár a bur
zsoá politikai pártok és katonai megbízottaik fokozott erőfeszítéseket tettek
a hadseregen belüli politikai helyzet uralására, a népellenes politika a hadsereg
ben sem hozta meg a várt eredményeket.
1947 elején a CSKP is támadásba megy át és döntő harcot kezd a hadsereg
megnyeréséért. A hadsereg ügye egyre gyakrabban szerepel napirendként a
CSKP különböző szintű területi szerveinek tanácskozásán. Olyan helyzetben,
amikor a reakció minden eszközzel szabotálta a kassai és a kétéves újjáépítési
program megvalósítását, a kommunisták és a haladó erők is csak nagy nehéz
ségek árán tudták szorgalmazni az e kormányprogramokban rögzített alapvető
katonapolitikai elvek érvényesítését a csehszlovák hadseregben. Végül is a kom
munisták hadseregben végzett szorgos munkája, a haladó szellemű parancsno
kok és tisztek törekvéseivel párosulva, meghozta a maga gyümölcsét. A CSKP
hadseregre vonatkozó intézkedéseinek köszönhetően, 1945-től, fokozatosan ki
alakultak az új, valóban demokratikus néphadsereg alapjai; a katonák politikai
jogok — főleg a választójog — birtokába jutottak, a hivatásos és sorállomány
a laktanyákon kívül politikailag szervezhető lett; bevezetésre került az erköl
csi-politikai nevelés rendszere. A kommunista párt a hadseregben működő ne
velőtisztek (ezek kevés kivétellel mind CSKP tagok) révén biztosította döntő
befolyását ezen a területen. A pártbizalmiák hálózata kiterjesztette tevékeny
ségi körét a sorkatonák elhelyezési körleteire is. A hadseregben működő kom
munisták munkájának irányítását a CSKP területi szervei mellett működő hon
védelmi bizottságok vették át. A helyőrséggel rendelkező kisebb településekben
az alegységeknél működő pártbizalmiakat a CSKP helyi szervezeteinek honvé
delmi referensei irányították. Ennek a változásnak nagy jelentősége volt, mivel
eddig a hadseregben dolgozó kommunisták munkáját a nem nyilvánosan mű
ködő ún. pártvezetőségek hadseregen belüli rendszere (hadseregi, körzeti, had
test- és hadosztály-) irányította. Az új vezetési módszer a CSKP területi szer
veinek legális szervezeti keretein belül valósult meg, amely jobban ki tudta
használni a katonák (pártbizalmiak) politikai jogait. Ezek ugyanis lehetővé tet
ték számukra, hogy nyilvánosan is részt vegyenek a pártéletben a helyőrségben,
de a katonai objektumokon kívül. Ez a változás egyszerűsítette a vezetést és
szorosabbá tette a párt kapcsolatát a hadseregben, a vezetés különböző szintjein
dolgozó kommunistákkal. így a CSKP fokozott politikai munkájával kiterjesz— 628 —

tette befolyását a sorkatonák tömegeire, és fokozatosan kiépítette szilárd pozí
cióit a tiszti- és tiszthelyettesi kar haladó szellemű rétegeiben.
A csehszlovák hadseregben tehát 1948 februárja előtt a kibontakozás más
irányban haladt, mint ahogyan azt a reakció remélte. És bár a hadsereg meg
nyeréséért folytatott küzdelem februárig még korántsem dőlt el, mégis, a had
sereg személyi, szervezeti és politikai vonatkozásban egyaránt a népi demokra
tikus állam fegyveres eszközeként erősödött meg.
Minél inkább szűkült a burzsoáziának a társadalom egészére gyakorolt be
folyása, annál inkább fokozta szembenállását, és egyre kevésbé válogatta meg
harci formáit és módszereit, különösen 1947 közepétől. A népi szocialisták de
magóg követeléseikkel igyekeztek a hadsereg belső életét bomlasztani. A reak
ció figyelmét sem kerülhette el az a tény, hogy a katasztrofális aszály a had
sereget is érinti, mégpedig olyan érzékeny ponton, mint a csapatok élelmezése.
Bár a hadsereget az élelmezésügyi minisztérium kiemelten látta el, mégis sor
került a viszonylagosan amúgy is alacsony napi élelmezési norma további 10—
15 százalékos csökkentésére, így a napi kalóriamennyiség csupán 2400—2500
között mozgott.29 A hivatásos állomány megnyerése érdekében a reakció jelen
tős illetményemelést követelt. Nyáron, amikor a hadsereg vezetése gazdasági
okokból az 1923-as korosztály idő előtti leszerelését készítette elő, a reakció —
ezt kihasználva — a tényleges katonai szolgálati idő csökkentésének demagóg
követelésével jelentkezett. Ezt a kampányt a „Svobodné slovo" (Szabad Szó)
olyan cikkei kísérték, amelyek az amerikai hadseregben rendszeresített fantasz
tikus fegyverekről szólva igyekeztek kisebbségi érzést kiváltani és olyan meg
győződést sugallni, hogy a kétéves kötelező katonai szolgálaton alapuló regulá
ris hadsereg fenntartása felesleges az ország számára. Amikor 1947 végén a kor
mány kénytelen volt a katonák közmunkakötelezettségéről készített törvény
tervezetet elfogadni, amely szerint a hadsereg személyi állományának egyhar
mada állandóan a néphadsereg segítésére irányuló munkát végez, a reakció ezt
a tényleges katonai szolgálati idő csökkentése érdekében indított demagóg kam
pány végső kiélezésére "használta fel. A kérdésben kirobbant szenvedélyes viták
miatt a kormány kénytelen volt a törvénytervezetet a Nemzetgyűlés Honvédel
mi Bizottsága ülésének napirendjéről levenni. Közvetlenül 1948 februárja előtt
a reakció még olyan eszközhöz is folyamodott, hogy megkísérelte a sorkatonák
nak a szolgálati idő csökkentését követelő tömegtüntetését megszervezni. Ez az
akció azonban, amely a sorkatonák erkölcsi állapotát kívánta aláásni, szervezői
számára kudarccal végződött. Tetszetős jelszavaikkal Prágában mindössze 150,
Plzenben pedig 100 katonát tudtak a tüntetésre mozgósítani. Ezeket az akciókat
nemcsak a hadsereg vezetése ítélte el, amely a tüntetés résztvevőit a katonai
szabályzatok előírásainak megszegéséért felelősségre vonta, hanem maguk a
sorkatonák is. A hadsereg személyi állományának közmunkakötelezettségét
pedig a honvédelmi miniszter külön parancsban szabályozta.
A hadsereg azonban nem csak a politikai küzdelem következményeitől szen
vedett. Komoly nehézségeket okoztak a katonai-szakmai, sőt a szervezési jelle
gű krónikus problémák is. Az egyik legégetőbb gond abból adódott, hogy a had
sereg viszonylagosan túl nagy szervezeti keretei miatt, állandó személyi hiány
mutatkozott szinte minden kategóriában. A feltöltetlenség leginkább az egysé
geket sújtotta, ugyanakkor a magasabb parancsnokságokon — az intézetekben
és a minisztériumokban is — létszámtöbblet jelentkezett. A hivatásos állomány,
főleg a tisztikar, korát tekintve elöregedett. A hivatásos tisztek átlagos élet29 VHA/hl.št./C.odd./1947/Cj. 131.
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kora 40 év volt. Több volt a főtiszt, mint a beosztott tiszt. Minden harmadik
hadnagyra egy ezredes, sőt tábornok jutott.
Ezt a mind veszélyesebb ellentmondásos helyzetet a hadsereg felső vezetése,
számos kisebb és hatástalan átszervezési intézkedést követően, az ún. „Csehszlo
vák hadsereg általános átszervezése" tárgyú és 1947. október 1-én életbe lépő
tervvel kívánta megoldani. Az átszervezési terv előirányozta az állománytábla
szerinti békelétszám lényeges csökkentését és ezzel a hadsereg fenntartására
fordított költségvetési eszközök egy részének korlátozását. Ezzel lehetett, leg
alábbis részben, pénzeszközöket biztosítani a hadsereg technikai felszereléséhez
és a kapott zsákmányanyag javításához. Ezeket a gondokat azonban még ez az
általános átszervezés sem tudta megoldani, csupán enyhíteni. Az átszervezési
terv a csapatok diszlokálásának változását is tartalmazta. A reakció kedvetlenül
vette tudomásul, hogy a hadsereg vezetése a honvédelem súlyát éppen a nyu
gati és délnyugati államhatárokra kívánja átcsoportosítani. Maga a honvédelmi
államtitkár, 30 a reakciós Szlovák Demokrata Párt lelkes híve, a Legfelsőbb
Honvédelmi Tanács ülésén hevesen igyekezett bebizonyítani annak szükséges
ségét, hogy a hadsereg egységeinek minél nagyobb száma Szlovákia területén
települjön. Ezt azzal támasztotta alá, hogy a potenciális fenyegetés veszélye to
vábbra is Magyarország felől jelentkezik, továbbá Szlovákia területén a szük
ségletet meghaladó sorköteles létszám mutatkozik, amelyet egyébként a cseh
területen állomásozó egységekhez kellene behívni.' 1 Valójában, teljesen nyil
vánvalóan arról van szó, hogy a Demokrata Párt a hadsereg minél nagyobb ré
sze felett kívánta befolyását megtartani.
A csehszlovák hadsereg átszervezése új káderelosztással, egyes magasabb pa
rancsnokok és főnökök átirányításával is járt. A reakció e változásokhoz nagy
reményeket fűzött. A CSKP e területen érvényesülő befolyásának gyengítését
célzó tervei azonban ismét nem váltak be. A hadsereg 68 legfontosabb és leg
döntőbb tisztségviselője (hadosztályparancsnoktól egészen a vezérkar főnö
kéig)32 közül 21, azaz 30,9 százalék kommunista volt. A párttagok között volt
a vezérkar főnökének első helyettese, Simon Drgác tábornok, a nevelési főcso
portfőnök, dr. Jaroslav Procházka tábornok, a páncélos csapatok és a tüzércsa
patok parancsnoka, két katonai körzet (a négyből) parancsnoka, három hadtest
parancsnok, négy hadosztályparancsnok, a műszaki csapatok parancsnoka, a
hírszerző és elhárító csoportfőnökség vezetője stb. Csupán ketten tartoztak a
népi szocialistákhoz és további három más politikai párthoz. A többi vezető
pártonkívüli volt.
A felsorolt funkcionáriusok osztály összetételének elemzése mutatja, hogy szo
ciális származás alapján a tábornokok és tisztek 22,1 százaléka munkás, 29,4
százaléka paraszt és 48,5 százaléka kispolgári és egyéb család sarja volt.
A hadseregben 1948 elején uralkodó helyzet, a pártnak a polgári életben ki
fejtett munkája, amely nem maradhatott közvetett hatás nélkül a hadseregre
sem, az országban kialakult általános politikai légkör, valamint a kommunis
táknak magában a hadseregben kifejtett tevékenysége eredményeként, egyál
talán nem volt kedvező a reakció tervei és kísérletei számára. Ez abból is ki
tűnt, hogy a hivatásos állomány soraiból egyre többen kérték felvételüket a
kommunista pártba. Bár a jelentkezők száma korántsem volt olyan jelentős,
30 Az államtitkári funkciót 1945. április 4-én vezették be a'csehek és szlovákok Nemzeti Frontjának első kor
mányában, a külügy-, a külkereskedelmi, és a nemzetvédelmi minisztériumban. Az államtitkár miniszteri szinten állt.
I t t olyan elv érvényesült, hogy cseh nemzetiségű miniszter mellé szlovák nemzetiségű államtitkárt állítottak, és meg
fordítva.
31 VHA/nác.fond/NKOS/1947/cj. 9C7.
32 Feldolgozva a csehszlovák hadsereg 08 legfontosabb és legdöntőbb beosztást') parancsnokának 1948. február
1-én kelt személyes jelentései alapján.
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mint a polgári életben, mégis tanulságos, hogy csupán januárban 112 hivatásos
katona jelentkezett a CSKP soraiba, ebből 42 főtiszt volt. Február 12-ig további
68 főtiszt és 1 tábornok lépett be a CSKP-ba. Ebben az időpontban már a hiva
tásos tisztek 15,4 százaléka volt a CSKP tagja.33 A hadsereg személyi állománya
politikailag viszonylag erősen és gyorsan differenciálódott. És ha a hadsereg
reakciós képviselőinek száma nem is volt elhanyagolható, a csehszlovák hadse
reg, mint egész, a reakció elgondolásai számára nagy kérdői elet és ezzel kocká
zatot is jelentett.
Komplikáltabb volt a helyzet Szlovákiában. Ezt nemcsak a banderisták elleni
harc elhúzódása nehezítette, hanem 1947 októberétől az is, hogy kiderült, a De
mokrata Párt egyes funkcionáriusai kapcsolatba léptek a volt fasiszta HlinkaPárt külföldön tartózkodó vezetőivel. Nem kis gondot okozott a Szlovákia reak
ciós szeparatista irányzatai elleni harc sem. Ekkor kísérelték meg először a
reakció erői a nyílt ellenforradalmi fellépést. Ez pedig a mély politikai válság
kezdetét jelentette Csehszlovákiában.
Szlovákia Kommunista Pártja nagy győzelmet aratott. A munkásosztály, a
kis- és középparasztság együttes és határozott fellépésével, a cseh munkásság
támogatásával, elérte, hogy a képviselők testületét azonnali hatállyal visszahív
ták és egy újat alakítottak, amelynek sorait már megtisztították a reakciós kép
viselőitől. A képviselők új testülete 1947. november 19-én kezdte meg műkö
dését ismét Gustáv Husák vezetésével, és abban a Demokrata Párt már elve
szítette többségét. Ez a jelentős osztály- és politikai összeütközés a reakció gyen
gülésével, de nem a teljes vereségével végződött. A Demokrata Pártot továbbra
is támogatta a cseh burzsoázia és annak politikai reprezentánsa — a Csehszlo
vák Szocialista Párt és a Csehszlovák Néppárt.
Ezek a reakciós pártok 1948 elején már nyílt támadásba mentek át. A belpo
litikai válság 1948 február második felében érte el tetőpontját. Február 20-án
a 26 fős kormányból a népi szocialistákat, a Néppártot és a Szlovák Demokrata
Pártot képviselő mind a 12 miniszter benyújtotta lemondását. Mivel ez a kor
mány tagjainak kisebbségét jelentette, az érvényben lévő törvények értelmében
a kormánynak jogában állt, hogy funkcióját továbbra is betöltse.
A kormányválságot előidéző közvetlen ok az a teljesen jogos intézkedés volt,
hogy a Nemzetbiztonsági Testület 13 tisztjét az átszervezés során — amely már
hosszabb ideje folyt ennél a fegyveres testületnél — áthelyezték. Rendkívül
pontosan határozta meg a reakciós miniszterek manőverének értelmét Klement
Gottwald a Parasztbizottságok Kongresszusán, közvetlenül a februári győzelem
után mondott beszédében: ,,Az ürügy, amellyel a reakció a válságot kirobban
totta, valóban kicsinyes és ostoba volt. A módszer, amellyel a reakció a válságot
kiváltotta, ha lehet még ostobább volt. A reakciós összeesküvés gondolata és
célja azonban messzenyúló volt, népi demokratikus köztársaságunknak
egészen
gyökeréig hatott."'y>
A kommunisták ellentámadásba lendültek és fokozták a tömegek politikai
aktivitását. Követelték, hogy Beneš elnök haladéktalanul fogadja el a lemondá
sokat és nevezze ki a megújhodott Nemzeti Front által javasolt kormányt.
A képviselők testületének elnöke, dr. Gustáv Husák, funkciójával élve, levélben
közölte a Demokrata Párt megbízottaival, hogy a párt által küldött miniszterek
lemondását követően nem áll jogukban továbbra is gyakorolni a kormány által
biztosított teljhatalmukat a képviselők testületében sem és át kell adniok fe
lelős reszortjaikat. A nép támogatta a kommunisták politikáját. Az egész or3:5 Feldolgozva a Nemzet védelmi Minisztérium Pártbizottságának lyukkártyás nyilvántartása lapján.
M Goitwald. K.: Művei XIV. k. Praha, SNPL ]958. 282. o.
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szagban Nemzeti Front akcióbizottságok alakultak, amelyek hozzáláttak az igaz
gatási szervek, a politikai pártok és tömegszervezetek sorainak a reakciósoktól
való megtisztításához. A burzsoázia teljesen elszigetelődött és politikai vereséget
szenvedett. Dr. Eduard Beneš, hosszadalmas taktikázás után, 1948. február 25-én
a délutáni órákban kénytelen volt elfogadni a lemondásokat és a jobboldali szo
ciáldemokrata Václav Majer később benyújtott lemondását is, majd új kor
mányt kinevezni a megújhodott Nemzeti Front részéről Klement Gottwald által
benyújtott javaslat alapján. A kormányválság alkotmányos megoldásával egyidőben, forradalmi módszerrel oldották meg az országban uralkodó általános
politikai válságot is.
A burzsoáziának a politikai-hatalmi fordulat végrehajtására tett kísérlete
kudarcot vallott. A hatalom kérdése eldőlt. Ezzel véget ért a munkásosztály és
a burzsoázia között a politikai hatalomért folytatott hosszantartó küzdelem.
A népi demokratikus forradalom szocialista forradalomba való átnövésének
időszaka befejeződött. A hatalom kérdésének eldöntése alkotmányos úton, poli
tikai eszközökkel, a fegyveres erőszak eszközeinek alkalmazása nélkül ment
végbe. A CSKP, élén a Gottwald-vezette központi bizottsággal, amelyet a párt
és a csehszlovák dolgozó nép harcának élére a történelmi jelentőségű V. Kong
resszus választott meg, megoldotta az alapvető osztályfeladatot : hatalomra jut
tatta a munkásosztályt.
A februári események során azonban nem lehetett kizárni a burzsoáziának
a fegyveres fellépésre irányuló kísérletét sem. A CSKP nem becsülte le a for
radalmi vívmányok esetleges fegyveres védelmének lehetőségét.
Amikor közvetlenül február előtt a CSKP Központi Bizottságához olyan in
formáció érkezett be, miszerint egyes reakciós körök a nép elleni fegyveres fel
lépés eshetőségére készülnek fel, a párt vezetősége 1948. február 17-én a Népi
Milícia létrehozásáról és annak szükség esetén való felfegyverzéséről hozott ha
tározatot. A CSKP főleg erre az új testületre — a munkásosztály forradalmihatalmi fegyveres szervezetére — kívánt támaszkodni abban az esetben, ha
a reakció fegyveres puccsot kísérelne meg. Csupán február 25-én a délutáni
órákban, amikor a kormányválság elhúzódott, és olyan veszély fenyegetett, hogy
a reakciós miniszterek lemondásának az akkori elnök dr. Beneš részéről történő
elutasítása esetén a reakció megkísérli a kifejezetten ellenforradalmi fellépést,
került sor Prágában és Pozsonyban a milicisták felfegyverzésére, a brnói Zbro
jovka gyárból 1948. feburár 22—23-án odaszállított fegyverekkel.
Beneš elnök hosszú tárgyalás utár elfogadta a lemondást. Ezért a CSKP vevezetősége úgy döntött, hogy a Népi Milícia alakulatainak fellépése Prága ut
cáin végrehajtott ünnepélyes felvonulás formájában történjék. Már ezen alaku
latok puszta megjelenése is pánikszerű menekülésre késztette a népi szocialisták
és a Néppárt által összecsődített reakciós diákcsoportokat. A Népi Milícia osz
tagai a fegyveres erők és a Nemzetbiztonsági testület alakulataihoz viszonyítva
kis létszámúak voltak: a köztársaság egész területén hozzávetőlegesen 15—
18 ezer főt számláltak, ezen belül Prágában voltak a legerősebbek, ahol létszá
muk elérte a 6550 főt. Csupán február 25-én, vagyis már a kormányválság meg
oldását követően határozta el a CSKP KB elnöksége a Népi Milícia egész or
szágra kiterjedő szervezését.
Jelentős hatása volt az események békés lefolyására a Nemzetbiztonsági Tes
tületnek is. Már február 20-án 18 órakor bejelentette a belügyminiszter, a kom
munista Václav Nősek, a testület teljes készültségét és elrendelte a főváros va
lamennyi fontos objektumának őrzését. Prága körzetében vonták össze a tes
tület határőregységeinek több készenléti alegységét. Február 23-tól kezdve eze
ket az alegységeket többször is — éjjel és nappal — felvonultatták Prága ut— 632 —

cáin, ami nem maradt hatás nélkül azokra a nem nagy létszámú csoportokra,
amelyek provokációkra és zavarkeltésre vállalkoztak.
Szlovákiában a Népi Milícia osztagain kívül a volt partizánokból alakított és
felfegyverzett alegységek is készenlétben álltak. De ezek sem kényszerültek
arra, hogy a februári eseményekbe közvetlenül, fegyveresen beavatkozzanak.
A kormányválság megoldása Csehszlovákiában 1948-ban politikai síkon moz
gott. A Népi Milícia, a volt partizánok fegyveres osztagai és a Nemzetbizton
sági Testület közvetve mégis befolyásolta a politikai megoldást, mégpedig fő
leg lélektanilag — azonnali és határozott demonstratív fellépésével, puszta lété
vel. E fegyveres alakulatok energikus fellépése megakadályozta, hogy a bur
zsoázia fegyveres akciókat indítson és ezzel a vérontást, esetleg a polgárháború
kirobbantását is.
A csehszlovák hadsereg igen bonyolult belső helyzete kizárta a „ki kit győz
le" kérdés megoldásában való aktív részvételét. Az események menetébe való
belépésének lehetőségét és az ezzel járó következményeket azonban teljes egé
szében kizárni nem lehetett. Ennek a beavatkozásnak a megakadályozását tűzte
a párt vezetősége a hadseregben dolgozó kommunisták elé: meggátolni, hogy
a reakció a csehszlovák hadsereg erőivel egy hatalmi konfliktus esetén vissza
élhessen. Ezt a feladatot azonban nem a passzív értelemben, vagyis a hadsereg
semlegesítésében határozták meg, hanem aktív értelemben, a katonatömegeknek
a Gottwald-kormányzat támogatására való megnyeréséért folytatott harcban.
Ha a hadsereg 1948 elejei erkölcsi-politikai állapotát elemezzük, olyan követ
keztetésre juthatunk, hogy a hadsereg személyi állományának jelentős része
februárban a népi demokratikus állam oldalán állt és helyeselte annak bel- és
külpolitikáját. Ez elsősorban a sorkatonák túlnyomó többségére, vagyis a had
seregnek arra a részére volt érvényes, amely valóban „kézben tartja" a fegyve
reket, és amely szociálisan, osztály- és eszmei-politikai szempontból szorosan
kapcsolódott a dolgozó néphez, amelyből származott. A parancsnoki karnál a
helyzet sokkal bonyolultabb volt.
Február előestéjén a politikailag differenciálódott tisztikar három csoportjá
ról beszélhetünk. Kisebb része — talán egyharmada — tudatosan a népi demok
ratikus államrend mellett állt. E csoportban főleg a CSKP tagjai tartoztak, de
rajtuk kívül az ellenállás tagjainak zöme, a volt politikai elítéltek, a partizá
nok, valamint a Szovjetunióban megalakult 1. Csehszlovák Hadtest állományá
nak alapvető része is. Politikailag a jelentős pozíciókkal rendelkezett a tiszti
karban a kommunistáknak az a számszerűen nem túl erős csoportja, amely
a hadsereg vezető szerveiben, a minisztériumban, és a vezérkarnál szolgált.
A vezetési szervek 35 legfontosabb funkcionáriusa közül 12 kommunista volt.35
Ezek a tisztek bátor politikai fellépésükkel jelentősen befolyásolták nemcsak
a hadsereg vezetését, hanem bizonyos értelemben a hadsereg egészének politikai
hangulatát is.
Számszerűen a legerősebb tiszti csoportot a kialakulatlan politikai nézetű,
kiváró és a politikailag tartózkodó, zömében ingadozó parancsnokok alkották,
olyan magatartással, amilyenre az ún. politikamentesség szellemében folytatott
sok éves nevelés szoktatta rá őket. Ha csak a reakció hadseregen belüli feltét
len híveit vesszük, azok számát a tisztikarban a korabeli anyagok hozzávetőle
gesen 10 százalékra becsülik. Ez a csoport azonban valójában nagyobb volt.
A társadalomban kialakult tömegpolitikai légkör, de maga a hadsereg légköre
is, sokukat visszatartott a nyílt állásfoglalástól.
35 Feldolgozva az emiitett magasabb parancsnokok 1948. február 1-én kelt személyes jelentései alapján.
S Hadtörténelmi Közlemények
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Jelentős szerepet játszott a hadsereg politikai arculatának formálásában a
honvédelmi miniszter, Ludvik Svoboda tábornok magatartása. A pártonkívüli
miniszter pozíciója a február előtti Csehszlovákiában rendkívül exponált volt
és korántsem szilárd. Mint becsületes és bátor katona-hazafi, a Szovjetunióhoz
baráti szálakkal kötődő, egyenes jellemű férfi, általános tekintélynek örvendett
a CSKP képviselői körében, de a dolgozók széles rétegei és természetesen az
1. csehszlovák hadtestbeli harcostársai körében is. Svoboda tábornok kénysze
rűen ki volt téve az akkori elnök, dr. Eduard Beneš politikai nyomásának, aki
nek, mint főparancsnoknak, a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltje volt.
Nagy politikai jelentősége volt nemcsak a hadsereg, hanem az egész ország
számára Svoboda tábornok felszólalásának a Nemzeti Front 1948. február 23-án
tartott Központi Akcióbizottsági ülésén, ahol a hadsereg nevében a Nemzeti
Front megújhodásának gondolata mellett foglalt állást. Ez a bejelentése, azon
parancsával együtt, amelyben a hangsúlyt a hadseregnek a dolgozó néphez és
a demokratikus rendszerhez való hűségére helyezte, valamint a nevelési főcso
portfőnök, dr. Jaroslav Procházka által a nevelőtisztekhez intézett intelmek,
jelentős mértékben olyan irányban befolyásolták a hadsereget, amilyet a bel
politikai helyzet igényelt.
Az az aktív politikai munka, amelyet a nevelőtisztek és a kommunisták nem
nyilvános tevékenységük során számos alakulatnál, parancsnokságon és intéz
ménynél folytattak, sok helyütt éppen a területi pártszervek segítségével, pozi
tív politikai szerepet játszott. E munka eredményeként, valamint a párt és álla
mi vezető személyiségeknek a tömegkommunikációs eszközök útján és más for
mában nyilvánosság elé vitt közös állásfoglalásából a katonák kellő tájékozott
ságot szerezhettek az eseményekről, azok mozgatórugóiról és lényegéről. Ez elő
segítette az alakulatoknál a rend és nyugalom fenntartását és a hadsereg sorai
ban működő reakciós erők hatásának elszigetelését. A parancsnoki kar bizonyos
részét azonban az események gyors változása erősen dezorientálta és nyugtalaní
totta. Nem hiányoztak a tanácstalanság megnyilvánulásai, de hiányzott a pucscsista reakció terveinek támogatására irányuló akarat és elszántság is. Bár a pa
rancsnoki kar kisebb részénél és a tartalékos tiszti iskolák hallgatóinak jelentke
zett a népellenes és ellenséges gondolkodás, az sehol sem csapott át aktív ellen
forradalmi tevékenységbe. így sikerült tehát a pártvezetés azon intelmének ele
get tenni, hogy a hadsereg — mint egész — február idején ne lépjen fel, őrizze
meg a rendet és nyugalmat, és ezzel segítse a kormányválság kedvező politikai
megoldásához szükséges feltételek megteremtését.
A legnagyobb politikai feszültség napjaiban Klement Gottwald olyan kéréssel
fordult a hadseregi pártvezetés tagjaihoz, gondosan mérlegeljenek minden eshe
tőséget olyan szempontból, vajon a párt végső esetben támaszkodhat-e egyes jól
felszerelt és megbízható alegységekre, amennyiben a reakció fegyveres fellépés
re tenne kísérletet. Ennek alapján került sor néhány valóban megbízható alegy
ség harckészültségben tartására. Számos példa van rá, hogy a kommunista tisz
tek öntevékenyen a területi pártszervek rendelkezésére bocsátottak egyes külö
nösen megbízható alegységeket. Ezek beavatkozására azonban nem volt szükség.
A hadsereg tagjai részt vettek a Népi Milícia alakulatainak szervezésében és
felfegyverzésében. A kommunista tisztek sok helyütt vettek részt a munkásság
oldalán a különböző nyilvános megmozdulásokban, a párt támogatását kifejező
felvonulásokon. Számosan közreműködtek a Nemzeti Front akcióbizottságainak
létrehozásában és munkájában.
Mivel a politikai válság Csehszlovákiában a hazai és külföldi reakció egyesí
tett erői fellépésének következménye volt, nem lehetett egyértelműen kizárni az
imperialista erők külső beavatkozásának veszélyét sem. Ez a tény fokozott kö— 634 —

vetelményeket támasztott a csehszlovák hadsereggel szemben a külső védelmi
funkcióval kapcsolatos feladatok teljesítésénél.
A Nyugat-Németország területén állomásozó megszálló amerikai alakulatok
feltöltéséről és a csehszlovák határ közelében való összpontosításáról szóló hí
rek, az amerikai hadsereg riadóztatása és egységeinek tartós harckészültségbe
helyezése, fokozott éberségre intettek. Ezért 1948 február közepén, röviddel a
kormányválság kirobbanása előtt, felülvizsgálták a csehszlovák hadsereg harc
készültségi helyzetét. Február folyamán és a válság tetőzésének napjaiban a
csehszlovák hadsereg egységei, a kiképzési tervnek megfelelően, több harcgya
korlatot tartottak az ország nyugati körzeteiben. A nyugati határ biztonságának
fokozását főleg azzal érték el, hogy a reakciós miniszterek lemondása után azon
nal életbelépett a határbiztosítási terv és a vezérkar parancsára a csehszlovák
hadsereg meghatározott egységei elfoglalták a számukra előre kijelölt körle
teket.
A külső feltételek szempontjából elsősorban a Csehszlovákia és a Szovjetunió
közötti szövetség volt döntő jelentőségű. A Szovjetunió óriási tekintélye és
presztízse az 1948. évi fébruási események során megakadályozott mindenféle
külső ellenforradalmi intervenciót a hatalmi konfliktus döntő pillanatában, és
így végső soron olyan alapvető külső tényezővé vált, amely biztosította a vál
ság békés, vértelen megoldását.
A hadsereg, mint egész, február sima és nyugodt lefolyásához mindenekelőtt
azzal járult hozzá, hogy soraiban uralta a helyzetet. A hadseregen belüli reak
ció elszigetelésével, meghiúsultak a burzsoázia olyan számításai, hogy a had
sereget esetleg ellenforradalmi akcióra használja fel.
A fegyveres alakulatok — a hadsereg, a Népi Milícia, a Nemzetbiztonsági Tes
tület és a volt partizánok osztagai — 1948 februárjában nem játszottak döntő
szerepet. 1948 februárja nem a fegyveres erőszak, sem pedig a fegyveres alaku
latok bevetésének eredménye volt. A kommunisták nem riadtak és ma sem riad
nak vissza a fegyverek alkalmazásától, ha azt a helyzet megköveteli. 1948 f eb-ruárja Csehszlovákiában törvényszerű folyománya volt annak a fejlődési idő
szaknak, amely a Nagy Októberi Szocialista Forradalom vette kezdetét, a kapi
talizmusból a szocializmusba való átmenet időszakának, amely a társadalmi ha
ladásért folytatott küzdelem élére a munkásosztályt állította. A CSKP, élén a
gottwaldi vezetéssel, 1948 februárjában a munkásosztályra, annak forradalmi
elszántságára és lelkesedésére, a dolgozó nép tömegeire és azoknak a szebb,
szocialista holnap iránti természetes vágyára támaszkodott. A munkásosztály
vezette dolgozó nép egysége döntötte el 1948 februárjának győzelmét.
Csehszlovákiában a munkásosztálynak 1948 februárjában aratott győzelmével
a hatalom teljes egészében a munkások kezébe ment át, amely ezt a hatalmát
a kis- és középparasztsággal, a dolgozó értelmiséggel szövetségben gyakorolta.
A proletariátus diktatúrájának megszilárdításával kialakultak a szocializmus
építéséhez és ezzel a Csehszlovák Néphadsereg, mint szocialista típusú hadsereg
építéséhez is a szükséges alapvető politikai feltételek.
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ЧЕХОСЛОВАЦКАЯ НАРОДНАЯ АРМИЯ В ПЕРИОД ПЕРЕРАСТАНИЯ
НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ
РЕВОЛЮЦИЮ (АПРЕЛЬ 1945—ФЕВРАЛЬ 1948 ГГ.)
Резюме
Формирование Чехословацкой Народной армии тесно сопряжено с революционной борьбой
Коммунистической Партии Чехословакии за социализм. Правительственная программа, под
писанная 4 апреля 1945 года в Кошице, явившаяся всеобъемлющей программой народнодемократической революции, сформулировала основы внутренней и внешней политики нового
государства. В связи с армией в программе было зафиксировано следующее: так как армия
родилась в борьбе против фашизма, то она может развиваться только как последовательно
антифашистская, демократическая, народная армия.
Однако с созданием народно-демократического государства еще не был решен вопрос вла
сти, так как она не находилась исключительно ни в руках рабочего класса, ни в руках бур
жуазии, сохранившей в значительной мере свои позиции.
В отношении армии ЧКП стремилась к тому, чтобы во вновь формирующейся армии сло
жились предпосылки преобразований политического характера: чистка командного состава,
демократизация, тесное сотрудничество с Советской Армией и т. д. Одновременно с этим
чешская реакция строила иллюзии о буржуазной армии по образцу периода, предшествовав
шего Мюнхенскому соглашению и, несмотря на тяжелое послевоенное экономическое поло
жение требовала чрезмерного наращивания численного состава армии. Возглавившая силы
реакции Чехословацкая Социалистическая партия, выдвигая требования необоснованного раз
вития армии, с осени 1945 года уже открыто стремилась подчинить армию своему влиянию
за счет сохранения реакционных офицеров, сторонников Запада, и и вытеснения из армии
возвратившихся из Советского Союза офицеров и бывших партизан.
XIII съезд ЧКП предупредил шаги реакции. Съезд утвердил политическую линию, посте
пенно укрепляющую власть рабочего класса мирным путем. Центральным вопросом военной
политики ЧКП и впредь оставалась борьба за чистку кадрового состава и демократизацию
армии.
На выборах 1946 года ЧКП одержала блестящую победу. Главой правительства и предсе
дателем Верховного Военного Совета стал коммунист Клемент Готтвальд. Хотя вопрос
власти всё еще не был решен, но позиции ЧКП окрепли, в том числе и в армии, где в резуль
тате работы парторгов 80% рядового состава поддерживали ЧКП. Однако внутри кадрового
состава и в офицерских училищах положение было несколько хуже.
С 1947 года, когда вследствие окончательного распада антигитлеровской коалиции между
народная обстановка стала весьма напряженной, внутренние силы чехословацкого общества
также поляризовались. Буржуазия ставила задачей деморализацию Национального Фронта
сколачивание антикоммунистического блока и отстранение коммунистов от власти. Чехосло
вацкая коммунистическая партия успешно отразила стремления реакции, направленные на
совершение переворота в стране. 25 февраля 1948 года Бенес был вынужден назначить новое
правительство на основании предложения, представленного Клементом Готтвальдом от
Национального Фронта. У результате конституционного решения правительственного кризиса
и устренения революционными методами (формирование народной милиции) общего поли
тического кризиса, господствовавшего в стране, в феврале 1948 года в Чехословакии власть
полностью перешла в руки рабочего класса. С упрочением диктатуры пролетариата сложились
основные политические условия, необходимые для строительства социализма и тем самым и
строительства Чехословацкой народной армии как армии социалистического типа.

Ján Lipták—Eduard
Čejka
DIE TSCHECHOSLOWAKISCHE VOLKSARMEE IN DER ZEIT
DES HINÜBERWACHSENS DER VOLKSDEMOKRATISCHEN REVOLUTION
IN DIE SOZIALISTISCHE REVOLUTION (ZWISCHEN APRIL 1945
UND FEBRUAR 1948)
Resümee
Die Gründung der Tschechoslowakischen Volksarmee ist mit dem revolutionären
Kampf der Tschechoslowakischen Kommunistischen Partei für den Sozialismus eng
verbunden. Das am 4-ten April 1945 unterzeichnete Regierunigsprogramm von Kaschau, das das umfassende Programm der volksdemoratischen Revolution war, faßte
die Grundlage der Innen- und Außenpolitik des neuen Staates ins Wort. Im Zu— 636 —

sammenhang mit der Armee stellte das Programm fest, daß sie, da sie im Kampf
gegen den Faschismus entstand, nur als eine konsequent antifaschistische und demokratische Volksarmee weiterenwickelt werden kann.
Mit der Entstehung des volksdemokratischen Staates war aber die Miachtfrage
noch nicht entschieden, das sie weder ausschließlich in der Händen der Arbeiterkratiscihe Volksarmee weiterenwickelt werden kann,
bewahrt hatte.
In Bezug auf die Armee, strebte die ÖKP an, die Voraussetzungen für eine politische Umwandlung in der neuen Armee auszubauen. Diese Voraussetzungen waren:
Den stab zu säubern und zu demokratisieren, imit der sowjetischen Armee eng zusammenzuarbeiten usw. Zugleich jagte die Reaktion dem Träumen der Jahre vor
München von einer bürgerlichen Armee nach und forderte in der schweren wirtschaftlichen Lage nach dem Krieg die Anschwellung des Bestandes der Armee.
Die Tschechoslowakische Sozialistische Partei, die die Führung der reaktionären
Kräfte übernahm, wollte seit dem Herbst 1945 mit der Forderung der unbegründeten
Entwicklung, der Behaltung der westfreundlichen oder reaktionären Offiziere und
mit der Ausschließung der aus der Sowjetunion heimgekehrten Offiziere und der
ehemaligen Partisane aus der Partei, ihre Einfluß auf die Armee schon offen erstrecken.
Der VIII. Parteitag der CKP hat diese Schritte abgewehrt. Der Parteitag bestätigte
die politische Richtlinie, die die Macht der Arbeiterklasse auf friedlichem Wege
und sukzessiwe festigen wollte. Die Kernfrage der Soldatenpolitik der CKP blieb
nach wie vor der Kampf für die Säuberung des Offizierskorps und für die Demokratisierung der Armee.
An den Wahlen im Jahre 1946 hatte die CKP einen glänzenden Sieg. Der Kommunist, Klement Gottwald wurde Präsident der Regierung und des Obersten Verteidigungsrate. Obwohl die Machtfrage noch immer nich entschieden war, wurden die
Positionen der CKP auch innerhalb der Armee stabiler, in der 80 Prozent der Mannschaft infolge der Arbeit der Vertrauensleute der Partei, die CKP unterstüzten.
Aber im Offizierskorps und an den Offizierschulen war die Lage schlechter.
Seit 1947, als die internationale Lage, infolge des endgültigen Zerfalls der AntiHitler-Koalition sehr gespannt wurde, polarisierten sich auch die inneren Kräfte der
tschechoslowakischen Gesellschaft. Die Bourgeoisie setzte sich zum Ziele, die Nationale Front zu desorganisieren, einen antikomimunistischen Block zusammenzuschweißen und die Kommunisten aus der Macht herauszudrängen. Die CKP hat die
eine Wendung fordernden Schritte der Reaktion erfolgreich abgewehrt. Am 25.
Februar 1948 war Beneš gezwungen, die neue Regierung aufgrund des Antrages zu
ernennen, der von der Nationalen Front durch Klement Gottwald eingebracht wurde.
Durch die verfassungsmäßige Lösung der Regierungskrise und die Beseitigung der
allgemeinen politischen Krise im Land mit revolutionären Methoden (Volksmiliz),
ging die Macht bis zum Februar 1948 vollkommen in die Hände der Arbeiterklasse
über. Durch die Stabilisierung der proletariatischen Diktatur gestalteten sich die
zum Aufbau des Sozialismus und dadurch zum Ausbau der Tschechoslowakischen
Volksarmee als einer sozialistischen Armee erforderlichen grundsätzlichen politischen Voraussetzungen aus.
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KÖZLEMÉNYEK

SOMOGYI ÉVA
A HADSEREGFEJLESZTÉS ÉS A BIRODALMI EGYSÉG ELLENTMONDÁSAI
A SZAZADFORDULÓN
(Honvédtüzérség 1904)

A hadsereg fejlesztése az 1890-es évektől kezdődően a Habsburg Monarchia
politikájának mind fontosabb problémája lett. Beck vezérkari főnök az udvari
körök, elsősorban Albrecht főherceg támogatásával nagyszabású tervet dolgo
zott ki a hadsereg modernizálására és létszámának emelésére. Elgondolásai
1893-tól kezdve rendszeresen a monarchia vezető testületei elé kerültek. 1 1896ban a közös minisztertanács magáévá tette a hadseregfejlesztés elvi szempont
jait Beck elaborátuma alapján: elismerte, hogy a Habsburg Momarchia hadere
je elmaradt más nagyhatalmakétól, hogy a haderő továbbfejlesztésének az
újonclétszám emelésén Ikell épülnie; tényleges intézkedésekre azonban a minisz
terek alkalmatlannak látták az időt.2 Nemcsak azért, mert különösen liberális
pénzügyi körök részéről olyan nézetek merültek fel, hogy a Monarchia erején
felül költ fegyverkezésre, hogy népeinek adóterhelése jóval felülmúlja az össze
hasonlításul szolgáló nyugat-európai országokét.3 A hadseregfejlesztés igazi
akadálya nem a birodalom anyagi lehetőségeinek szűkössége volt. Sokkal in
kább az, hogy az 1890-es évek közepétől a Monarchia mindkét felében olyan
bizonytalan belpolitikai helyzet alakult ki, hogy egyik ország kormánya sem
vállalkozott a hadseregfejlesztés, illetőleg az ezzel járó nagyarányú kiadások
parlamenti beterjesztésére. A kormányoknak, ha létezni akartak, dönteniök
kellett, mégpedig nem is arról, hogy a súlyos akadályokba ütköző teendők kö
zül melyikre vállalkozzanak, hanem hogy mivel odázzák el, vagy tegyék szeb
bé önnön bukásukat.
1896-ban Badeni osztrák miniszterelnök, a létszámemelés kilátástalanságát
látva, a gazdasági kiegyezéssel próbálkozott. A közös minisztertanácson azzal
érvelt, hogy Ausztria és Magyarország gazdasági kapcsolatainak rendezetlensé-

1 Beck hadseregfejlesztési terve: 14.8. 1890. K. u. k. Chef des Generalstabes No. 084. az 1890. PZ. 393. közös
minisztertanácsi jegyzőkönyv melléklete. Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien (a továbbiakban — HHStA) PA XL.
K. 297. Beck a szokásos évi „Denkschrift des Chefs des Generalstabes über die allgemeine militärisch-politische
Verhältnisse"-ben ismételten panaszolja a császárnak, hogy nemcsak a közvéleményben, hanem magas kormány
körökben is téveszmék élnek arról, hogy korunk lázas fegyverkezés kora volna: 4.1. 1898. K. u.k. Chef des General
stabes No. 857. Kriegsarchiv, Wien. Militärkanzlei Seiner Majestät (a továbbiakban — Kriegsarchiv, MKSM) 1898
25—1/1
2 Az 1890. augusztus 29-i közös minisztertanács jegyzőkönyve PZ 393. HHStA PA XL. K. 297. Vö. Günther E.
Rothenberg: The Army of Francis Joseph. West Lafayette, Indiana, 1970.120—129. o.
3 Kaizl osztrák pénzügyminiszter fejtegetései az 1899. június 29-i közös minsztertanácson PZ. 415. HHStA
PA XL.
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ge legalább akkora presztízsveszteség a Monarchia számára, mint az újonclét
szám emelésének időleges elhalasztása.4
Magyarországon még kilátástalanabb volt a katonai létszámemelés dolga. Itt
nem az okozott gondot, mint Ausztriában. Ott a belső nemzeti problémák miatt
a kormánnyal szembenálló ellenzék a kormány bármilyen javaslatára eleve obstrukcióval válaszolt. Magyarországon éppen a közös hadsereg volt az ellenzék
támadásának egyik célpontja; az az intézmény, amely a magyar társadalom va
lamennyi rétege számára az ellenszenves, idegen (hatalom jelképe volt. A német
nyelvű, császári szellemű hadsereg az ország belső önállóságának csonbítója,
az önálló magyar nagyhatalmi igények korlátozója, a dzsentri szellemű közép
osztály számára a katonai karrier, a biztos előmenetel gátja volt. De nemcsak
„úri" sérelmet okozott a közös hadsereg. Az iránta érzett ellenszenvben szinte
egyesült a nemzet. Az egyszerű ember apái, dédapái szabadságküzdelmének eľfojtóját, Haynau seregének jogutódját gyűlölte benne. S a jelen mindennapjai
ban a német kommandót, amely még gyötrelmesebbé tette az amúgy is sanyarú
katonaéletet. 5
1
És a közös hadsereg nemcsak az ilyenfajta nemzeti sérelem terrénuma volt,
hanem az az intézmény, ahol a magyar a birodalom sok nemzetének egyikévé
süllyedt, ahol a magyarországi román, szlovák paraszt számára érzékletessé
váltak a magyar uralom korlátai. A közös hadseregben nem gondoskodnak ar
ról — panaszkodik a katonai programmal ellenzéki pártot szervező Apponyi
Albert gróf —, hogy a katonai nevelés által a magyar szellem és a hazafias ér
zés, a magyar államhoz tartozás tudata ébren tartassék. 6
A magyar szolgálati és vezényleti nyelv, a magyar jelvények bevezetésének
széles visszhangot kiváltó ellenzéki programja a teljesebb nemzeti önállóság és
a korlátlanabb nemzeti hegemónia törekvéseit egyaránt szolgálta. És éppen, mert
a közös hadsereg elleni ellenszenv mélyen és széles táborban gyökerezett, lett a
századfordulóra a „katonai program" olyanná, amellyel minden pártnak, a ki
egyezés változatlan fenntartása alapján álló kormánypártnak is számolnia kel
lett.
Amikor 1903-ban Széli Kálmán magyar miniszterelnök a létszámemelési ja
vaslatba belebukott, saját liberális pártja dolgozott ki egy katonai javaslatot,
azt remélve, hogy annak megvalósításával sikerül a parlamentben a létszám
emelést keresztülvinnie. 7
Az az elgondolás tehát, hogy a kormánynak a hadsereg létszámemelését —
ami a véderőrendszer reformja, s mint ilyen, a magyar országgyűlés (hatáskörébe
tartozik — nemzeti vívmány okihoz kell kapcsolnia, nem volt új. De Tisza Ist
vántól eredt a terv, hogy katonai „vívmányokra" ne, vagy ne csak a közös had
seregiben törekedjék a kormány, hanem a nemzetinek tekintett magyar honvéd
ség vonatkozásában is.
Ismeretes, hogy 1868-foan, a közös hadsereg érintetlenül hagyása mellett, sor
került a honvédség — illetőleg a dualista paritás kedvéért Ausztriában a, Land
wehr — felállítására. A magyar vezényleti nyelvű és bizonyos fokig a felelős
magyar honvédelmi miniszter főhatósága alatt álló honvédséget azonban csak
gyalogsággal és lovassággal látták el, s ezt a túlzottan is magyar szelleműnek
4 L. a 2. sz. jegyzetet.
5 Magyarország Története. 7. k. 1890—1918. (Szerk.: Hanák Péter) Budapest, 1978. 520—523. o. A magyarság
az összmonarchia lakosságának kb. 20"„-a volt, a közös hadsereg tisztikarának azonban csak 9,7%-át adta. Rothen
burg: i. m. 127. o.
(5 Apponyi Albert: Emlékiratai 2. k. 1899—1900 Budapest, 1934. 63—04. o.
7 A liberális párt tin. kilences bizottságának katonai javaslatát közli <S. Halász Teréz: Széli Kálmán. Budapest,
1943. 236—237. o.; A javaslat keletkezésének történetéről: Apponyi: i. m. 106—112. o.; Ľományos István: A ma
gyar parlamenti ellenzék történetéből 1901—1904. Budapest, 1963. 266—267. o.
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vélt csonka hadsereget inkább belső karhatalmi szerepre szánták, mintsem a
Monarchia tényleges védelmi erejének. 8
1904 februárjában, amikor a magyar képviselőház ellenzéke már nemcsak a
katonai létszámemelés ellen obstruait, hanem a rendes évi újoncjutalékot sem
akarta megszavazni, Tisza István miniszterelnök a honvédség tüzérségi alakula
tokkal való ellátását kérte az uralkodótól. 9 Hivatkozott arra, hogy a honvédség
ilyen irányú továbbfejlesztése régi magyar követelés, hogy a delegációban újó
lag felmerült ennek igénye. Korábban a reformot azzal utasították el, hogy a
honvédségnél szokásos kétéves szolgálati idő nem elegendő a tüzérség kiképzésé
re. Most azonban, amikor a hadsereg egészében két esztendőre csökkentik a
szolgálatot, ez az érv önmagától semmisül meg. Tisza hangsúlyozta, hogy poli
tikailag veszélytelen a terv, nem érinti a hadsereg egységét. Viszont az intézke
dés rendkívüli módon megerősítené a kormány pozícióját az ellenzékkel szem
ben.
,,A Felséged legkegyelmesebb bizalmával rámruházott küldetésnek minden
kor a hazáért súlyos felelősséget érző ember szilárd eltökéltségével igyekeztem
eleget tenni — zárul Tisza felirata —, s a jövőben is minden igyekezetemmel
azon leszek, hogy sikerre vigyem a rám bízott feladatot, függetlenül attól, hogy
az itt előadott legalázatosabb kérésem teljesíttetik-e vagy sem. (Kiemelés tőlem
— S. É.) Azonban keserűen fájlalnám, ha meggátoltatnék e kiváló lehetőség fel
használásában, hogy felnyissam az emberek szemét, hogy a királyuk iránt érzett
hűségükre és szeretetükre hivatkozhassam." Ferenc József figyelemreméltónak,
az új véderőtörvény szempontjából jól hasznosíthatónak tartja Tisza javaslatát
és a katonai szakértői véleményét kéri az ügyről.10 Feltűnhet ugyan, hogy a
császár katonai kabinetirodájában a honvédségi tüzérség ügyéről őfelsége el
nöklete alatt tartott tanácskozáson a közös hadügyminiszteren és a vezérkari
főnökön kívül csak az osztrák honvédelmi miniszter van jelen, a magyart
elfelejtik meghívni, ám Pitreich közös hadügyminiszter, akinek pedig az előző
hónapokban elég sok gondot okozott a magyarok .,nemzeti érzékenysége", 11
rokonszenvvel fogadja Tisza elaborátumát. Katonai szempontból előnyösnek
tartja. Politikailag persze óvatosságra int: az intézkedést úgy kell feltüntetni,
mint amit kizárólag katonai szempontok indokolnak, s nem politikai konceszszió kényszere. Megérti, hogy Tisza kezdeményezőként akar fellépni, hiszen a
véderő reformja esetén csak bizonyos katonai vívmányokkal tudja majd össze
tartani pártját. Csak az a kérdés, hogy ezen az áron sikerül-e majd a felemelt
újonclétszámot, illetve az új véderőtörvényt keresztül vinnie a parlamentben?
Bármilyen bizonytalan is a helyzet — zárja gondolatmenetét a hadügyminisz
ter —, a honvédségi tüzérség ügyében döntést kell hoznunk. Vagy eleve bele8 1808: XLI. te. Magyar Törvénytár 1836—1808. (Szerk.: Márkus Dezső) Budapest, 189«. Az. 1868. évi törvény
szerint a honvédség a honvédelmi miniszter és a honvédség főparancsnoka alá voll rendelve: Biz utóbbit az uralkodó
nevezte ki. A honvédség vezérlet i nyelve a magyar, illetve Horvátországban a horvál volt. A honvédség Magyar
országon kívüli alkalmazásához a parlament jóváhagyása volt szükséges. A honvédség behívás« és mozgósítása ;i
király rendeletére a honvédelmi miniszter ellenjegyzése mellett történt. Feladatát a törvény így határozta meg:..Die
Landwehr ist im Kriege zur Unterstützung des stehenden Heeres und zur innen n Verteidigung, im Frieden aus
nahmsweise auch zur Aufrechterhaltung der inneren Ordnung und Sicherheit best immi. L. A magyar királyi honvédség
története 1808—1918. (Szerk: Berkó István) Budapest, 1928.; Papp Tibor: A magyar honvédség megalakulása a ki
egyezés után. In: Hadtörténelmi Közlemények, XIV. évf. Budapest, 1907. 317—322. o.; Walter Wagner: Geschichte
des k. k. Kriegsministeriums 2. 1800—1888 (Studien zur Geschichte der österreichisch—ungarischen Monarchie,
Bd. 10.) Wien—Köln—Graz, 1971. 43—51. o.
9 Tisza István felterjesztése az uralkodóhoz: 21. 2. 1904. Kriegsarchiv, MKSM 1904 12—3/4.
10 1903 márciusában a Reichskriegsminister tanulmányt készít „Über Landwehr-Artillerie": Kriegsarchiv, MKSM
1904 12—3/4. Március 29-én őfelsége elnöklete alatt a katonai miniszterek tanácskozást tartanak „über die Frage
der Schaffung von Artillerie bei den Landwehren": No. 080. Kriegsarchiv, MKSM 1904 12—3/4. A tanácskozáson
Pitreich lovag közös hadügyminiszter, Welserlieimb gróf osztrák honvédelmi miniszter és Beck vezérkari főnök vesz
nek részt.
11 Pitreich az osztrák delegáció előtt úgy nyilatkozik, hogy a hadseregtől távol kell tartani a politikai és nemzeti
ellentéteket. A magyar képviselőház e nyilatkozatban a király által is acceptait magyar nemzeti igények elutasítását
látta és tiltakozott ellene. Apponyi: i. m. 114—115. o.
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értjük a véderő revíziójába a honvédségi tüzérség megteremtését, vagy meg
tagadjuk. De akkor történjék bármi, álláspontunkhoz ragaszkodnunk kell. Mert
semmi sem veszélyesebb annál, mint hogyha az ellenzék vívja ki a kormány
kívánságát.
A katonai tanácskozás a vezérkari főnök és a közös hadügyminiszter nyilat
kozatai következtében, az osztrák honvédelmi miniszter bizonytalankodó óvá
sai ellenére, Tisza elgondolását támogató szellemiben zárul.
A vitát az osztrák miniszterelnöknek az uralkodóhoz intézett felterjesztése
váltja ki. Körber feliratában, majd az uralkodó elnöklete alatt tartott két egy
mást követő közös minisztertanácson utasítja el a „megengedhetetlent". 12
Az osztrák lakosság — vallja — a közös hadsereget tekinti a külellenség eíleni véderőnek. „Ez a nézet az egész Monarchiát magába foglaló osztrák állam
eszméből táplálkozik". Magyarországon azonban — írja teljes joggal — az oszt
rák állameszmének nincsenek mély gyökerei. „Magyarországon a honvédséget
tekintik nemzeti seregnek, s vitathatatlanul nagyobb rokonszenvet éreznek irán
ta, mint a közös hadsereg iránt". A magyarok törekvéseit a honvédség fejleszté
sére aligha lehet félreérteni. És az osztrák kormány nem vezetheti félre népét.
„A dualizmus Ausztriában sem lett olyan erős fennállásának harminchét esz
tendeje alatt, hogy az önálló magyar hadsereg megteremtésének súlyos próbá
ját kiállja. Márpedig itt (ti. Ausztriában) a honvéd tüzérség felállítását minden
ki az önálló magyar hadsereg születésnapjának fogja tekinteni." 13
Aligha kell ezek után Körber rémlátomását tovább vezetni: az önálló had
sereg perszonálunióra, s a birodalom mindkét felében azon szélsőséges pártok
uralmára vezet majd, amelyeknek legfőbb céljuk a Monarchia szétrobbantása.
A távoli víziónál talán reálisabb a pillanatnyi veszedelem: Ausztriában azt
fogják gondolni, hogy az osztrák kormánynak nincsen befolyása a Monarchia
sorsának alakulására, hogy a dualizmus harminchét évében azért költöttek óriá
si összegeket a katonaságra, hogy megteremtsék az önálló magyar hadsereget.
Itt nem magyar ügyről van szó, Tisza bajlódásáról parlamenti ellenzékével. Vég
re nyugalmat kell teremteni s nem felkavarni a kedélyeket újabb és újabb kö
vetelésekkel.
„A Monarchia legalább átmeneti nyugalma napjainkban elengedhetetlen fel
tétele annak, hogy ha ez egyáltalán lehetséges, fenntarthassuk a jelenlegi ál
lamjogi kereteket. Amíg azonban Magyarországon újabb és újabb katonai kö
vetelésekkel lépnek fel, amelyek ráadásul olyan félreérthetetlen formában je
lentkeznek, mint a honvéd tüzérség feállításának igénye, Ausztria hallani sem
fog a kiegyezés megújításáról és a közösség semmi más formájáról sem."14
Tisza a minisztertanácson támadó védekezésre rendezkedik be. A két Land
wehr egyidejű fejlesztését javasolja — mondja a magyar miniszterelnök —, amit
katonai szempontok indokolnak, s amit nem szabad politikai és nemzeti üggyé
felfújni. Javaslata nem érinti a Monarchia hadseregének egységét. Ha Ausztriá
ban mégis rossz hatást kelt, akkor a bajok okát ott kell keresni; abban a fel
fogásban, amely nem bízik a két ország viszonyának javíthatóságában, amely
megkérdőjelezi az együttélés kialakult államjogi kereteit. 15
A magyar miniszterelnök a vitában persze nem az érvek ereje okán győze
delmeskedik. A hadsereg egységén féltve őrködő császár nem látja a honvéd
tüzérségben az önálló magyar sereg veszedelmét. „A honvéd tüzérségi alaku12 Körber felterjesztése a császárhoz: 2. 4. 1904. Kriegsarchiv, MKSM. 1904. 12—3/4. A két minisztertanács: 23
4. 1904. PZ 444/b és 5.5. 1904. PZ. 445/b. HHStA PA XL. K. 302 és 303.
13 Körber felterjesztése a császárhoz: 2.4. 1904. L. a 12. sz. jegyzetet.
14 Körber az április 23-i minisztertanácson. L. a 12. sz. jegyzetet.
15 Vo.
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latok felállítását annak idején, a honvédség megteremtésekor bizalmatlanság
ból nem engedtük. Azóta azonban a honvédség olyan irányban fejlődött, hogy
nincs ok a bizalmatlanság további fenntartására." 16 Igaza van persze Körbernek,
mondja a császár, hogy a honvéd tüzérség politikai ügy, hogy Magyarországon
annak megteremtését politikai engedményként fogják ünnepelni, s ez irritálja
majd az osztrákokat. Mégis, a hadügyminiszter találjon módot arra, hogy a de
legációk kedélyeit mindkét országban megnyugtassa, hogy a honvédségek tüzér
séggel való ellátását a két kormánnyal egyetértésben fokozatosan, több év alatt,
a tüzérség általános újjászervezése során megvalósítsa.17
Mi történt hát? Körber védi a birodalmi egységet Beck vezérkari főnök, Pitreich közös hadügyminiszter, s Ferenc József császár akaratával szemben. Kör
ber, a liberális, a modern osztrák politikus őriz olyan doktrínákat, amit a csá
szári katonai kabinetirodában túlhaladottnak ítélnek? Vagy egyszerűen gyűlöl
te, megbuktatni akarta a magyar miniszterelnököt, akivel annak kormányra
kerülése óta folytonos nézeteltérései voltak? 18 És ezen túl: miért érdemel fi
gyelmet egy vita néhány honvédségi tüzérségi alakulat felállításáról (amire
egyébként csak évek múltán, lényegesen megváltozott körülmények között ke
rült sor)?19
Körber a birodalmi egységet, a Gesamtstaat eszméjét védelmezte, mint bü
rokrata elődei az elmúlt félszázadon át, a magyarok elkülönözési szándéka el
lenében. Vallja, hogy az osztrák-németség a birodalmi egység letéteményese,
az osztrák nemzeti tudat hordozója, ahogy érveltek liberális elődei az 1861. évi
alkotmány, s főleg Königgrätz óta. S a 19. századi axiómák a 20. század (hajna
lán is igazak maradtak, ahogy az a tétel is, hogy Magyarországon a magyarság
a honvédséget, Ausztriában az osztrák-németség a Reichswehrt tekinti nemzeti
seregnek. S e vitathatatlan realitásban gyökerezik Körber támadásának vehe
menciája.
Amit Magyarországon a magyar vezérleti és vezényleti nyelv és a nemzeti jel
vények használata jelent (tehát a nemzeti szuverenitás teljesebbé és annak evi
denssé tételét, hogy a magyar az uralkodó nemzet a magyarországi nemzetisé
gek felett); ugyanezt jelenti Ausztriában a megbonthatatlan egységű, a vál
tozatlan német vezetésű közös hadsereg fenntartásának igénye. A közös birodal
mi hadsereget kell fejleszteni, nem a Landwehrt. Hiszen a Landwehrben éppúgy
megkérdőjeleződik a németség vezető szerepe saját nemzetiségei felett, mint a
közös hadseregben a magyarság hegemóniája a magyarországi nemzetiségek fe
lett.
Nem, vagy nem csak a honvédségi tüzérség felállítását támadja Körber, ha
nem az osztrák Landwehr erősítését is, ahol a csehek ma, vagy holnap követel16 Uo.
17 Pitreich az április 23-i minisztertanács után kidolgozza a delegációk előtt teendő nyilatkozata szövegét: 24.4.
904. Präs. No. 3148. HHStA PA I. K. 576. Tisza a nyilatkozat olyan módosítását kéri. hogy a hadügyminiszter
zövegéből kítessék, hogy a tüzérség ügye eldőlt. Tisza an Pitreich 28.4. 1904. 2001/M. E. HHStA PA I. k. 576. Körber
nem ért egyet Pitreich tervezett nyilatkozatával. Körber an Pitreich 1.5. 1904. 799/M.P. Kriegsarchiv, Kriegsmi
nisterium Präs. 1904 72—34/4.
18 Tisza nem ok nélkül, szerepet tulajdonított Körbernek abban, hogy a korona és a katonai vezetés elutasító
a katonai követelések ügyében. Ez személyes ellenségeskedésre vezet a két kormány között. A viszony különösen
kiéleződik 1903 novemberében, amikor Körber a hadsereg egységét veszélyeztetőnek ítéli az ún. 9-es bizottság köve
teléseit, Tisza pedig a magyar belügyekbe való illetéktelen beavatkozásnak minősíti Körber nyilatkozatát. Gustav
Kolmer; Parlament und Verfassung in Österreich 8. 1900—1904. Wien—Leipzig, 1914. 513—517. o.; Rudolf SieghartDie letzten Jahrzehnte einer Grossmacht, Berlin, 1932. 62—63. o.
19 A honvédségi tüzérség megteremtésére 1912-ben kerül sor. 1912: XXXI. te. Az 1912. évi tör vénycikkek.(Szerkl
Gréesi Károly) Budapest, 1913. 1912-ben Tisza István miniszterelnök a szó szoros értelmében karhatalommal viszi
keresztül a képviselőházban az új véderőtörvényt, amelyhez bizonyos nemzeti vívmányok is kapcsolódnak, így az
említett kétéves szolgálati idő bevezetése a hadsereg egészében, a szintén az 1890-es évek óta napirenden lévő magyar
nyelvű eljárás bevezetése a katonai büntetőbíráskodásban, a honvédség bizonyos fejlesztése, s ennek keretében a
honvédtüzérség megteremtése. Vö. Johann-Christoph Allmayer-Bed-: Der Ausgleich von 1867 und die k. u. k.
bewaffnete Macht. I n : Der österreichisch—ungarische Ausgleich von 1867. Vorgeschichte und Wirkungen (Szerk:
Peter Berger) Wien—München, 1967. 122. o.
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hetik a cseh vezényleti nyelvet, ahogy a horvát uralkodó a honvédség horvát
ezredeiben. Welserheimb a katonai tanácskozáson még leplezetlenül kimondja,
hogy a parlamenti pártok a Landwehrt legszívesebben federalista alapon szer
veznék.20 Többé ez a mondat nem hangzik el, de Körber aggodalmaiban ott
kísért.
És ha a katonai követelés Magyarországon politikai program, mozgósító, pár
tokat összetartó jelszó, vélt és valódi sérelmek levezetője, Ausztriában, ahol a
belső viszonyok jóval bonyolultabbak voltak, éppúgy szükség volt a katonai kö
vetelések hasonló szerepére. Körbernek táplálnia kellett az osztrák-németség
egyre fogyatkozó osztrák nemzeti önérzetét, a Gesamtstaathoz tartozás tuda
tát, s a Gesamtstaat védelme a „magyar fenyegetéssel" szemben ennek a tu
datnak nagyon is alkalmas tápszere volt.
A honvédségi tüzérség epizódja egyetlen dolgot mutat: ha megváltoztak is a
dualizmus évei alatt az ellentmondások formái, ha a honvédség a birodalom
megbízható támasza lett is, a gondok forrása ugyanaz maradt; a rendszer vál
toztatásának még oly szerény igénye, amilyen Tisza javaslata, új konfliktusok
sorát hozta felszínre. „Közös és egységes, mint amilyen, maradjon seregem"
— mondotta nem kis önérzettel az agg császár.21 S ezt akarták miniszterei is.
Tisza István nem kevésbé, mint Ernst Körber. A konfliktus nem az egység
tagadásából, hanem az egység tarthatatlanságából táplálkozott.

20 Igen jellemző, hogy 1868-ban, a Landwehr-ről szóló törvény kidolgozásakor Khuen akkori közös hadügymi*
niszter naplójában így határozta meg a közös hadsereg, ill. a két Landwehr jellegét: „Die Landwehr beider Reichshâlften müsse einen nationalen Anstrich bekommen, die Hauptarmee jedoch einheitlich sein." (Kiemelés — S. É.)
Idézi : Wagner: G-eschichte des Kriegsministeriums 47. o. Welserheimb osztrák honvédelmi miniszter az uralkodó elnök
lete alatt tartott 1904. március 29-i katonai tanácskozáson: ld. 10. sz. jegyzetet. A Landwehr kötődése a tartományi
szeparatista hagyományokhoz az osztrák jogtörténet számára is evidens. Ld : Edmund Bernatzik: Die österreichischen
Verfassungsgesetze. Wien, 1911. 692—699. o.
211903. szeptember 16-án a galíciai hadgyakorlat alkalmából Ghlopyban kiadott, nagy vihart kavart hadparancs
szövegéből. Közli Kolmer: Parlament und Verfassung, i. m. 494—495. o.
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SZEKERESNÉ NISZLER MÁRIA

A GERJENI HlDFÖ
Belgrád felszabadulása 1 után a Vörös Zászlórenddel kitüntetett Dunai Kato
nai Flottilla két hajóbrigádja a jugoszláv főváros kikötőjében csoportosult. A
„Keresi" hajódandár parancsnoka, P. I. Gyerzsavin másodosztályú kapitány,
a Szovjetunió Hőse, a „Szulinai" hajódandáré, A. F. Arzsavkin másodosztályú
kapitány, a flottaparancsnok Sz. G. Gorskov ellentengernagy volt.
A Legfelsőbb Főparancsnokság a Dunai Katonai Flottillát 2 1944. november
9-ével a 3. Ukrán Front 3 alá pendelte azon feladatokkal, hogy erőszakos folyam
átkeléseket hajtson végre a Dunán, továbbá hídfőállások foglalásával segítse a
front erőinek és haditechnikai eszközeinek átszállítását a Duna jobb partjára.
Ezen célok megvalósítása érdekében utasította Tolbuhin marsall a flottilla pa
rancsnokságát, hogy vonja előre hajóit az 57. hadsereg 4 és a 4. gárdahadsereg 5
sávjába és a 83. tengerészgyalogos-dandárral biztosítsa a szárazföldi csapatok
átkelését és utánszállítását.
Az 57. hadsereg 75. hadtestével november 7-én hídfőállást foglal Apatinnál,
a 2. magyar hadseregtől jobbra védekező német „Brandenburg" hadosztály sza
kaszán, majd 9-én Batina (Kiskőszeg) körzetében, ugyanazon a helyen, ahol elő
ző nap hídfőfoglalási kísérletük kudarccal végződött. Tevékenységüket a jugo
szláv népi felszabadító erők is támogatták. 6
Az átkelt 75. hadtest csapatainak súlyos harcokat kellett vívniuk az elfoglalt
területek megtartásáért. A Duna áradása folytán ingoványossá vált talajon a
szovjet csapatok előrenyomulása lelassult, sőt a november 19—20-án megindult
heves német ellentámadások összébb szorították a szívósan küzdő 75. hadtest
apatini és batinai hídfőit. November 12-én a 75. és a 64. hadtest, az 51. és 36.
jugoszláv hadosztály elkeseredetten rohamozta a németek állásait, de csak más
nap sikerült megtörniük a makacsul védekező németek ellenállását. Végül a
két hídfőben harcolók november 23-án egyesülhettek.
1 Belgrád 1944. október 20-án szabadult fel.
2 1944. április 11-én a Főhadiszállás utasította N. G. Kuznyecovot, a Fekete-tengeri Flotta politikai tisztjét,
hogy szervezze meg a Dunai Katonai Flottillát. Parancsnoka Sz. G. Gorskov ellentengernagy, a katonai tanács tagja,
A. A. Matusldn politikai tiszt, a törzsparancsnok A. V. Szverdlov elsőosztályú kapitány lett. Mivel a Fekete-tenger
északnyugati része el volt aknásítva, a hajókat vasúton szállították el Zaporozsjeig, ahonnan leereszkedhettek a
dnyeper-bugi limánon, majd a tengeren eljutottak Ogyesszába. A Nagy Honvédő Háborúban egyedi példa, hogy hajók
vasúti szállítással jutottak el rendeltetési helyükre. A szállításra igénybe vettek 10 vasúti szerelvényt, több mint
000 vagont.
3 A 3. Ukrán Front állományába 1944 őszén az 57. hadsereg és a 4. gárdahadsereg, a 18. harckocsihadtest, a 17.
légihadsereg tartozott és a fronttal együttműködtek a Jugoszláv Népfelszabadító Hadsereg csapatai.
4 Az 57. hadsereg a 75., 04. lövész- és a 0. gárda-lövészhadtestből, a 32. gárda gépesített dandárból, a 9. áttörő
tüzérhadosztályból és egyéb megerősítésre alárendelt egységekből állt.
5 A 4. gárdahadsereg a 20. és a 21. lövészhadtestből, a 08. és 135. lövészhadtestből, a 7. gépesített hadtestből
és más megerőstésre kapott egységekből állt. November 15-én a 2. Ukrán Fronttól állományába került a 31. lövész
hadtest is. Nagy Gábor: A 3. Ukrán Front felszabadító hadműveleteinek első szakasza. Különlenyomat a Had
történelmi Közlemények 1972. évi 2. számából.
0 Ennek emlékét hirdeti Augustinčic jugoszláv szobrász alkotása.
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Az $7. hadsereg eredményei döntően kihatottak a Duna bal partján harcoló
4. gárdahadsereg további tevékenységére. Ennek 31. hadteste Dunapentele—Ba
ja, a 21. hadteste Baja—Mohács között zárkózott fel a Dunára, a második lép
csőben a 20. hadtest helyezkedett el.
A 4. gárdahadsereg parancsnoka (ekkor még I. V. Galanyin tábornok) 7 uta
sította a 21. hadtestet, hogy november 24-én egy hadosztályával foglaljon hídfőt
Mohácstól délkeletre. A német 31. SS páncélgránátos-íhadosztály részei az át
kelt csapatok előnyomulását ellenlökésekkel sem tudták megakadályozni.
Az 57. hadsereg 64. hadteste ugyanezen a napon megtörte a vele szemben
harcoló ellenséges erőket és átlépte a baranyai háromszög határát.
November 26-án a 4. gárdahadsereg 21. hadteste felszabadította Mohácsot és
Udvardnál felvette a kapcsolatot az 57. hadsereggel, majd Mohácstól délnyugat
ra és északnyugatra megtámadta a visszavonuló ellenséges 31. SS páncélgránátos-hadosztály utóvédjét. Estére már a hídfőben volt az 57. hadsereg szinte
teljes állománya, a 4. gárdahadsereg 21. hadtestének több mint két lövészhad
osztálya és a 20. hadtest is megkezdte előkészületeit az átkelésre. 8
A frontparancsnok november 28-ával a 4. gárdahadseregnek rendelte alá a
83. tengerészgyalogos-dandárt, hogy a 31. lövészhadtesttel együtt készüljenek
fel Dunaföldvár és Paks körzetében hídfőállás foglalásra az ellenség hátában.
Erre az időre kellett a Dunai Flottilla hajóinak és a 83. tengerészgyalogos
dandárnak is megérkeznie a már korábban, október 21-én felszabadított Bajára.
A parancs végrehajtása azonban súlyos nehézségbe ütközött. A Belgrád fe
letti Dunaszakaszon: Ilók—Opatovac—Vukovar körzetében a németek mintegy
115 kilométer hosszúságban beásták magukat a jobb parton, erős tüzérséggel és
aknazárral igyekeztek a szovjet hajókat távoltartani. A 83. tengerészgyalogos
dandár 305. zászlóalja (parancsnoka D. D. Martinov őrnagy, a Szovjetunió Hő
se), a „Szulinai" hajódandár támogatásával megkísérelte a terep megtisztítását,
de a németeket erről a szakaszról véglegesen csak 1945. áprilisában sikerült
kiűzniük.
Miután a Dunai Katonai Flottilla parancsnoksága meggyőződött arról, hogy az
ellenség szilárdan birtokában tartja a Duna ezen szakaszát, úgy döntött, hogy
azt .megkerülve, a Ferenc-csatornán keresztül viszi fel hajóit Bezdán körzetébe.
Erre a döntésre így emlékszik vissza A. V. Szverdlov elsőosztályú kapitány :
„Ideiglenesen én helyettesítettem a távollevő flottaparancsnokot. Amikor
megtudtuk, hogy csapataink kiűzték a hitleristákat Baja és Batina kikötőkből,
azon töprengtem, miképpen lehetne a flottilla hajóinak veszteség nélkül eljut
niuk Bajáig. Figyelmemet egyre inkább felkeltették a térképen bejelölt csator
nák. Felmerült bennem az a gondolat: mi lenne, ha valamelyik csatornán ke
resztül vinnénk fel a hajókat?" 9
Ez a megoldás a várható nehézségek ellenére is biztonságosabbnak látszott.
Az alakulatához időközben visszatért Sz. G. Gorskov ellentengernagy jóvá
hagyta Szverdlov tervét.
A csatornák felderítésével P. I. Gyerzsavin másodosztályú kapitányt bízták
meg. A műszaki- és légifelderítés megállapította, hogy a csatornák vízét hínár
borítja, medrükön számtalan híd ível át, melyeket a hajók előtt a műszakiaknak
szét kell szedniük. A zsilipek használhatatlan állapotban vannak, vizük csekély,
mindössze 80—90 centiméter mély.
Az adatok kiértékelése után a flottilla parancsnoksága úgy döntött, hogy a
7 A főparancsnokság utasítására a 4. gárdahadsereg vezetését a megbetegedett parancsnok helyett november
27-én G. F. Zaharov hadseregtábornok vette át.
8 y agy G.: i. m.
9 A. V. Szverdlov elsősoztályú kapitány visszaemlékezése Moszkvából.
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hajókat a Ferenc-csatornára 10 irányítja és utasította G. N. Ohrimenko kapitányt,
hogy aknátlanítsa a Tiszát és a csatornát. A műszaki, illetve utász-rohamdandárnak volt a feladata, hogy átjárókat készítsen az aknazárakon és részt ve
gyen a hidak szétszedésében, valamint az akadályt jelentő hídpillérek felrob
bantásában.
Két hétig folytak az előkészületek : reggel 6 órától egészen besötétedésig. Amíg
a műszakiak egy része a csatorna megtisztításával foglalkozott, másik részük a
hajókat hozta rendbe. Az őszre forduló idő, a nyirkos hideg és a korai sötétedés
nagyban akadályozta a helyreállítási munkákat, de a kitűzött időpontra minden
parancsot teljesítettek, mivel a tengerészek munkáját sokban segítette a helybe
li magyar és szerb lakosság is. A matrózok mindmáig jó érzéssel gondolnak viszsza a jugoszláv nép baráti segítségére. 11
A csatornát végül is hajózhatóvá tették. Elindulhatott a hajódandár. Az első
konvoj hajói: a 33., 71., 111., 324., 337., 412., 422., 423., 431., és a 434. páncélos
naszádok, parancsnokuk Sz. I. Borbotyko sorhajóhadnagy. A másik konvoj a
121., 124., 131., 132., 134., 221., 322., 330. és a 411. számú páncélosnaszádok
ból állt. Ennek parancsnoka I. Sz. Szoljanyikov sorhajóhadnagy. A hajókat a
217. és 220. aknakereső hajók kísérték. Parancsnokuk Sz. V. Miljukov kapitány
volt.
A hajók november 17-én hagyták el a belgrádi kikötőt és november 22-én ér
ték el a Tisza torkolatát. A zsabányi révnél alacsony fahíd állta útjukat. A
hidat nem lehetett megsemmisíteni, mert azon szünet nélkül szárazföldi csapa
tok és utánpótlást szállító gépkocsik haladtak át. Várniok kellett, míg az összes
hajó fel nem zárkózik a hídhoz.
Ekkor a frontparancsnok utasítására a hídon a forgalmat leállították, az utá
szok szétszedték a híd egy részét annyira, hogy a hajók kényelmesen át tudtak
haladni a résen. Így értek Óbecséig, a Tisza jobb partján fekvő jugoszláv köz
ségig, amelynek közelében hajóztak be a csatornába. A páncélosnaszádokat a
német légi felderítés megtévesztésére kis szigeteknek álcázták. Sajnos, minél
jobban eltávolodtak a hajók a Tiszától, a csatorna annál sekélyebb lett. A veszé
lyes szakaszokon a matrózok kiszálltak a hajókból és a maguk erejével vontat
ták a naszádokat, mint valamikor a volgai hajósok, ahogy ezt Rjepin híres fest
ményén is láthatjuk. A páncélosnaszádok alja olykor csikorogva súrolta a csa
torna fenekét, a motorok gyakran befulladtak. A csatorna néhol csupán 6—7 m
széles volt, így a part és a hajók két oldala között alig maradt egy kis szabad
hely. A nehéz navigációs körülmények ellenére nemcsak nappal, hanem éjjel is
hajóztak. Kormányosaiknak minden tapasztaltságukra és éberségükre szüksé
gük volt ilyen látási viszonyok mellett hajóik irányításához. Mindez állandó
idegfeszültséget jelentett a hajók legénységének és a tiszteknek. Így is előfor
dult, hogy minden igyekezetük ellenére óránként még egy kilométernyi utat
sem tudtak megtenni. Bezdan közelében már csak hajóikat ide-oda billentve
haladhattak. Amikor jobb oldalra dűltek, a bal oldali hűtőrendszer szennyét
tisztították ki a motorok szivattyúiból, bal oldalra dőlésnél a jobb oldalit. Oly
kor napközben is megromlottak a látási viszonyok, mert gyakran szemerkélt az
őszi eső és a kormányosok 10—20 méternyire is alig láttak el.
A dunai hajózás más követelményeket támaszt a tisztek és a legénység elé.
A tengerhez képest szűk és kanyargós víziúton történő hajózást meg kellett
tanulniuk és fel kellett készülniük a váratlan navigációs helyzetekre. A parancs10. A bácskai nagy csatornáról, az egykori Ferenc József -csatornáról van szó.
11 A jugoszláv kormány kétezernél több szovjet harcost tüntetett ki érdemrenddel és érdeméremmel. Tizenhármán
megkapták a Jugoszláv Nép Hőse címet, közöttük G. N. Ohrimenko harmadosztályú kapitány.
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nokoknak tanulmányozniuk kellett a Duna folyásának változásait, az áradások
bekövetkezéseit, az áramlás sebességét, a víz szintjének emelkedését.
A csatorna Bezidán előtti szakaszán a 324. számú páncélosnaszád egy felrob
bantott hídroncsnak ütközött, léket kapott és csak kijavítása után tudták alkal
mazni a szárazföldi csapatok átszállításánál. A többi hajó, szerencsésen maga
mögött hagyva a csatornát, kifutott a jól hajózható dunai vizekre. Bezdántól
Bajáig csak az éjszakai órákban haladhattak, mert az arcvonal közelében számí
tani lehetett az ellenséges felderítőgépek megjelenésére.
A számos akadály legyőzése után a naszádok november 28-án befutottak Ba
ja kikötőjébe.
,
Amíg a műszakiak a hajókat hozták rendbe, azalatt P. iL Gyerzsavin másod
osztályú kapitány felderítőket küldött a létesítendő hídfő környékére.
,,A vakmerő felderítők — írja visszaemlékezésében a kapitány — eljutottak
az arcvonalak mögé, kapcsolatot találtak a lakossággal, különböző hidrográfiai
méréseket készítettek, megvizsgálták azt is, miként lehet majd átvezetni a na
szádokat a Baja térségében szeptember 13-án felrobbantott vasúti és közúti
híd roncsai között és megfelelő helyet kerestek a partraszállók számára." 12
Közben Bajára ért a 83. tengerészgyalogos-dandár két zászlóalja: a 16. és a
144., valamint a 6 db SZAU—76-tal ellátott 508. partvédő üteg, J. D. Paszmurov őrnagy vezetésével.
A dandár megtett útjáról Mihail Asik, a Szovjetunió Hőse, a következőket ír
ta:
..Dandárunkat Burgaszból Szófián keresztül vasúton szállították Belgrádig.
November 15-én érkeztünk meg és még aznap útnak indítottak bennünket, hogy
mielőbb átkeljünk a Száva hídján, amely legnagyobb meglepetésünkre nem volt
felrobbantva. Ez bizony azokban a háborús időkben ritkaság számba ment.
Gyorsan átkeltünk a hídon. Rövid pihenő után egy fűzfákkal szegélyezett or
szágúton meneteltünk. Emlékszem, hogy nyirkos ősz volt, állandóan fújt a csí
pős hideg szél. November 21-én értük el a péterváradi erődítményt. Itt néhány
napot pihentünk, majd a Dunai Flottilla jugoszláv területen maradt hajói át
szállítottak minket a Duna bal partjára, Űjvidék városkába. Rövid pihenő
után — a 305. zászlóalj, D. D. Martinov őrnaggyal az élen Újvidéken maradt —
minket, vagyis a 16. és a 144. zászlóaljat, külön-külön indítottak útnak Kula—
Zombor útvonalon. 1944. november 27-én érkeztünk Bajára." 13
Tolbuhin marsall azt követelte Sz. G. Gorskovtól, a Dunai Katonai Flottilla
parancsnokától, hogy a Dunai Katonai Flottilla egyik folyami naszádos dandár
ja segítségével a 83. tengerészgyalogos-dandár egy zászlóalja 1944. december 1én éjjel hajtson végre erőszakos folyamátkelést Gerjen térségében, semmisítse
meg az ott megbúvó ellenséget, majd a 31. gárda-lövészhadtest átszállításával
erősítse a folyó túlsó partján támadó 20. és 21. gárda-lövészhadtesteket. Ezek
feladata az volt, hogy vágják el a Szekszárd—Dunaföldvár közötti utat, majd
támadjanak Székesfehérvár, Balaton irányába.
Az előkészületekről a következőket mondja Sz. G. Gorskov ellentengernagy :
„Minden hadműveletre igyekeztünk gondosan felkészíteni csapatainkat. Ha
a katonai helyzet megkívánta, a flottilla parancsnoksága, valamint a törzse a
hadműveleti övezet közelében tartózkodott. Ilyenkor egy páncélosnaszádon ren
dezkedtünk be. Ezek a hajók könnyen mozgó, gyorsjáratú naszádok voltak, me
lyeket nagyon jól alkalmazhattunk a folyami harcokban, vagy az ellenség hátá
ba deszantok kirakásában. A hajók segítségével tűztámogatásban részesíthet12 P. I. Gyerzsavin másodosztályú kapitány visszaemlékezése Ogyesszából.
13 M. V. Asik hadnagy visszaemlékezése Leningrádból.
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tük támadásba lendült egységeinket, oltalmazhattuk az átkelőhelyeket és gyor
san szállíthattuk egyik helyről a másikra a szárazföldi csapatokat. A keskeny
hajókkal behatolhattunk a Duna árterületeire és mellékágaiba, hogy „átfésül
jük" ezeket a helyeket, vagy „kifüstölhessük" az ilyen helyeken megbúvó hit
leristákat." 14
A sikeres partraszállás elősegítése érdekében a 4. gárdahadsereg parancsnok
sága november 30-án a 20. és a 21. gárda-lövészhadtestekkel támadást indított
Bonyhád és Szekszárd irányába, hogy lekössék a németek erőit, amíg a 83. ten
gerészgyalogos-dandár tüzérsége, az 508. partvédő üteg, a flottilla parancsnok
sága, valamint a 31. lövészhadtest felvonul Gerjennel szemben, a Duna bal part
ján.
P. I. Gyerzsavin másodosztályú kapitány az előkészületekre így emlékszik
vissza :
„November 30-án utasítottam a deszantot szállító hajók parancsnokait, hogy
a kijelölt hajókat töltsék fel a szükséges haditechnikai eszközökkel és legyenek
készen az indulásra.
A feladat végrehajtására 15 páncélosnaszádot jelöltem ki. Ebből 10 naszád
szállította a deszantot, egyen az egészségügyiek rendezkedtek be, négy hajó pe
dig tűztámogatásával fedezte a hajók útját." 15
A deszantot a következő hajók szállították: a 111. számú hajó, parancsnoka
I. A. Balabuha főhadnagy; a 121., parancsnoka A. K. Abrahmanov főhadnagy, a
Szovjetunió Hőse; a 131., parancsnoka G. A. Murzinov főhadnagy; a 134., pa
rancsnoka V. Sz. Guszjatnyikov hadnagy; a 221., parancsnoka V. V. Poljakov
főhadnagy, a Szovjetunió Hőse; a 339., parancsnoka V. I. Portnoj hadnagy; a
411., parancsnoka Sz. I. Penasin hadnagy; a 423., parancsnoka A. A. Peretyjatku főhadnagy; a 434. számú páncélosnaszád, parancsnoka K. V. Menysikov fő
hadnagy és a 431. számú naszád, parancsnoka V. P. Iljanoj hadnagy. A hajóraj
parancsnoka I. Sz. Szoljanyikov sorhajóhadnagy. Tűztámogatást a 33., 71., 324.
és a 337. páncélosnaszádok nyújtottak. Ezek parancsnoka V. A. Birjuk főhad
nagy volt.
A 322. számú páncélosnaszádon az egészségügyiek rendezkedtek be, akiknek
az volt a feladatuk, hogy a sebesülteket felvegyék a hajóra és elsősegélyben
részesítsék őket. Ennek a páncélosnaszádnak a parancsnoka A. Kurta hadnagy
volt.
L. K. Szmirnov ezredes, a 83. tengerészgyalogos-dandár parancsnoka, a hídfő
létesítésére a 16. zászlóaljat jelölte ki és megparancsolta I. G. Beljak őrnagy
nak, hogy készüljön fel erre a feladatra.
A kapott parancsra így emlékszik vissza I. G. Beljak őrnagy, a 16. zászlóalj
parancsnoka :
„Hívatott a dandár parancsnoka, L. K. Szmirnov ezredes, és közölte velem,
hogy felelősségteljes feladat előtt állunk. Dandárunk azt a parancsot kapta,
hogy egy zászlóalj erejű deszantot tegyen partra Gerjen térségében, semmisít
se meg az ellenséget, vágja el menekülésének útját és ne adjon neki lehetősé
get, hogy új állásokban megkapaszkodhassak.
A parancs számomra nem volt váratlan, niégis szükséges volt, hogy megte
gyem a megfelelő intézkedéseket, és mindent alaposan mérlegeljek. Elő kellett
készíteni a katonák behajózását, lőszert, élelmet, gyógyszert kellett vételezni.
A legaprólékosabban át kellett gondolni az esetleges ellenlökés elhárításának
módját.
14 Sz. G. Gorskov ellentengernagy visszaemlékezése Moszkvából.
15 P. I. Gyerzsavin visszaemlékezése.
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; A parancsnoki harcálláspontra, egy Duna-parti házba, összehívattam a századparancsnokokat, hogy ismertessem velük az előttük álló harci feladatot. Ki
jelöltem azt a hajót, amelyen az elsősegélynyújtás helyét rendeztük be. Csak
amikor meggyőződtem arról, hogy minden egyes parancsnok tisztában volt sa
ját feladatával, akkor adtam ki a parancsot, hogy a zászlóaljat gyülekeztessék
a behajózás körletében, ahol a politikai tiszt, I. P. Kalasnyikov százados szólt
hozzájuk." 16
V. A. Pogrebnyak, az aknavetőszázad akkori hadnagya, így emlékszik vissza
a tisztek eligazítására:
„Késő délután volt, amikor I. G. Beljak őrnagy, a 16. zászlóalj parancsnoka
magához hívatta a századparancsnokokat: Korobkint, az 1., Jelcovot a 2. és Fismant a 3. század parancsnokait és engemet. Akkor már a megbeszélés helyén
volt a zászlóaljparancsnok és helyettese N. I. Petrov őrnagy, I. P. Kalasnyikov
politikai tiszt, L. I. Frolov százados a törzsből, valamint V. P. Bisztrov sorhajó
hadnagy. Beljak őrnagy ismertette az előttünk "álló feladatot, mely szerint még
az éjjel el kell foglalnunk Gerjent és környékét." 17
I. Sz. Szoljanyikov sorhajóhadnagy 1944. december 30-án 19,30 órakor beha
józta a 16. zászlóaljat, összesen 475 tengerészgyalogost. Erről a következőkben
tájékoztat a behajózásért felelős sorhajóhadnagy:
„Annak ellenére, hogy előzetes felkészülésre nem volt sok idő, a behajózás
gyorsan és a vártnak megfelelő rendben történt. Az állomány fegyelme kitűnő
volt. A katonák, hála a politikai tiszt, I. P. Kalasnyikov százados kitűnő nevelő
munkájának, morálisan jól fel voltak készítve a harci feladatra.
Közöltem a hajók parancsnokaival, hogy tilos a naszádokat kivilágítani, az
ellenség rendszertelen lövéseit viszonozni, nehogy a torkolattüzek eláruljanak
minket; a hajók húzódjanak a Duna keleti partjához, mert ez a Duna-szakasz
a mi csapataink kezén volt. Közöltem azt is, hogy a hajók védelmét a tűztámo
gatást biztosító hajók fogják ellátni, a partraszállást pedig a Gerjennel szemben
felvonult tüzérségünk fedezi."18
A hajókonvoj 20,15-kor indult el felfelé a Dunán. A sűrű ködben az arcvona
lig az előre meghatározott sorrendiben, a legszűkebb távközben haladtak egy
mástól. Bevált álcázási manőverük volt, hogy a kipufogó gázokat a vízibe eresz
tették, és csak az egyik motort működtették. Ezzel mérsékelték a motorzúgást.
így a lehető legkisebb zajt keltve sikerült egy ideig a német és a magyar part
védelmet kijátszaniuk.
A behajózás körülményeire és a hajók útjára a még életben levő és felkutatott
deszantharcosok így emlékeznek vissza. A már említett V. A. Pogrebnyak had
nagy ezt írja:
„Az aknavető-század, melynek én voltam a parancsnoka, egy hajóra került a
45 milliméteres lövegek szakaszával. November utolsó napja volt, az est hamar
leszállt és úgy tűnt nekem, hogy ez még az eddigieknél is sötétebb. A folyóra
sűrű köd szállt, és szemerkélni kezdett az eső. Két méternyire sem lehetett el
látni, ezért csak lassan haladhattunk előre. Néha az volt az érzésem, hogy már
nagyon régóta hajózunk és hogy talán el is hagytuk a kiszállás helyét." 19
V. I. Martyinyec szakaszparancsnok-helyettes a következő visszaemlékezését
küldte ei:
„1944. november 30-án este nyolc óra körül behajóztak minket Baja térségé
ben. Parancsot kaptunk, hogy nagy mennyiségű lőszert vigyünk magunkkal, így
16 I. G. Beljak őrnagy visszaemlékezése Nbvoszibirszkből.
17 V. A. P«grebnyak hadnagy visszaemlékezése Nyizsnyevegyenyejevszkijből.
18 I. Sz. Szoljanyikov sorhajóhadnagy visszaemlékezése Izmailból.
19 V. A. Pogrebnyak visszaemlékezése.
;9 H a d t ö r t é n e l m i Közleményeik
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a lőszeresládák között alig tudtunk mozogni. A teljes sötétség beálltakor, sűrű
ködben indítottak útnak minket, hogy elfoglaljuk Gerjent, amely a Duna jobb
partján az ellenség kezén volt. A Ibal part a miénken volt. Hála a sűrű ködnek
és a naszádok csendes motorzajának, az ellenség nem mindjárt fedezett f el ben
nünket." 20 '
G. P. Rudakov matróz ugyanerről az útról a következőket mondja:
,,1944. december elsejére virradó éjjel haladtunk felfelé a Dunán. Engem a k 
kor megint úgy elkapott a maláriás láz, hogy egész menet alatt csak vacogtam.
A hideg szél elleni védelmül a naszád lövegtornyához lapultam. Amikor az el
lenség zónájába kerültünk, felfedeztek bennünket és lövegekkel, valamint gép
puskákból lőni kezdték a hajókat. Az előttünk álló harci feladat okozta izga
lomtól imég a hidegrázásom is elmúlt egy időre." 21
Az ellenség a hajókat 23,45 órakor fedezte fel Gerjen alatt mintegy három
kilométernyire és Kovács-puszta térségében nyitotta meg a tüzet.
I. M. Szkolubin, a 3. század egyik tengerészgyalogosa a németek belövéseireígy emlékszik vissza:
„Katyusákkal felszerelt páncélosnaszádok kíséretében szállítottak minket fel
felé a Dunán. Részben a hajófenékben, részben a fedélzeten helyezkedtünk el.
A hajók éjjel haladtak, hogy egy meghatározott helyen, a Duna jobb partján
kitegyenek bennünket. Amikor az ellenség felfedezett minket, erősen tüzelni
kezdett a hajók irányába, de a mieink hamar elhallgattatták tűzfészkeiket."22
Csak a biztosítás négy hajója viszonozta a tüzelést és vonta így magára az
ellenség figyelmét. A deszantot szállító hajók, a kiadott parancs értelmében^
nem lőttek, hogy az ágyúk torkolattüze ne árulja el őket. A köd jó takarónak
bizonyult, az ellenség csak vaktában lövöldözött a motorzúgás irányába. Négy
hajó kapott ugyan belövéseket, de a keletkezett rongálódások nem veszélyeztet
ték a naszádok további útját. A katonák közül senki sem sérült meg, de óva
tosságból a Duna bal partja közelébe ihúzódtak és igyekeztek mielőbb céljuk
hoz érni.
December 1-én 00,05-kor megközelítették a kiszállás helyét. A tűztámogatást
biztosító hajók előre húzódtak Gerjen fölé mintegy három kilométernyire. Ne
kik és a már Gerjen magasságában elhelyezkedett tüzérségnek kellett fedez
niük a partraszállást.
Mivel a meglepetésszerű partraszállás meghiúsult, Beljak őrnagy a part menti
ellenséges erők felderítése céljából az egyik naszád legénységét partra tette a
közeli szigeten azzal a paranccsal, hogy hangos hurrá-kiáltásokkal hívják ma
gukra az ellenség figyelmét. A csel bevált, a németek a sziget irányába tüzel
tek, ezzel elárulva tűzfészkeik helyét.
A harc ezen szakaszáról a következőkben számol be az őrnagy:
„A partraszállás tervét menet közben módosítottam és azt két lépcsőben haj
tottam végre. Körülbelül másfél kilométernyire a kiszállás helyétől az egyik ha
jóról deszantot tettünk ki egy kisebb szigetre. Két másik hajónk a partközeibe
húzódott és készen állt arra, hogy bármelyik pillanatban megkezdje manőve
rezését Gerjen irányába. Az ellenséges partvédelem hamar észrevette a szige
ten mozgó alegységet éš a sziget irányába aknavetőtüzet nyitott. Mikor láttam,
hogy meg akarják rohamozni a szigetet, megparancsoltam, hogy a partközelhe húzódott és magát ott álcázó két hajó induljon Gerjen irányába, az én ha20 V. I. Martyinyec visszaemlékezése Volgográdból.
21 G. P. Rudakov visszaemlékezése Feodoszijából.
22 I. M. Szkolubin visszaemlékezése Feodoszijából.
23 I. G. Beljak visszaemlékezése.
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jóm pedig felvette a kitett deszantot. Erre az időre befutottak a második lép
cső naszádjai is és ezekkel együtt közelítettük meg a partot." 23
I. M. Szkolubin matróz részt vett ebben a szigeti akcióban és így számol be
róla:
„Mivel magunkra kellett vonnunk a parton védekező ellenség figyelmét,
hogy erejét megállapíthassuk, harsány thurrá-^kiáltások közepette hajóztunk ki
egy kisebb szigeten. A csel sikerült, az ellenség tüze rövidesen felénk irányult,
mivel feltételezték, hogy főerőink ott vannak. Szerettünk volna mi is támadni,
de a parancs értelmében ott kellett megvárnunk az értünk küldött páncélosnaszádot, hogy a Gerjen térségében tervezett partraszállásban részt vehes
sünk." 24
Amikor fellőtték a vezérhajó jelzőrakétáját, a páncélosnaszádok a kibonta
kozás körzetében 90°-os fordulatot tettek és igyekeztek késedelem nélkül meg
közelíteni a kikötés helyét.
Elsőként V. I. Iljanoj hadnagy hajója ért partközeibe. Öt követte a többi ha
jó széthúzódva a Duna-part mentén.
Gerjen előtt —• a Duna közepétől nézve — két kisebb és két nagyobb sziget
terül el. A szovjet katonák az egyik kis szigeten szálltak partra éš a Duna
mellékágán átgázolva kellett volna a nagyobb szigetre jutniuk, ahonnan ugyan
csak a Duna mellékágán keresztül partra jutniuk. Sajnos, az őszi áradások miatt
megáradt folyóban olyan magas volt a vízállás, hogy nem minden szakaszon
tudtak a katonák a mellékágon átgázolni.
A tengerészgyalogosok közül még emlékeznek néhányan erre az akadály
ra. G. P. Bulgakov matróz ezt írja:
<
„Naszádunk egészen közel húzódott a parthoz. Gyorsan kihajóztunk, csatár
láncba fejlődtünk és megindultunk előre.
Csak később vettük észre, hogy egy szigeten vagyunk. Jól felgyűrtük katonaköpenyünket, géppisztolyainkat a fejünk fölé emeltük és beléptünk a yízbe,
hogy gázlót keressünk benne. A víz bizony hideg volt és mély is. Belekapasz
kodtunk a fák törzsébe, hogy tarthassuk magunkat a sebes árban, de vissza
parancsoltak minket a szigetre. Voltak olyanok is, akik a vízből kiálló fák,te
tejére másztak fel és ott ültek, míg egy hajó értünk nem jött, hogy megfelelőbb
helyre szállítson minket." 25
. •
N. K. Kurinyev matróz ugyanerről az akadályról ezeket mondja :
„A Duna mellékágán nem tudtunk keresztüljutni. Egymás. után libasorban
ereszkedtünk a vízbe. Legelői egy 210 cm magas bajtársunk — név szerint
Szkvornyakov — haladt, imi meg mögötte. Egyszercsak Szkvornyakovot ellépte
a víz. de szerencsésen a partra tudtuk húzni. Aztán kivártuk, míg értünk' jött
egy hajó. A parton már folyt a harc, s a mieink „Palundra" („Előre") csata
kiáltással törtek előre. Csakhamar jött is értünk egy hajó és megindulhattunk
a község felé."26
""' ••>'<' -'
Az a hajó, melyen V. A. Pogrebnyak hadnagy aknavetői és a 45 milliméteres
lövegek voltak elhelyezve, egy vízmosásnál kötött ki, ezért a haditechnikái esz
közöket itt nem lehetett partra tenni. Rádiójelzéseikre a társhajók segítségevei
megfelelőbb helyen tették partra a századot és felszerelését.
A hadnagy a következeképpen mondja el a történetet: „Hajónk megközelítet
te a partot és megkezdtük a kihajózást. Hamarosan beláttuk, hogy minket egy
vízzel elárasztott ellenséges védelmi szakaszra tettek ki. Átmentünk a töltésen
és láttuk, hogy a töltés mögött is víz van. Először ki kellett tapasztalnom az át24 I. M. Szkolubin visszaemlékezése.
25 G. P. Kudakov visszaemlékezése.
26 N. K. Kurinyev visszaemlékezése Kercsből.
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jutás lehetőségeit, de kit küldhettem elsőnek az ismeretlen mélységű vízbe?
Ügy döntöttem, hogy magam indulok neki, mivel 181 cm magas vagyok és ta
lán nem lep el a víz? Sajnos, itt a kikötés közelében nem találtunk olyan he
lyet, amelyen át lehetett volna szállítani a haditechnikai eszközöket, ezért újra
elindultam, hogy egy kicsit távolabb próbálkozzam. A víz bizony nagyon hideg
volt, de mit lehetett tenni, katonák voltunk és tengerészek. Csakhamar jelzést
kaptam, hogy térjek vissza, mert értünk jön egy hajó, hogy megfelelőbb part
szakaszra szállítson bennünket." 27
Abban a mellékágban, ahol Pogrebnyak hadnagy százada akart partraszállni,
volt egy mély kopolya, amelyen keresztül nem lőhetett az aknavetőket és a kis
kaliberű lövegeket átszállítani és amelyben a nagy mélység miatt több szovjet
katona halt hősi halált." 28
Ezt a szomorú tényt említi levelében I. L. Bulgakov is, aki nemcsak az em
lített sikertelen próbálkozásról tájékoztat, hanem egyik bajtársának a haláláról
is megemlékezik:
„Ez a partraszállás sok időnket elrabolt és néhány bajtársunkat is elvesztet
tük itt. A zászlóaljban hárman voltunk Bulgakovok. Egyikük éppen itt fulladt
a vízbe."29
A partraszállókat a Duna-töltés gerjeni oldala felől körülbelül 30—40 fős ma
gyar csendőralakulat kézifegyver- és géppuskatüze fogadta. Rövid, de elkesere
dett harc keletkezett. A deszant azonban a tüzérség támogatásával 20 perces
küzdelem után megsemmisítette az ellenséget, hídfőállást foglalt és támadásba
lendült Gerjen — a Duna jobb partján 1 km hosszan és 500 métef mélységben
elterülő, 1714 lakost számláló —község irányába.
A községben lefolyt harcokról a következőket írta I. G. Beljak őrnagy:
„Amint a töltés mentén kialakult harcokat befejeztük, nyomultunk Gerjen
községbe. I. Sz. Jelcov és I. Z. Fisman századai elfoglalták a község nyugati pe
remrészét, de a további előnyomulásunkat a déli körzetben megakadályozták
az ellenséges tűzfészkek. Tehát előbb ezeket kellett felszámolnunk. Parancsot
adtam V. A. Pogrebnyak hadnagynak, az aknavetőszázad parancsnokának az
ellenséges tűzfészkek megsemmisítésére, melyek akadályozták I. Z. Fisman szá
zadának előrenyomulását. I. Sz. Jelcov századának pedig megparancsoltam,
hogy kerítse be a község belterületén védekező ellenséget."30
Az aknavetőszázadból P. P. Bernadzikovszkij hadnagy szakaszparancsnok
kapta a feladatot az ellenséges tűzfészkek megsemmisítésére.
Az ebben a szakaszban harcoló V. I. Martyinyec szakaszparancsnok-helyettes
jól emlékszik még a feladat végrehajtására: „Ennyi év után sem tudom elfelej
teni a helybeli lakosok segítőkészségét. A harcok alatt egy idősebb férfi jött be
abba a pajtába, ahol szakaszunk tartózkodott és tört orosz nyelven magyaráz
va valamit, abba az irányba mutogatott, ahonnan szakadatlanul tüzelt felénk
egy ellenséges géppuska és megakadályozta előrenyomulásunkat. Két bajtár
sammal és ezzel a gerjeni hazafival hátulról felmásztunk annak a háznak a
padlására, ahonnan lőttek ránk és gránátot hajítva közéjük, megsemmisítettük
az ellenséges gépfegyvert, kezelőlegénységével együtt. Nagyon sajnálom, hogy
nem kérdeztem meg ennek a segítőkész embernek a nevét, csak azt tudom, hogy
igazi hazafi volt."31
A. B. Vajnsenker hadnagy géppuskás századának kellett a községben állomá/
27
28
29
30
ál

V. A. Pogrebnyak visszaemlékezése.
Szabó Elemér gerjeni tanácselnök tájékoztatása.
I. L. Bulgakov visszaemlékezése Jevpatoriából.
I. G. Beljak visszaemlékezése.
V. I. Martyinyec visszaemlékezése.
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sózó ellenség körében pánikot kelteni, hogy az említett századok zavartalanab
bul nyomulhassanak előre.
A. B. Vajnsenker-hadnagy erről a következőket mondja: „Az ellenség a köz
ség belsejébe húzódott és ellenlökéseivel igyekezett megállítani rohamunkat.
Heves tüzelése miatt és azért, hogy gyakori helyváltozatásainkkal pánikot kelt
sünk soraik között, gyakran megváltoztattuk géppuskáink helyét. így arra sem
volt idejük, hogy bemérjenek minket. Az én szakaszomban A. M. Szoroka őr
mester volt az egyik kezelőlegénységnek a parancsnoka. Nagyon tiszteltük őt,
mert mellét két Dicsőség-érdemérem is díszítette. Nyugodtsága, a győzelembe
vetett hite mindnyájunkra átragadt. Amíg a harcosok egy imásik helyre gurítot
ták Maxin-géppuskáinkat, ő azalatt is tüzelt" .. .karabélyával. 32
Hajnal tájban Jelcov és Fisman századainak sikeres előnyomulása lehetővé
tette, hogy G. F. Petrov őrmester rohamcsapata utcai harcokat kezdjen. Az
ellenség egy ideig még ellenállt, de a szovjet katonák lendületes rohamát követő
rövid utcai harcok után a községben tartózkodó csendőralakulatok elhagyták a
községet és nyugati irányba vonultak vissza.
A község, majd környékének átfésülése után 120 magyar katona — köztük
tisztek is — került fogságba.
A harcok következtében négy szovjet katona halt hősi halált. A község lakói
közül hatan vesztették életüket: Berenkei Albert, Gerendai István, Fischl Sán
dor, Lacza Józsefné, Lacza Mihály és Sz. Vajda Gergely.33
A zászlóaljnak is volt néhány sebesültje, köztük volt a 221. számú páncélos
naszádon tartózkodó V. Sz. Katajcev őrmester és a zászlóaljparancsnok, I. G.
Beljak őrnagy, aki sebesüléséről a következőkben számol be:
„Még a támadás folyamán parancsnoki harcálláspontomat egy délnyugati
irányban fekvő mellékutcába helyeztem át, de e közben egy akna olyan súlyo
san megsebesítette bal lábamat, hogy nem tudtam ráállni. Helyettesem, N. I.
Petrov őrnagy szállított egyik hajón működő kötőzőhelyre. A többi sebesültün
ket is odaszállították." 34
A zászlóalj parancsnokságával azután V. P. Bisztrov sorhajóhadnagyot bízták
meg, aki a törzs részéről vett részt a partraszállásban.
A gerjeni harcok tömör összefoglalását I. Z. Fisman hadnagytól idézem: „Mit
is mondhatnék rendkívülit a gerjeni partraszállásról? Az volt a feladatunk,
hogy foglaljuk el ezt a települést, fedezzük támadásunkat £ németek ellen és
nyissunk utat a támadó alakulataink előtt. A parancsot végrehajtottuk és vár
tuk a következő utasítást.. .',35
Hajnali 5 óra körül a zászlóalj egy része elindult Fadd irányába, a páncélos
naszádok pedig megkezdték a szárazföldi csapatok átszállítását a Duna jobb
partjára. A gerjeni hídfő tehát működni kezdett. A négy napig tartó folyam
átkelést Jegorov őrnagy irányította, aki békében a moszkvai Lomonoszov Egye
tem történelemtanára volt. Mohács, Baja, Gerjen, Kalocsa, Harta, majd Paks
térségében megfeszített 'munkával szállították a magasabbegységeket a Duna
túlsó oldalára. A 411., a 131., a 324. (parancsnok L. M. Lugovoj gárdahadnagy}
és a 134. számú hajókat szinte a merülés határáig megterhelték.
Fehér István gerjeni lakos kísérte el az egyik átszállított zászlóaljat Duna
szentgyörgyig, hogy a hajnali ködben el ne tévedjenek. A zászlóalj egyik kato
nája Hajnalpír a szabad Gerjen felett cíimmel 1944-ben feljegyzést készített a
dunai átkelésről, a kemény harcokról, a szovjet katonák hősies helytállásáról,
32 A. B. Vajnsenker hadnagy visszaemlékezése Kabargyinkából.
33 Szabó Elemér gerjeni tanácselnök tájékoztatása.
34 I. G. Beljak visszaemlékezése.
35 I. Z. Fisman hadnagy visszaemlékezése Ogyesszából.
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melyben megemlíti Fehér Istvánt is. Nyikoláj Nyikiforovics Beluh többek kö
zött ezeket írja:
„A község polgárai hamarosan összebarátkoztak velünk, de nem sokáig időz
hettünk. Gerjen felszabadítása után újabb parancsot kaptunk, Dunaszentgyögy
felszabadítására. Szívemben ma is meleg szeretettel gondolok a gerjeni embe
rekre, s köztük egy István nevezetű hazafira, aki hozzánk csatlakozva vállal
kozott, hogy átvezet bennünket egy dűlőúton Dunaszentgyörgyre. Ez az István
nevezetű ember kicsit törte a szláv nyelvet.. .',3ß
L. I. Golubovszkij százados visszaemlékezéséből idézzük a következő soro
kat: „Valóban részt vettem Gerjen és környékének felszabadításában. Ekkor
a 252. lövészhadosztály 928. ezredének 3. zászlóalját vezettem. Hadosztályunk
parancsnoka I. A. Gorbacsev vezérőrnagy, az ezredünk parancsnoka Moszenko
ezredes volt. Zászlóaljamba mintegy 500 katona és tiszt tartozott. December 1én a Dunai Flottilla hajói átszállítottak minket Gerjen térségébe, ahol már egy
hídfő létesült, hogy âz egész hadosztályunkat átszállíthassák a Duna jobb part
jára. Mi Gerjenből Dunaszentgyörgy, majd Cece irányába nyomultunk előre,
hogy mielőbb kiérjünk a Balatonhoz."37
L. I. Golubovszkij százados a térségben folytatott eredményes harcáért meg
kapta az Alekszandr Nyevszkij Érdemrendet.
Kardos Benő, id. Sz. Vajda József és id. Tóth Sándor gerjeni lakosok szeke
rekkel segítették a lőszert továbbszállítani. Mindnyájan sértetlenül tértek vissza
otthonukba. 38
A lakosság támogatását még a mai napig sem felejtették el a felszabadítók.
V. A. Pogrebnyak hadnagy a következőkre emlékszik: „Nagyon sok volt a lő
szerünk. Mivel hajóink már a szárazföldi csapatok átszállításával voltak elfog
lalva, sem lőszerünket, sem harci eszközeinket nem tudtuk volna egykönnyen
elszállítani, Iha a gerjeniek nem segítettek volna olyan készségesen. Lovakat és
szekereket bocsátottak rendelkezésünkre. Miután mindent felraktunk a szeke
rekre, bementünk az egyik házba, ahol a parancsnokságunk is tartózkodott,
hogy az indulás előtt egy kicsit szárítkozzunk. Amikor a háziak meglátták, hogy
csuromvizesek vagyunk, száraz fehérneműt adtak. Ezt még a mai napig sem fe
lejtettem el." 39
Aztán megkaptuk a parancsot a továbbindulásra. Ütközben utolértük az előt
tünk menetelő első századunkat, melynek Korobkin százados volt a parancs
noka, ö is, akárcsak az egész század, csuromvizes volt.
Lassan egy község házai bontakoztak ki a reggeli ködben. Óvatosan nyomul
tunk az elővéd nyomában. Emlékszem katonáim közül Bobrisov Nyikoláj,
Sztyefutyin Mihail, Szkripko Vlagyimir, Babenko Alekszej, Mamedov, Karpenko Nyikoláj, Zverev Vlagyimir nevére, mert velük egészen a, Kis Földtől együtt
harcoltunk; szakaszparancsnokaim Bernadzikovszkij Pjotr, Petrov Iván, Gorogyeckij Mihail hadnagyok, az egészségügyi nővér Trevoga Nyina volt.
A község peremrészén három lőszerrel megrakott lovaskocsit találtunk, de
katonák nem voltak a közelben. Annyi idejük sem volt, hogy elhajtsák a foga
tokat.
Amikor a községbe értünk, bezörgettünk az első házakba. A lakosok között
tolmács is akadt, akitől megtudtuk, hogy a községet Faddnak hívják. Sajnos,
a tolmács azt már nem tudta megmondani, vannak-e még ellenséges csapatok
a községben, ezért Korobkin századossal úgy döntöttünk, hogy óvatosságból
36 N. N. Beluh viszaemlékezése Sztavropolból.
37 L. I. Golubovszkij visszaemlékezése Szumiből.
38 Szabó Elemér gerjeni tanácselnök tájékoztatása.
39 A szóban forgó ház Vida József tulajdonát képezte. Vidáék adtak száraz fehérneműt az átázott tiszteknek.-
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letérünk a főútvonalról és két utcával arrébb, nyugati irányból hatolunk be a
községbe. Nem akartuk a polgári lakosságot kitenni az esetleges összecsapások
nak, óvatosan haladtunk előre, géppisztolyainkat lövésre készen tartva.
Az egyik ház udvarán körülbelül 10—12 magyar katonát találtunk, akik már
lerakták fegyvereiket, mert inkább a fogságot választották, mint a további har
cot ellenünk. így értünk egyetlen lövés nélkül a község keleti felébe. Itt.me
gint magyar katonákra akadtunk, akik azonnal megadták magukat. Ez már va
lamivel nagyobb csoport volt ; lehettek vagy hetvenen.
A következő parancs szerint be kellett ásnunk magunkat az országút két ol
dalán. Felállítottuk aknavetőinket és várakoztunk. Paks felől lövöldözéseket
lehetett hallani, ott még bent volt az ellenség.
Mivel a község területén harcoktól már nem kellett tartanunk, jött a parancs,
hogy elhagyhatjuk állásainkat és visszatérhetünk a községbe. A lakosság na
gyon barátságosan fogadott bennünket. Sem ők, sem a fogságba esett katonák
nem féltek tőlünk. A férfiak kíváncsian vettek körül minket és dohánnyal kí
náltak meg. Mikor megtudták, hogy a konyha még nem ért minket utol, ötösévelThatosával behívtak házaikba és megvendégeltek mindnyájunkat. \
Nekünk azonban a továbbiakban is gondoskodnunk kellett katonáinkról, ezért
.azt javasoltam Korobkin századparancsnoknak, hogy menjünk el a község bí
rájához és érdeklődtünk nála élelmiszerkészletek iránt. Mivel Korobkin nagyon
rosszul érezte magát, valószínűleg magas láza volt, azt tanácsolta, hogy tegyek
belátásom szerint. Magammal vittem a tolmácsot és Petrov őrmestert és be
állítottunk a község bírájához.40 Még a mai napig is jól emlékszem rá, közép
korú és elég magas termetű férfi volt, aki közölte velünk, hogy élelmiszerkész
letekkel nem rendelkezik, de segít, amiben csak tud. Igazolást adtam neki ar
ról, hogy rendfenntartó emberei szabadon járhatnak a község területén, mivel
a szovjet hadsereg számára élelmiszerről gondoskodnak. Néhány óra alatt anynyi élelmiszert gyűjtöttek be, hogy három napra elegendő volt. Hát az ilyesmit
nem könnyen felejti el az ember, azért is emlékszem még ennyi év után is er
re." 41
Paks december 2-án szabadult fel. Erről röviden I. L. Bulgakov a következő
ket mondja:
„Aztán ismét behajóztak bennünket és indultunk Paksra. Az elsők között
partraszállt bajtársaink aknátlanították előttünk a terepet. Mi a főerők beérke
zéséig tartottuk a községet, aztán indultunk tovább, Dunapentelére." 42
Pakson egy magyar hajós, Tumpek Ferenc is segítette a dunai hajóút kije
lölését és 2—3 napot töltött az egyik szovjet páncélosnaszádon, hogy a hajók
veszteség nélkül hajózhassanak, a Dunán és akadály nélkül jussanak el Duna
pentelére. Talán neki is köszönhető, hogy a naszádok különösebb nehézség nél
kül jutottak el Dunapentelére, ahol 1945. december 5-én partraszállt a 83. ten
gerészgyalogos-dandár 144. zászlóalja.
Az elért katonai sikerekről a TASZSZ 1944. december 2-án a következő össze
foglaló jelentést tette közzé:
„A 3. Ukrán Front csapatai folytatták sikeres támadásukat. A Duna nyugati
partja mentén észak felé előrenyomuló csapatrészeink, lendületes támadás ered
ményeképpen elfoglalták Szekszárd városát, fontos útcsomópontot. Más csapat
egységeink erőszakos átkelést végeztek a Dunán, Szekszárd városától északke
letre és átvágták a Budapest felé vezető országutat. A hitleristák, miután az
egyetlen alkalmas visszavonulási utat elvesztették, eldobták fegyvereiket és
40 A község bírája akkor Telegdi Pál volt.
41 V. A. Pogrebnyak visszaemlékezése.
42 I. L. Bulgakov visszaemlékezése.
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szétszaladtak. A sikert kiaknázva, a szovjet harcosok elfoglalták Paks és Bony
hád városát.'"13
I. V. Sztálin napiparancsban mondott köszönetet a Gerjen és Paks felszabadí
tásában részt vett egységeknek: „Ma, december 2-án 20 órakor Moszkva, hazánk
fővárosa 224 ágyú hússzoros össztüzével köszönti a 3. Ukrán Front hős csapatait,,
közöttük a Dunai Flottilla hajóit és egységeit, akik elfoglalták Szekszárd, Ka^;
posvár, Paks, Bonyhád és Dombóvár városokat...
A nagyszerű harci tevékenységért köszönetemet fejezem ki a parancsnokok
nak és nektek, katonák, akik e városok elfoglalásáért küzdöttetek . . .
örök dicsőség a hősöknek .. ."44
•> •• "
A napiparancsban felsorolt tisztek, között volt Sz. G. Gorskov ellentenger
nagy, P. I. Gyerzsaivin másodosztályú kapitány és L. K. Szmirnov ezredes. A 83.
tengerészgyalogos-dandár megkapta a Dunai megtisztelő nevet, a Dunai Katonát
Flottilla a Nahimov Érdemrend I. fokozatát.

43 TASZSZ 1944. december 2. jelentése.
44 A napiparancs száma: 214.
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SZEMLE

PÓKA-PIVNY ALADÁR—ZACHAR JÓZSEF
AZ AMERIKAI FÜGGETLENSÉGI HÄBORÜ MAGYAR HŐSE,
KOV ATS MIHÁLY EZREDES
(Zrínyi Katonai Könyv- és Lapkiadó, Budapest, 1982. 179 o.)

A Kováts Mihály életét bemutató
könyv jelentős hézagot pótol a ma
gyar rnarxista hadtörténetírásban. Hiszen
máig hiányzik a 18. században Európa
szinté minden számottevő hadseregében
szolgálatot vállalt magyar katonák élet
pályájának marxista igényű feldolgozása.
A monográfia elkészítését az 1976-ibam
elhunyt Póka-Pivny Aladár tudományos
hagyatékának feldolgozása tette lehetővé.
Kutatási eredményeinek egy részét a két
világháború között publikálta, melyek
mind Magyaroroszágon, mind külföldön
széles körű elismerést keltettek. Haláláig
folytatott kutatómunkája pedig biztos
alapot ,nyújtott egy Kováts Mihály élet
rajz elkészítéséhez. Az évtizedek során
felgyülemlett tudományos anyag rend
szerezését, kiegészítését és végső formá
ba öntését Zachar József végezte el, aki
nem ismeretlen a 18. századi magyar ka
tonai emigráció története iránt érdeklő
dők körében. Több tanulmányban fog
lalkozott már a Rákóczi szabadságharc
utáni franciaországi
magyar katonai
emigráció történetével, s a annak kiemel
kedő alakjaival. Bár a rendelkezésre álló
tudományos hagyaték, továbbá a szerző
saját, valamiint az azóta napvilágot látott
kutatási eredmények látszólag bőséges
forrásanyagot nyújtottak a mű megírásá
hoz, mégis jelentős nehézséget okozott a
tudományos hagyatékhoz való kényszerű
alkalmazkodás, főleg olyan esetekiben,
amikor a háborús pusztítások miatt a le
véltári források tetemes része elpusztult,
s csak Póka-Pivny Aladár kéziratában,
illetve fordításaiban maradt fenn. Zachar
Józsefnek e mellett úttörő : feladatra is
kellett vállalkoznia. Hiszen a marxista
hadtörténészek között elsőként igyekezett
viszonylag teljes képet adni a 18. század
folyamán külhonban szolgálatot vállalt

magyar katonaréteg egyik érdekes, d e
feledésbe merült alakjáról.
A monográfia bevezetőjében a szerző
röviden vázolja a Kováts Mihály alakjá
val foglalkozó történeti irodalom kelet
kezését, s ennek keretében Póka-Pivny
Aladár munkásságát, illetve a monográ
fia megszületésének körülményeit.
A mű első fejezete vázlatos képet ad a
Rákóczi-szabadságharc utáni Magyaror
szág politikai és gazdasági viszonyairól,
ezen belül pedig Kováts Mihály szűkebb
pátriájáról, a Nagykunságról. Általában
az életük későbbi szakaszában hírnevet
szerzett emberek ifjúságáról meglehető
sen keveset beszélnek a források. Ha
sonló a helyzet Kováts Mihály esetében
is, ahol a születési dátum meghatározá
sát a „Kováts" név gyakorisága tovább
bonyolítja.
Ugyancsak a szűkös forrásanyag nyom
ja rá bélyegét a fiatalon katonának állt
Kováts Mihály Habsburg és francia szol
gálatát tárgyaló fejezetre, amely ennek
ellenére tudományos alapossággal mutat
ja be a sokszor adatmorzisákból összeálló
pályakezdetet. Dicséretes az a törekvés,
mellyel az ifjú Kováts Mihály egyéni sor
sának alakulását Európa politikai viszo
nyainak keretében vizsgálja, felvillantva
a korabéli katonaélet néhány mozzanatát.
Az osztrák örökösödési háborúban
(1740—1748) harci tapasztalatokat szerzett
fiatalembert a békeidőszak tétlenségre
kárhoztatja. Sorsának további alakulását
olykor csak találgatásokkal lehet végig
kísérni. Nem tudni, pontosan milyen in
dítékok nyomán, Kováts Mihály végül is
porosz szolgálatba lépett. Ezután az o l 
vasó >már sokkal teljesebb képet kap azi
egyre jobban felfelé ívelő életpályáról.
II. Frigyes hadseregében ékkor már j e 
lentős számú magyar származású katona
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harcolt, így az idegen hadseregbe való
beilleszkedés viszonylag haimar megtör
tént. Kováts1 Mihályt hamarosan zászlóssá
léptetik elő , de a közel négy éves béke
beli szolgálat nem kedvezett a katonai
^előmenetelnek. A hétéves háború idősza
kában (1756—1763) újra lehetősége nyí
lott, hogy tovább léphessen előre a tiszti
ranglétrán. Már az első katonai akcióban
kitüntette magát és az 1T56. Október 1-én
lezajlott lobositzi csatában tanúsított
helytállásáért másodhadnaggyá léptették
elő. A hétéves háború szinte minden had
színterén küzdött. Tipikusan könnyűlovas
feladatokat hajtott végre Csehországban,
Szászországban és Sziléziában. S bár a
felderítési feladatok és az ellenség után
pótlását zavaró katonai akciók az olvasó
inak italán nem tűnnek csodálatos fegy
vertényeknek, ezek a korban az eredmé
nyes hadviselés elengedhetetlen eszközei
voltak. A Kováts Mihály működéséről
szóló források nyomán az érdeklődő ol
vasó szinte bele tudja élni magát a hu
szárok mindennapi életébe. A hamaro
san hadnaggyá, majd szabadcsapatpa
rancsnokká előlépő Kováts Mihályt azon
ban működésével kapcsolatban számos
vád éri. Tényként kell elfogadnunk, hogy
a kezdeti harci bevetések után Kováts
Mihály szabadcsapatát túszszedésre és
a hadisarcok beszedésére használták.
Természetesen ez egyáltalán nem volt
népszerű feladat. így nem csoda, hogy az
alakulat parancsnoka vádaskodások cél
pontjává válik. Míg az ellenséges Habs
burg haderő erőszakoskodással, fosztoga
tással vádolja, addig a porosz hadvezetés
kevesli a beszedett hadisarcot. 1760 ápri
lisában ugyan kapitánnyá léptették elő,
de parancsnokainak növekvő bizalmat
lansága és a folytonosan mellékhadszín
tereken történő alkalmazása miatt meg
válik a porosz szolgálattól.
A könyv legizgalmasabb és legtöbb
•kérdőjelet felvető része Kováts Mihály
1761-es magyarországi elfogatása, majd
pere. Régebben felvetődött már, hogy
Kováts Mihályt a 'porosz hadvezetés a
felvidéki helyzet kikémlelésére küldte
Magyarországra, ez a verzió azonban
nem tekinthető megalapozottnak. Viszont
a Magyarországra való visszatérés indíté
kait, a lengyel kapcsolatokat és az eset
leges francia orientáció elősegítésében
váló szerepvállalást is-imegilehetosen sűrű
homály fedi. Tevékenységének eme hó
napjait jórészt amúgy is Kováts császári
fogságban tett vallomásából isimerhetjük
meg. S amint tovább olvassuk a Kováts
Mihály fogságát tárgyaló fejezetet, úgy
szaporodnak a kérdőjelek. A kihallgatási
jegyzőkönyv ellentmondásai s á különbö
ző 'katonai és kamarai hivatalok egymást
keresztező intézkedései feltétlenül gon

dolkodásra sarkallják az olvasót. Vajon
csupán a dezertálás vádjának megalapo
zatlansága miatt utasítja el Mária Terézia
az Udvari Haditanács Kováts Mihályt el
marasztaló határozatát? Miért figyelt fel
már előbb a Habsburg katonai és politi
kai vezetés Kováts Mihály személyére?
— Talán tovább folytathatnánk a kéte
lyek és kérdések felsorolását. Jó részük
megválaszolása — a források hiánya
miatt — örökké homályban marad. Min
denesetre az Udvari Kancellária végül
felmenti Kováts Mihályt. Sőt néhány hó
nap múlva az uralkodónő kedvező elbí
rálásban részesíti beadott kérvényét. El
ismerték az állítólag II. Frigyes által
megígért őrnagyi rangját, s megfelelő
kegydíjat utaltak ki számára. A börtön
ből elbocsátott volt porosz huszárkapi
tány sorsa továbbra is érdekesen alakult.
Szabadulása után házasságot kötött a te
kintélyes Szinyei-Merse Zsigmond, Sáros
megyei alispán lányával. Kováts Mihály
élete azonban továbbra sem terelődik
nyugodt mederbe. Tisztázatlanul maradt
lengyel kapcsolatai, úgy tűnik, fokozott
mértékben előtérbe kerültek, ennek kö
vetkeztében egyre többet volt távol fele
ségétől, melynek következtében a házas
ságuk 'megromlott. Kováts Mihály életé
nek erről az időszakáról meglehetősen
keveset tudunk meg, s a rá vonatkozó
adatoik szinte megszakadnak. Viszont a n 
nak még kevesebb bizonyítékát véljük
felfedezni, hogy Kováts Mihály 1767 és
1772 között a Lengyelország szabadsá
gáért harcoló Bari Konföderáció szolgála
tában állott volna.
Mint a monográfia előző fejezeteiből
kiderült, Kováts Mihály életpályája kez
dettől fogva a katonáskodáshoz kötődött,
s nemcsak élete, hanem egész mentalitása
és értékrendszere is. Minthogy a katonás
kodást hivatásának tekintette, a jó ügy
szolgálatában olyan útra vállalkozott,
mélyre kortársai közül kevesen. Áthajó
zott Amerikába, hogy a függetlenségü
kért küzdő telepesek oldalán harcolva
adja át megszerzett katonai taipasztalatait. Bár működését általában ellenszenv
vel fogadták, végül is Kazimierz Pulaski
gróf segítségével sikerült létrehoznia az
amerikai könnyűlovasság magvát. Kováts
Mihály életének nagyobb felét a csatate
reken és kaszárnyákban 'töltötte el. Szol
gálatát, katonához méltóan, a csatatéren
fejezte be. 1779. május 11-én mint a Pu
laski légió ezre des -parancsnoka Charles
ton védelmében halt hősi halált.
Bár Kováts Mihály életpályája egyál
talán nem volt mentes az ellentmondásokitól, ^méltán vívta ki hősiességével és
katonai helytállásával iaz utókor tisztele
tét.
Egy monográfia elolvasása után termé-
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szetesen, mindig maradnak az olvasóban
megválaszolatlan kérdések. Befejezésül
azonban nem hiányérzetünket kívánjuk
írásba foglalni, hanem néhány általános
é s a kutatást talán előbbre vivő problé
mát, mellyel iá jelen sorok írója is küzd.
A Kováts Mihály-monográfiában talán
nagyobb teret kellett volna szentelni a
könnyűlovas haromód és a korabeli kato
naélet bemutatására, mely a laikus olva
só számára nem kellően ismert. így fel
oldható lett volna a Kováts Mihály élet
pályában rejlő több olyan ellentmondás,
amely a zsoldosszolgálat és a korabeli
nemzettudat ellentéteiből fakadt. Szabad
jon talán utalnunk a Rákóczi szabadság-

harc híres tábornokára, Bottyán Jánosra,
akinek elkötelezettségéhez nem férhet
kétség, de amellett nem vetette meg a
hadakozásból származó anyagi előnyöket
sem.
Az apróbb hiányosságok és kérdőjelek
semmit nem vonnak le a könyv értéké
ből, s remélhetőleg ez az egyébként tet
szetős kiadvány nemcsak a szakemberek
szűk rétege számára lesz érdekes olvas
mány, hanem számíthat a hazánk törté
nelmi múltja és értékei iránt fogékony
olvasóközönség érdeklődésére is.
Czigány

István

FARKAS MÁRTON

A CSÁSZÁRI SAS LEHULL
(Kossuth Könyvkiadó,

Budapest, 1982. 197 o., 8 <t.)

A nem egészen fél évszázadig fennálló
második német birodalom látványos öszszeomlása számos történészt, írót, publi
cistát ihletett munkáira. A magyar szak
irodalomból mégis mindeddig hiányzott a
probléma igényes, marxista szemléletű,
ismeretterjesztő feldolgozása. A Kossuth
Kiadó ezt az űrt töltötte be Farkas Már
ton széles — kiadott és kiadatlan — for
rásbázisra támaszkodó, jól megkompo
nált, színvonalas munkájának megjelen
tetésiével.
A m ű nagy érdeme, hogy a szűkre sza
bott terjedelem ellenére szinte minden
lényeges kérdést felvet és meg is vála
szol, így az olvasó összefüggő, szemléle
tes képet nyerhet a bonyolult kérdés
komplexum elemeiről, lépésről lépésre
figyelemmel kísérheti a bukás egyes fá
zisait, a „diadalmas 'kezdetek"-től egészen
a .korábban mintaszerűen, engedelmeske
dő porosz—német államapparátus teljes
széteséséig.
A szerző kiemelten hangsúlyozza a
kudarc összetevőit: a hadvezetés csődjét,
a császári udvar tehetetlenségét, a vere
ségbe beletörődő .nagyburzsoázia és a
munkásosztály forradalmi céljait elvető
jobboldali szociáldemokrácia hatalmi tö
rekvéseit, s főként a belső elnyomás, a
nyomor és a külső fenyegetés súlya alatt
érlelődő forradalmi helyzetet.
A nagyburzsoázia, továbbá
Ebért,
Scíheidemann és a többi szociáldemokra
ta vezető rendszermentő kísérletei, idő
leges vereségük és látszólagos belenyugT/ásuk a dolgozó tömegek akaratába,

nem kevésbé híven tükröződik a könyv
lapjain. A munkásosztály erejének plasz
tikus ábrázolása minden elméleti tételnél
jobban igazolja a tömegek forradalmi
szerepének jelentőségét.
A szerzőnek arra is jutott tere, hogy
a főszereplőket emberközelbe hozza, szí
nesítse, s egyben érthetőbbé, világosabbá
tegye a kérdés nagy összefüggéseit. Gon
doljunk csak Vilmos császár, Ludendorff,
Badeni Miksa vagy Ebért rövid, frappáns
jellemzésére, vagy a Spartacus mozgalom
látszólag reménytelen helyzetből indított,
mégis eredményes küzdelmének ábrázo
lására.
Farkas Márton elsősorban a politikai
folyamatok és azok mozgatóerőinek fel
vázolását tekintette feladatainak, így is
sikerült meggyőző, a hadtörténészek szá
mára is elgondolkoztató képet festenie az
első világháború talán legizgalmasabb
eseményérői: Ludendorff 1918 márciusá
ban kezdődött utolsó kétségbeesett off enzívájáról, valamint az antant ezt követő
július—augusztusi ellentámadásáról. Saj
nálatos, hogy terjedelmi korlátok folytán
nem nyílt alkalma értékes gondolatai
mélyebb kifejtésére.
Ismertetésemben
ezért csupán e kérdéssel kívánok kissé
részletesebben foglalkozni.
Tény, sok bírálat érte az első világhá
ború katonai vezetőit, az antant és a köz
ponti hatalmak generálisait egyaránt.
Farkas Márton elemzésében ugyancsak
jogos észrevételeket tesz, főként Luden
dorff tevékenységével kapcsolatban.
Valóban figyelemreméltó, hogy az első
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világháborúban milyen kevés hadműve
let járt akárcsak részleges eredménnyel
ös. Talán csak a 8. ónémet hadsereg tannenbergi győzelme 1914 augusztusában (a
szerző egyébként ezt csupán harcászati
sikerként értékeli), Falfcenhayn és Mackkensen 1916-i romániai támadása, a Bruszilov-offenzíva ugyanebben az évben, a
caporéttoi áttörés 1917-ben, Allenby 1918
szeptemberében a Közel-Keleten végre
hajtott támadása és végül az antant el
lentámadása a nyugati fronton 1918 jú
lius—augusztusában, sorolható ebbe a ka
tegóriába. Azt is meg kell jegyeznünk,
hogy csupán a két utoljára említett had
művelet hozott, sajátos körülmények kö
zött és elsöprő túlerővel indítva, döntő
eredményeket.
A legtöbb haditerv ezzel szemben lát
vány osan csődött mondott; elegendő, ha
itt utalunk a Schlieffen-tervre és francia
ellenpárjára, az ugyancsak irreális XVII.
tervre. Felvetődhet a kérdés, vajon az el
ső világháború alatt, valamiféle kontra
szelekció következtében, csupa tehetség
telen hadvezér és vezérkari tiszt tevé
kenykedett volna mindkét oldalon, akik
nem tudták megérteni a gépi tömeghá
ború lényegét? Ezt látszik bizonyítani —
többek között — Lord Kitchener angol
főparancsnok 1914 őszén, az állóháború
kezdeti szakaszában tett kijelentése:
„Nem tudom, mit kellene tennünk, ez
nem háború!" Az is ismert, hogy vala
mennyi katonai teoretikus közül mind
össze egyetlen-egy akadt, Ivan Bloch var
sói -ügyvéd, aki megjósolta, hogy a jövő
háborúja hosszú ideig húzódó állóháború
lesz.
A hadműveletek alakulása valóban
meglepte a vezérkarokat, az első haditer
vek gyors győzelemmel számoltak. A tá
bornokok későn ismerték fel azt a kelle
metlen körülményt, hogy az első világ
háborúban felbillent — a tűzerő javára
— a mozgás és a tűz harmonikusnak tű
nő egyensúlya. Egyszerűen képtelenek
voltak nagy tömegek gyors mozgatását és
folyamatos utánpótlását biztosítani.
A gyógyírt a tüzérség, és általában a
tűzerő maximális kihasználásában, a tá
madások erőltetésében, a 'katonák kímé
letlen és értelmetlen feláldozásában vél
ték felfedezni. J.C.F. Fuller, a neves an
gol hadtörténész találóan írja: „A harcá
szat valójában az i.e. 5. századi spártai
taktika színvonalára süllyedt, azzal a fi
gyelemre méltó különbséggel, hogy ma a
tábornokok sohasem .mennek személye
sen a csatába."
A harcászat a maga nehézkes módsze
reivel eluralkodott a hadászat felett. Eb
ből az ördögi körből két úton kísérelték
meg a kitörést: az egyik a harckocsik tö
meges bevetése, a másik Ludendorff

1918-as módszere volt. Egyik sem hoztameg a várt eredményt. A harckocsik al
kalmazásával kapcsolatban elfogadom a
szerzőnek a szakirodailomra támaszkodó
alábbi megállapítását: „Az antant hadve
zetősége (1918. augusztus 8-án — R. Gy.)
. . . elkövette azt a hibát, hogy a páncé
losokat óhatatlanul alárendelte a gyalog
ság ütközetének."
A német katonai vezetés nem ismerte
fel időben a harckocsi jelentőségét, így
Ludendorffnak más eszközt kellett vá
lasztania offenzívája sikerének biztosítá
sára. Kidolgozott egy rendkívül figyelem
r e méltó támadási módszert: elkerülte az
ellenfél figyelmét felhívó hosszas tüzér
ségi előkészítést : jól képzett rohamcsapa
tai a tüzérségi csapással egyidőben indí
tottak meg támadásukat, a német gráná
tok csapataik közvetlen közelében zúzták
szét az antant-állásokat. A meglepés m a 
ximális kiaknázásával sikerült is „az első
pörölycsapás" során jelentős harcászati
eredményt elérniük: teljesen meglepték
és megzavarták ezzel az antant katonai
vezetőit is.
A főcsapás irányának kiválasztása
ugyancsak elismerést érdemel: SaintQuentin térségében, az angol—francia
erők csatlakozásai pontján, a viszonylag
gyenge 5. brit hadsereget személték ki
támadási célul. A szerzővel ellentétben
azt sem tudom Ludendorffnak felróni,
hogy „a hadművészet klasszikus szabá
lyait felrúgva a harcászatot a hadászat
fölé helyezte". A kérdésre maga a biro
dalmi nagyvezérkar főnöke válaszol: „Az
idő és a harcászati megfontolások ösztö
nöztek arra, . . . hogy a harcászatot a tisz
ta hadászat fölé emeljem."
Farkas Mártonnak természetesen telje
sen igaza van abban, hogy a harcászatot
alá kell rendelni a hadászati céloknak, s
azzal is egyetértek, hogy a német vezetés
katasztrofálisan rossz stratégiai elgondo
lásokból indult ki utolsó nagy offenzívájának -megtervezésében.
A terv elbírálásánál azonban néhány
tényezőt figyelembe kell vennünk: a né
meteket szorította az idő, a belső front
összeomlással fenyegetett, az USA hadba
lépése pedig — elsősorban gazdasági
szempontból — egyértelműen az antant
javára bililentette a katonai erőviszonyo
kat. Másfelől a breszt-litovszki béke
megszüntette a hadiállapotot a keleti
fronton, s az ihnen várható csapaterősí
tések némi erőfölényt — a valóságban
200 német hadosztály állt szemben nyu
gaton az antant 171 hadosztályával —
'biztosítottak a császári hadseregnek.
Jellemző, hogy éppen a számukra anynyira eredményes breszt-litovszki béke
után követték el a németek talán legsú
lyosabb politikai-hadászati tévedésüket :
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imperialista céljaik és gazdasági nehéz..ségeik egyaránt arra ösztönözték őket,
hogy továbbra is 40 hadosztályt, mintegy
1 millió katonát tartsanak vissza a keleti
fronton, akik pedig nyugaton a főhad;színtéren lényegesen hasznosabbak lehet
tek volna számukra, s talán biztosíthat
ták volna a 'támadáshoz elengedetlenül
szükséges erőfölényt.
Az adott körülmények között Ludendorffnak nem igen lehetett más választá
sa, mint a 'taktikai sikerek halmozása,
ott és amikor a lehetőségek megengedik
számára. Csak így remélhette, hogy a
harcászati eredmények, hadászati győze
lemmé akkumulálódva, megszerzik a tel
jesen kimerült császári Németország szá
mára az áhított kedvező béke esélyét.
A német nagyvezérkar főnöke tulaj
donképpen abba bukott bele, hogy nem,
ragaszkodott következetesen saját kalan
dos, vagyis inkább opportunista elveihez.
Nem használta ki a 18. hadsereg — igaz
nem a főirányban végrehajtott — táma
dásának váratlan sikereit, nem haladt to
vábbra is a legkisebb ellenállás irányá
ban, hanem hadaiinak amúgy is egyre fa
gyó erőtartalékait, az aircvonalszakaszokat szánté ötletszerűen váltogatva, hiába
való újabb támadásokban fecsérelte el.
Az április és július közti német straté
giát már jogosan nevezhette Foch marsall
.,,bivalystratégiá''-nak, itt már nyilvánva
lóan egy kétségbeesett 'kalandor-stratégia
vezetett a katasztrófa, 1918. augusztus 8.,
.az „amiensi fekete" nap felé.
Az antant döntő nagy támadása 1918
júniusában és augusztusában ugyancsak
számos tanulsággal szolgál, s ezeket a
.»szerző találóan, s egyben világosan foglal
j a össze. Az alábbiakban csupán egyet

len, igaz, idönítő kritériumra kívánom a fi
gyelmet felhívni: a védelem fölényére a
támadással szemben. A nyugati szövetsé
gesek minden szempontból kedvező kö
rülmények között kezdték hatalmas of
fenzíva jükat: óriási anyagi és emberfö
lényben, fáradt és demoralizált ellenség
gel, kapkodó, Baját helyzetét eleije re
ménytelennek ítélő 'katonai vezetéssel
szemben harcoltak.
Am az első hetek jelentős harcászati,
sőt hadműveleti sikerei után sem voltak
képesek arra, hogy döntő vereséget mér
jenek a császári hadseregre, mely még a
fegyverszünet pillanatában is ellenőrzés
alatt tartotta Belgium legnagyobb részét,
ahol, bár nagy nehézségek árán, még
mindig összefüggő védelmi vonalakban
tudott megkapaszkodni.
Mindez természetesen nem változtat
azon, hogy a német hadsereg katonai ve
reséget szenvedett az első világháború
ban. Farkas Márton helyesen mutat rá a
német militarizmus nimbuszát védő
,,Dolchstoss"-mítosz hazugságára, megál
lapítva: Németország összeomlását nem
az ellenséges, propaganda és a blokád ál
tal meggyengült hátország csődje, hanem
elsősorban a frontokon elszenvedett kato
nai vereségek okozták, s e vereségekben
oroszlánrész jutott a magát csalhatalannak tartó német nagyvezérkar súlyos
mulasztásainaik is.
Az olvasó — és a recenzens is — elé
gedetten teheti le a könyvet; a szerzőnek
sikerült világos, összefüggő, részleteiben
is kiimunkált, élvezetes képet festenie
századunk történetének egyik jelentős,
sokat vitatott kérdéséről: a császári Né
metország összeomlásáról.
Rázsó Gyula

MIKICS LAJOS
POLITIKA, ÜRISÁG ÉS BECSÜLET HORTHY TISZTIKARÁBAN
(Művelődési

Minisztérium Marxizmus—Leninizmus
Budapest, 1981. 191 o)

Mind a mai napig hiányzik a magyar
marxista (had)történeti irodalomból a két
világháború közti magyar királyi hon
védség, illetve elődje az ún. Nemzeti
Hadsereg történetének részletes feldolgo
zása. Számos színvonalas munka foglal
kozik ugyan a hadsereg tevékenységével,
szervezetével, összetételével, de összefog
laló mű még nem készült ezidáig. Az
egyes kérdéseket, részterületeket vizs.gáló, elemző munkák közé sorolható Mi-

Oktatási

Főosztály,

kics Lajos 1981-ben megjelent könyve,
amely a Szociológiai füzetek című sorozat
26. köteteként látott napvilágot.
A szerző a honvédség, illetve a Nemzeti
Hadsereg történetének első évtizedében
keletkezett becsületügyi iratanyag elsőd
legesen szociológiai igényű feldolgozása
révén igyekezett a hadsereg tisztikarára
vonatkozó, általános érvényű következte
téseket levonni. Vizsgálódásának közép
pontjába a hadseregnek, illetve annak
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tisztikarának a politikai életben betöltött
szerepét, 'különleges réteghelyzetét he
lyezte.
A szerző munkáját két nagy fejezetre
osztotta. Az elsőben — a Történeti áttékiintés-ben — a monarchia hadserege
tisztikarának néhány — általánosának tű
nő — jellemző vonását vázolta fel, vala
mint* a Nemzeti Hadsereg megalakulá
sát, katonai és politikai szerepének vál
tozását, a hatalomba való beépülését,
pontosabban a katonai diktatúra kialaku
lását, majd annak „leépülését" ismertette.
Ez a fejezet erőteljesen magán viseli a
leginkább használt két munka — Farkas
Márton: Katonai összeomlás és forrada
lom 1918-ban (A hadsereg szerepe az
Osztrák—Magyar Monarchia felbomlásá
ban) Bp. 1969. Akadémiai K. és Pataki
István: Az ellenforradalom hadserege
1919—1921. A hadsereg szerepe az el
lenforradalmi
rendszer kialakításában
és megszilárdításában Magyarországon
(1919. augusztus—1921. július) Bp. 1973.
Zrínyi K. — jellegzetességeit, átvéve
ezen kötetek szerzőinek megállapításait.
Sokkal érdekesebbnek tűnt számunkra
a kötet második fejezete, amely a tiszti
kar helyét, szerepét vizsgálta a magyar
társadalmon belül. Ez a fejezet „A hor
thysta tisztikar és az úri társadalom öszszefonódása. A tiszti becsület fogalma. A
becsületügyi eljárások gyakorlata a had
seregben és azon kívül" címet viseli.
A szerző rendkívül plasztikusan ábrá
zolja a tisztikar jogainak és kötelességei
nek sokaságát, sokszor ellentmondásos
voltát, azt a kettősséget, amely az ellen
forradalmi korszak huszonöt évén ke
resztül állandóan végigkísérte a hadsere
get. Részletesen tárgyalja a becsületügyi
eljárásokat, mind a tényleges, mind a
nem tényleges (tartalékos, nyugállomá
nyú, szolgálaton kívüli) tisztek esetében.
Ennél a fejezetnél azonban, úgy véljük,
teljesebb lett volna az egyébként reális
nak tűnő kép, ha a szerző elsősorban a
tényleges tisztikar becsületügyi iratait ál
lítja vizsgálódása középponjába — bár
választását minden bizonnyal meghatá
rozta a fennmaradt iratanyag összetétele.
Tény, hogy a tisztikar részét képezte a
nem tényleges állomány, de egy hadsereg
arculatát legmarkánsabban a tényleges
állomány példáján lehet bemutatni. A
nem tényleges tisztek esetében viszont
az „úri tár,sadak>m"-mal való összefonó
dás, annak kétarcúsága domborítható ki
jobban. Az viszont kevésbé szerencsés
dolog r— legalábbis véleményünk szerint
—, hogy a szerző által idézett becsület
ügyek zöme igazolási ügy — forradalmak
alatti magatartás, hadifogság —, hiszen
ezek a tisztek akkori tevékenységüket
igazolják, amikor még nem alkották

„Horthy tisztikarát". Ezen utóbbi kifeje
zésnél úgy véljük érdemes egy pillanatra
•megállni. Jóllehet a történet (szakiroda
lomban elfogadott, sőt bevett fogaknak a
„Horthy-hadsereg",
„Horthy-tisztikar"
stb. mégis úgy érezzük — annak ellenére,
hogy ezeket a kifejezéseket magunk is le
írtuk már néhányszor — helyesebb lenne
pl. az ellenforradalmi korszak hadsere
géről, eme hadsereg tisztikaráról beszél
ni, az 1920-as évek közepétől nem volt
már ez a hadsereg annyira „Horthy (ma
gán?.) hadserege", mint a Nemzeti Hadse
reg 1920-ban, 1921-ben.
A recenziók velejárója, hogy a recen
zensek a valós — vagy a csak általuk
annak vélt — tévedésekre, hibákra rá
mutatnak. A teljesség igénye nélkül ezt
tesszük most ml is.
Tévesnek tartjuk a szerző azon rövid
megállapítását, amelyből az tűnik ki,
hogy a monarchia hadseregében zsidó
származású személyek csak „a hábo
rú szorításában" szerezhettek tartalékos
tiszti rendfokozatot. , Az Osztrák—Ma
gyar Monarchia hadseregében nemcsak
tartalékos, de tényleges tiszti rendfokoza
tot is szerezhetett bárki, vallási, nemzeti
ségi stb. különbözőségre való tekintet
nélkül. Tény, hogy a hivatásos állo
mányban viszonylag kevesebb zsidó tiszt
szolgált.
A kötet írója a 28. és a 68. oldalon —
következetesen? — is ellentengernagynák
titulálja Horthyt. Horthy valójában altengemagyi rendfokozatot viselt. Erre
vonatkozóan lásd pl. bármelyik 1920—
1944 között megjelent „sematizmust"!
. Nem tudjuk, mennyire lehet egyértel
műen fasiszta szervezeteknek tekinteni
1919—1920-ban a MOVE-t, az ÉME-t, a z
EKSz-et, (ez inkább titkos társaság) vagy
a Kettős Kereszt Vérszövetségét. Amenynyifoen a korszak szinte valamennyi
jobboldali szervezetét fasisztának nevez
zük, igen nehéz megrajzolni azt a sok
színű, sokrétegű job bol dal-képet, amely
valójában jellemző volt a korra és a tár
sadalomra.
Közvetve igaz esak a szerzőnek az a
megállapítása, miszerint a „hadsereg a
szociáldemokraták mellett még a liberáli
sok félreállítását is megkísérelte" az
1920-as nemzetgyűlési választások alkal
mával. A Szociáldemokrata Párt a foko
zódó terror elleni tiltakozásul 1920. ja
nuár 15-én kilépett a kormányból és 1920.
január 19-én felszólította választóit a
„szavazólap keresztülhúzására", ami a
választások bojkottálását jelentette a
párt részéről.
Ismereteink szerint nincsenek pontos
adataink a hadsereg létszámára vonatko
zóan, de az, a szerző által több mint 100
ezresre becsült hadsereg létszám 1920,
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t,

február 1-én, erősen túlzónak tűnik. Igaz
Mikics az adatot publikált munkából
(Pataki István: Az ellenforradalom ...)
vette, de úgy véljük ebben az esetben él•hetett volna a (forrás)kritika eszközével.
Igaz csak apróság, de megjegyzendőnek
tartjuk, 1922-ben nem hadügyminiszter,
hanem honvédelmi miniszter van a kor
mányban. Nem tudjuk elfogadni a szer
zőnek azon megállapítását sem, melyszerint a tüzér fegyvernem az „alacsony
presztízsű" fegyvernemek közé tartozik.
Ismereteink szerint épp ellenkezőleg, - a
„rangosabb" fegyvernemekhez tartozott.
Ügy érezzük, erős túlzás azt állítani,
hogy a .tisztikar 1/3-a a vagyonos réte
gekhez tartozott, főleg úgy, hogy nincs
megadva a vagyonos rétegekhez való
tartozás kritériuma. Pontos felméré
sek még ez ügyben sem készültek,
de jelenlegi '— kutatásokon alapuló
— véleményünk szerint talán ,a tisztikar
15%-a tartozhatott a „vagyonosak" közé,
a vagyonosság fogalmát igen alacsonyra
állítva.
Hogy milyen formában és mértékben
kapcsolódhatott fa tényleges katonatiszt
:az üzleti körökhöz, az üzleti élethez —
miután ez is kifejezetten tilos volt számá
ra! —, nem tudjuk, de azt igen, hogyl
azoknak akik 1920-ban valamilyen for
mában mégis részt vettek az üzleti élet
ben — pl. igazgatósági tagok stb. lettek
—, fel kellett adniuk ezen pozíciókat,
amennyiben a hadsereg tényleges állomá
nyában kívántak továbbra is maradni.
Ellentétben Mikics Lajossal, úgy véljük
— és ebben az általa hivatkozott Kádár

Gyulával értünk egyet —, hogy a Ludovika Akadémián folyó tisztképzés nem
volt alacsony színvonalú, bár meg kell
jegyezni, hogy ez elsősorban az elméleti
képzésre vonatkozott. Elérte, sőt megha
ladta a potenciális ellenfélnek tartott kis
antant országok hasonló iskoláinak szín
vonalát. Nekünk pedig, ha reálisan a k a r 
juk értékelni ezt a kort, ezt a hadsere
get, akkor soha nem szabad a nagyhatal
makhoz, illetve azok hadseregeihez h a 
sonlítani a „viszonyainkat".
Lehet, hogy az olvasó úgy véli, hogy a
recenzens eme „hibajegyzék" összeállítá
sával —, amely mint már jeleztük k o 
rántsem teljes — 'kívánja minősíteni a
könyvet. Ez nem így van! Ezeknek a hi
báknak a feltüntetésével csak azt kíván
tuk jelezni, hogy nagyobb odafigyeléssel,
körültekintőbb munkával el lehetne k e 
rülni azt, hogy az ismertetésre vállalko
zó, egy általa jónak és úttörőmunkának
tekintett könyv kapcsán, ne annak eré
nyeiről szóljon. Igen, erényéiről, mert e
munkának jóval több az erénye, mint a
hibája —, amelyek zöme is inkább a p 
róbb lexikális, mint tartalmi, koncepcio
nális, hiba.
A szerző érdekes, vonzó, de egyben n e 
héz témát választott, amelynek feltárásán,
reméljük, tovább dolgozik és harmarosan részletes képet rajzol elénk „Hor
thy tisztitkaráról". Végezetül elmondhat
juk, hogy a kötet minden, a korszakkal
foglalkozó kutató számára érdékes, szak
mailag hasznos olvasmány.
Szakály

Sándor

M. A. FORTUSZ
VISSZAEMLÉKEZÉSEIM
(Zrínyi Katonai Könyv- és Lapkiadó, Budapest, 1982. 201 o.)
Ritkán olvasunk külföldi szerző tollá
ból Magyarország felszabadításáról. Ma
rija Fortusz, a felszabadító szovjet had
sereg őrnagya, a második világháború hí
ressé vált felderítője, bizonyos mértékig
pótolja e hiányt a Zrínyi Kiadó gondozá
sában most megjelent művében.
A könyv, melynek címe Visszaemléke
zéseim, csak töredékét mutatja be Fortusz kalandos életének. Az 1900-ban szü
letett szerző már 16 éves korában meg
kapta első megbízatását az OSZDMP il
legális bizottságától, majd 1917-ben, mi
kor az Ideiglenes Kormány új offenzívát

készített elő, Marija már a fronton t e r 
jeszti Lenin Áprilisi Téziseit.
Az intervenció alatt is jelentős munkát
végzett a pártban, 1919-ben a herszoni
Cseka elnökségi tanácsa titkára lett. Si
keres munkája után a moszkvai Kelet
Dolgozóinak Kommunista Egyetemén ta
nított, majd Spanyolországba ment ille
gális munkára, ahol későbbi férjével, a z
1933-ban merénylet áldozatául esett kata
lán kommunistával, Ramon CasanellasLuckkal dolgozott együtt.
1936-ban Fortusz önkéntesként v e t t
részt a s'panyol polgárháborúban. Vissza-
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térve a Szovjetunióba, a Nagy Honvédő
Háborúban az első hónaptól kezdve har
colt, mint a Medvegyev ezredes vezette
Cseka-partizánosztag katonai felderítője.
1943-ban a 3. Ukrán Front felderítő osz
tályához vezényelték.
IA háború alatt nemcsak Magyországon
és Csehszlovákiában végzett felderítést
— mint ahogy Visszaemlékezéseim c.
könyvében leírta —, hanem Románia,
Bulgária, Jugoszlávia, Ausztria területén
is. A háború végén a Közép hadsereg
csoport operatív osztályának vezetője
lett. Több más elismerés mellett kétszer
tüntették ki a Lenin-renddel. Magyar, il
letve szovjet film is készült róla; Alba
Regia és Szaljut Maria címen. Visszaem
lékezései az olvasót az 1944—45-ös esz
tendőkre vezetik vissza. A mű két részre
tagolódik, az első részben két fontosabb
magyarországi akcióról, az „Alba Regia",
vagyis Székesfehérvár 1945. március 23-i
végleges felszabadítását megelőző felderí
tő munkáról és a „Balaton", a Dunántúl
nyugati részéért folytatott harc alatti
hírszerzésről számol be.
Marija Fortuszt, aki az akciók megszer
vezésével hatalmas munkát végzett, fel
adata elvégzéséhez magyar emberek se
gítették hozzá. Közöttük volt Hornyánszki doktor, aki Székesfehérváron feleségé
vel együtt egy szovjet rádióslányt bújta
tott (Alba Regia akció) és Demeter Gábor
a Vörös Hadsereghez átállt magyar fő
hadnagy, aki társával a Dunántúlon viszszavonuló német és magyar csapatokról
tájékoztatott (Balaton akció).
Könyvének ugyanebben a részében a
szerző visszaemlékezik Budapest ostro
mára, Steinmetz Miklós parlamenterre

és a német szupertankra vonatkozó ira
tok felkutatására a budai vár pincéjében.
Az író ,nem pusztán saját visszaemlé
kezéseire támaszkodott, hiszen pontosan,
részletesen ábrázolja a magyarországi
hadmozgásokat. Tanúi lehetünk többek
között Paks bombázásának — a németek
1945 januári felmentési kísérletekor, és
bemutatja a márciusi Seregélyes melletti
csatát is.
A könyv második része Fortusz őrnagy
csehszlovákiai munkájáról szól. A fel
adattal — egy föld alatti gyár felderítése
a Szudéta-vidéken — Konyev marsall
bízta meg. A kutatás megkezdése előtt
Fortusz találkozott Klement Gottwalddal,
a már felszabadított Csehszlovákia Kom
munista Pártjának elnökével. Könyvének
többi szereplőjéhez hasonlóan őt is lexi
konszerű pontossággal mutatja be.
Hitelesen ír a náci gyűjtőtáborok fog
lyaiinak német hadiüzemekben végzett
munkájáról (Hanomag, Krupp, Messer
schmitt).
Különös részletességgel foglalkozik a
terezini gyűjtőtáborral, ahová a felszaba
dításkor szinte elsőnek érkezett. Munká
ja eredménnyel zárult, felderítette a Ri
chard I. és II. német földalatti hadiüze
met.
Fortusz történetének szereplőivel évek
kel a háború után is találkozott. Segítet
te, pártolta volt harcostársait. Többször
tett Magyarországon látogatást, eközben
Kádár Jánossal is találkozott.
Marija Fortusz műve olvasmányossága
mellett értékes hadtörténeti dokumentum
a második világháborúról a Vörös Had
seregről és Magyarország felszabadításá
ról.
Bellák Tamás

PENTTI AIRAS
DIE GESCHICHTLICHEN WERTUNGEN KRIEG UND FRIEDE
VON FRIEDRICH DEM GROSSEN BIS ENGELS
Studia Historica Septentrionalia 1.
m

(Pohjois-Suomen

Historiallinen

A neves finn professzor jelen művében
folytatta
történelemfilozófiai
elemzését
az újkorral kapcsolatosan. Már 1963-ban
nagy feltűnést keltett Turkuban megje
lentetett „A vallásháborútól az osztály
háborúig" című, ugyancsak német nyelvű
munkája, amelyben az újkori ideológiák
háborús célkitűzésének
összehasonlító

Yhdistys, Rovaniemi,

1978. 620 o.)

vizsgálatára vállalkozott. Ennek mintegy
folytatását jelenti az az összehasonlító
elemzés, amely a háború és béke törté
nelmi értékelésére vonatkozik az újko
ri eszmeáramlatokkal kapcsolatosan, és
amely újabb könyvének a tárgya.
Elemzésébe az e kérdéskörben egy-egy
ideológiai irányzat számára meghatározó
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nézeteket publikált bölcselőket vonta be,
így a felvilágosult abszolutizmus képvise
lőjeként a porosz II. (Nagy) Frigyes k i 
rályt (1712^1786, uralkodott 1740-től), a
francia felvilágosodás két hullámának
gondolkodójaként Charles de Secondât
baron de Montesquieu-t (1689—1755) és
Jean-Jacques Rousseau-t (1712—1788), a
nemzeti ébredés megtestesítőjeként a
finn Johan Vilihelm Snellmant (1806—
1861), a MberaĽzimus jellegzetes bölcselő
jeként az angol Jeremy Benthamot
(1748—1832) és a német Kari Wenzeslaw
Rodecker von Rottecket (1775—1840), vé
gül a tudományos szocializmus e s z m e 
rendszerének két megteremtőjét, Kari
Marxot (1818—1883) és Friedrich Engelst
(1820—1892).
A kötet szerkezete világos, könnyen
áttekinthető. Egy-egy nagyobb fejezet
önállóan vizsgálja az egy ideológiai
irányzatot meghatározó bölcselő, illetve
bölcselők nézeteit. Ezek a fejezetek azo
nos 'szempontok szerint épülnek fel, és a
címben jelzettnél sokkal többet nyújta
nak. Miniden egyes eszmeáramlattal kap
csolatban a szerző előbb a történelemkép
kialakulásáról, az értékrendszer jellem
zőiről, az állammal kapcsolatos nézetek
ről szól, majd ezután elemzi a háború és
béke történelmi értékeléséről vallott né
zetéket, mégpedig az adott eszmerendszer
meghatározottságában, végül bemutatja a
hadsereggel és a hadviseléssel kapcsola
tos álláspontot is, A kötetet záró fejezet
ben azután 'megkísérli, hogy kiimutassa a
közös vonásokat a háború és béke újkori
megítélésében.
Nagy Frigyes eszmerendszerének hát
teréről szólva azt emeli ki a szerző,
hogy a vallásháborúk idején a belpolitika
került a középpontba, legfontosabb ér
tékké az állam, az abszolút királyság
vált. Ugyanis egyetlen tényezőkónt csak
ez tudta az .alattvalókat arra kényszeríte
ni, hogy egymás közt .megtartsák a békét.
Ugyanebben az időben a hit értékveszté
se a természettudoimányos gondolko
zást, a felvilágosodás eszmerendszeré
nek megszületését eredményezte. Ez el
méleti alapot jelenthetett az abszolutiz
mus számára. Ugyanakkor kész szerveze
tet bocsáthatott rendelkezésre az új esz
merendszer megvalósítására.
Az egymásra találás tette lehetővé a fel
világosult abszolutizmus megjelenését,
amelynek legjelentősebb gondolkodója és
képviselőjea porosz uralkodó lett. A va
lóság pártatlan bölcseleti megismerésére
törekedett, de pragmatizmusa ebben gá
tolta, így a múltat is saját helyzete alap
ján ítélte meg. Államelve szerint a min
denféle szerencsétlenséget okozó szenve
délytől az értelem jegyében az uralkodó30 Hadtörténelmi Közlemények
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nak kell elvezetnie az alattvalókat, és
számára a cselekvés felelőssége jelentős
sé teszi az etikai mérlegelést. A szenve
dély és az értelem ellentétét látta a há
ború és béke ellentétében. Maga az érte
lem lés a béke parancsát kívánta követ
ni, és alattvalóit is erre nevelni, de ezek
nek az értékeknek az érvényesítésére el
fogadható, sőt célszerű eszköznek találta
az erőszak alkalmazását is, amennyiben
nem szabad emberekről volt szó.
Mivel a felvilágosodás eszrnéje terjesz
tésének nyilvánvaló módja számára a
felvilágosult abszolút állam kiterjesztése
volt, ez vezette el Nagy Frigyest a hábo
rúk útjára. Bár sajnálta, hogy a háborúk
egyéni szerencsétlenséget okoznak, mégis
fointosabbnak és emberségesnek tartotta,
bogy az értelmes rend eszméjének jegyé
ben saját állama jogterületére vezessen
el laddig kívülmaradt egyéneket, különö
sen, hla azok nézete szerint történelmi
jog alapján őt illető területeken éltek.
Ennek a feladatnak a megoldására egyek
len eszköz volt képes, a hadsereg, ezért
került ez nála fontos helyre. Értékrend
szere központi tagja azonban mégis az
állam volt. Az állam erősítése szempont
jából is leghatásosabb eszköznek más, fő
leg eltérő értékrendszeren alapuló és így
veszélyes államok területének elragadását tartotta. A külső szövetségek kötését
és oldását, illetve újak kötését is mindig
ennek rendelte alá. Megengedhetőnek
tartott preventív háborút is. Akkor azon
ban a fegyveres küzdelem jogossága ér
dekében szükségesnek tartotta hangsú
lyozni, hogy csupán védekezik, mert egy
támadás megelőzésére támad. Így saját
háborúit igazságos háborúknak tekintet
te. De igazságos háborúknak minősítette
nemcsak jogrendje védelme szemszögé
ből, hanem azért is, mert az államhatáro
kon túl igazságtalanságot elszenvedőkön
segít azzal, ha saját uralma alá vonja
őket. Igazságtalan háborúknak a vallás
háborúkat 'és a jogalap nélküli abszolu
tisztikus hódító háborúkat tartotta.
Értékrendszeréből fakadt etikája is, e
szerint.az egyén számára értelmes dolog
az államhoz való tartozás és az államnak
való szolgálat, és az állami kötelességek
teljesítésével éri el a boldogságot. Az
uralkodó népe első szolgája, akinek köte
lességei irányítják életét. A patriotizmus
is az államihoz kötött érték. Az állam és
az ezzel azonosított haza megtestesítője
.az uralkodó volt, a hazaszeretet is iránta
nyilvánult meg. Hazafias cselekedetnek
az állam iránti kötelességteljesítést te
kintette, az értékközösség igazi megteste
sítőjének pedig a nemességet, ahová ma
gát is sorolta. Ez a rend mozgósítja a
többi társadalmi réteget, az értékirány
zat megvalósítója pedig a hadsereg. En-

nek fegyelmen kell alapulnia, mert az
egyes alattvalók nem érthetik meg az
uralkodó célkitűzéseit. A fegyelem egyút
tal lehetővé tette a háború korlátok közé
szorítását is. így Nagy Frigyes meggyőző
dése szerint hadserege mindig értelmes
és igazságos, vagyis szenvedélyektől men
tes háborút vívott, amellyel a felvilágo
sult; állam felvirágoztatását szolgálta, és
egyúttal a béke megteremtésére is töre
kedett, amikor ellenségei leküzdésére in
dult.
A porosztól teljesen eltérő francia va
lóság vezette el Montesquieu-t a szerző
nézete szerint ahhoz a nézethez, hogy
az értelmes, igazságos társadalom megte
remtése érdekében a történelem tör
vényszerűségeit kell kutatni. Ugyanakkor
azt hangsúlyozta, hogy a történelmi fej
lődést elsődlegesen a természeti tényezők
határozzák meg. Így számára a háború
nemcsak történelmi, hanem természeti
jelenség is volt. Az abszolút államban a
király ellenpólusát a régi parlamenti ne
mességben találta meg, és elvetette az
uralkodó által jónak minősített intézke
désrendszert. Bírálta a feudális nemessé
get is, hogy az adott állapot bekövetkez
hetett, az új hivatalnoknemesség néze
teit pedig elvetette. Ugyanakkor, kora .té
teles vallásai ellen fordulva, a keresz
ténység közös vonásaira építve, új sza
badságvallás mellett foglalt állást.'
Montesquieu értékrendszerének ural
kodó tényezője a jog. volt. Elméletében
Isten a természettörvényeket mozgásba
hozó első ok, jogszerű pedig az a rend,
amely a természettörvényekhez igazított.
E rend helyreállítására előtérbe helyezte
a törvényszerűségek feltárását, a jog
meghamisításának leleplezését. A jogsze
rű rendben a békeakarat az uralkodó, a
háború a jogtalanság gyümölcse. A jog,
mint természettörvény érvényesítésére, a
békeállapot elérésére azonban elfogad
hatónak vélte az önkényuralommal szem
ben az erőszakos eszközök alkalmazását
is.
Az államról szólva értéktényezőinek
minősítette a nemzeti sajátosságot, amely
a környező természet, főleg a klíma hatá
sára kifejlődött szokások, szenvedélyek,
előítéletek összessége. Az egyes európai
államokat vizsgálva az elképzeléseinek
megfelelő jogrendet Angliában vélte
megtalálni. A háborút társadalmi ter
mékként tekintette. Véleménye szerint a
belső és külső béke megvalósításának
akadálya egyaránt az egyeduralom volt.
Ha az államot a jogeszme szolgálatába
állítják, és a nemzetközi kapcsolatokat is
jogi úton rendezik, akkor ez kiküszöböli
a háborús veszélyt. A jog megtestesítője,
fenntartója és így a béke záloga az igaz
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ságszolgáltatás. A hazaszeretetet á jogál
lam megteremtése fogja majd kiváltani
:
az emberekből.
j
A fenti nézetek alapján az egyes 'ál
lamformákat Montesquieu aszerint kate
gorizálta, hogy mennyire volt adott a
lappangó háborús állapot. A demokrá
ciát úgy képzelte el, hogy a nép uralko
dik önmaga felett, maga alkotja a törvé
nyeket, nincs szükség kiválasztottakból
álló népképviseletre sem, mert minden
egyes egyénre az erény a jellemző; így
biztosított a belső béke. Ha a szeretet
nem egyesíti az állampolgárokat tökéle
tesen a közös törekvésekre, akkor az
egyéni különérdekek miatt lappangó há
borús veszély jelentkezik, és szükség van
képviseletre, létrejön az arisztokratikus
társadalmi rend. A rendet a kiválasztot
tak egysége biztosítja. E folyamat erőtel
jesebb megnyilatkozása elvezet a mo
narchiához, ahol a rend a becsvágyon és
ebből fakadóan a becsületen alapszik.
Szélsőséges megnyilatkozás esetén a des
potizmus jelentkezik, ahol már teljesen
hiányzik a jog és az önkéntesség, a rend
alapja a félelem. Itt a belső béke már
csak látszólagos, az önkénynek azonosan
kiszolgáltatott állampolgárok forradal
makat robbantanak ki. Ez a folyamat
kölcsönhatásban van azzal, hogy az állam
megnagyobbodott. Demokratikus köztár
saságként ugyanis csak kis államok lé
tezhettek Montesquieu szerint, mivel a
területi kiterjedéssel előtérbe kerülnek a
különérdekek, vagyis a hódítás elvezet a
demokráciától. Más oldalról megközelít
ve, az erőnövekedés gyengíti az államot,
állandó veszéllyé teszi a polgárháborút.
Ez ellen csak a törvényhozás, a végrehajtó
hatalom és az igazságszolgáltatás elkülö
nítése segíthet, a hatalomnak ez a felosz
tása jelent megfelelő ellenerőt a nyers
erőszak alkalmazása, egyáltalán az ellen
tétek harca ellen, miközben biztosított az
értelem segítségével egyensúlyba hozott
különérdekek elismerése is.
Áttérve Montesquieu-nek a háborúról
vallott felfogására, Pentti Airas kiemeli,,
hogy a háború jogát a természetjogból
vezette le. Természetesnék és igazságos
nak tartotta akár a jogrend védelmét,
akár a jog terjesztését célzó támadást.
Ugyancsak a természet oksági törvényé
ből levezetve, igazságosnak tartotta a
hódítást is, amennyiben annak jogalapja
a saját jólétről váló gondoskodás szük
ségszerűsége vagy a meghódított állam
ban a jogtalanság állapotának felszámo
lása. Ezek szerint a nemzetközi jogot a
fegyverek érvényesítik, és igazoltak szá
mára korának gyarmatosító háborúi is.
E szempontból nagyra becsülte á hadi
erényeket. Mivel karában az állandó
zsoldoshadsereg az uralkodó eszközévé

vált és állandó, súlyos adóterhet jelentett,
a •milíciarendszer megteremtését tartot
ta kívánatosnak. Természetes hadsereg
ugyanis a nép fegyverfogásra alkalmas és
kész része, amelyet a közös cél elérésére
felfegyverezitek, így a hadsereg szelleme
azonos a nép szellemével, és a nép jog
akaratának az eszköze.
Rousseau koncepciójával kapcsolatosan,
a szerző elsőnek azt a vonást hangsúlyoz
za, hogy az állam alapvető értékének a
szociális igazságosság megvalósítását tar
totta, miközben az egyenjogúságot az
azonos születés elvéből vezette le. Kora
társadalmi berendezkedését így termé
szetellenesnek minősítette, és a természe
tes emberi kapcsolatok helyreállítását
tartotta elsődleges feladatnak. Ezt a ter
mészetes emberektől, a harmadik rendtől
várta, amelyből maga is származott. Mi
vel pedig nézete szerint az egyszerű nép
jobb a képzettnél, a nincstelen a vagyo
nosnál, a falusi a városinál, az alacso
nyabb rendű a magas állásúnál, a termé
szetest és jót olyan korban kereste, ami
kor még nem volt tudomány és művé
szet, tulajdon, város, szociális különbség.
Az így meglelt ősállapotot békésnek tar
totta, mert a természetes önfenntartási
ösztön mások segítségére késztetett, a
szabadság törvénye uralkodott, az igaz és
jó emberekből kerülték ki a vezetők. Ez
zel szembeállította a későbbi korokat,
amikor a gondolkodás rossz szándékot
szült, a kultúra kisajátítási vágyra ösz
tönzött, a vagyon megjelenésével a harci
kedv az elnyomás biztosítására ösztön
zött, a földtulajdon terjeszkedési vággyal
párosult, és állandósult az általános erő
szak állapota. A kormányzás a gazdagok
akaratának végrehajtója lett, ez az el
nyomottakat állandó védekezésre kény
szerítette, azonban eddig minden kísér
letnél a jog szenvedett vereséget, mert
az értelem az igazságtalansággal szövet
kezett. Ilyen előzmények után a háborút
a természetellenes, öncélúvá vált gazda
sági tevékenységből vezette le.
Az igazságtalan társadalmi állapotból
az igazságosba való eljutást Rousseau a
természethez való visszatéréstől, az igaz
ságos elosztástól, forradalmi szociális vál
tozástól várta. Az igazságos és így etikus
cselekedet elérésére a nevelést kívánta
előtérbe helyezni. A természetszerű tör
vényeknek az emberekre való alkalmazá
sa akkor lehetővé válik, a személyben
meglevő jogokat kivetítik az államra, és
a nép természetes szerződéssel egybetar
tozó szövetséges állampolgárokból álló
szabad közösséggé válik. A társadalmi
szerződés érvényre juttatását forradalom
tól várta. A közakarat érvényesítésére
akkor pedig a nevelés mellett elfogadha
ID*

tónak minősítette a fegyverek szavat is.
Mivel pedig a társadalmi szerződés a kö
zösség minden tagjának az egyenlősége
mellett személye és vagyona biztosítéka
is volt, véglegesen megszűnteti a lappan
gó háborús állapotot, megteremti a békét.
A háború ezek szerint Rousseau-nál az
igazságtalan társadalmi állapothoz tarto
zó érték volt, így minden korábbi hábo
rút igazságtalannak minősített. A köz
akarat szempontjából pedig értelmetlen
nek is tartotta ezeket a háborúkat, mivel
szerinte azok a fejedelmek puszta hata
lomvágyából és nagyravágyásából fakad
tak. A háborúk eszközét jelentő állandó
zsoldoshadsereget szintén elítélően tár
gyalta, miközben még a belső elnyomó
funkciót is kiemelte. A társadalmi szer
ződés állapotát megteremtő forradalmi
háborút azonban igazságosnak vélte, sőt
az új állam számára szükséges terület
megszerzésére irányuló támadó háborút
is jogosnak és természetesnek ítélte. Az
új államhoz kapcsolódó értékként foglal
kozott a hazafisággal, amelyet az emberi
közösséghez való tartozás érzéséből veze
tett le, és amelyet állandó tevékenységre
ösztönzőként legfőbb erőnek jellemzett.
Ebből következően a hadsereg is a haza
fiság szellemében fogant, a közakarat
végrehajtója, tudatosan cselekvők közös
sége. A hazafiság eltűnése a hanyatlás
első nyilvánvaló jele. A történelmi ítélet
hozás az ilyen állam elleni hódító háború,
amely vagy megújulásra ösztönzi, vagy
meghódolásra kényszeríti. Ez a háború
így az emberiség szempontjából igazságos
jellegű. A jövendő háborúját könnyű csa
patok kisháborújaként képzelte el.
i

Snellman nézeteinek ismertetésére át
térve, Pentti Airas először azt hangsú
lyozza, hogy azok kialakulásában döntő
volt koráinak történelmi változása: Finn
ország a svéd birodalomról leválasztva
orosz uralom alá került. Ez különösen a
nyugati tengerparti városok polgárságát
érintette súlyosan, amelyből Snellman
származott. Ezért jelentősen hatott rá a
finn nemzeti kultúra és az oroszellenes
háború népi hagyománya. így vált szá
mára értékközösséggé a nemzet. Ezzel
'kapcsolatosan az volt a nézete, hogy a
nemzet szabad létezéséhez szükséges
erőinek a kifejtése, a létezésért vívott
harc pedig valódi, vagy lappangó hábo
rút jelent. Ezeknek a háborúknak az
eredménye vagy új nemzetek megszüle
tése, vagy a más népben való feloldódás
sal való nemzetté válás. Az eredménytől
függetlenül jogosnak minősítette az egynyelvűeknek a közös külső ellenség elle
ni háborúját.
Ugyanis a történelem logikájából faka
dónak tekintette a nép belső1 fejlődése SÓ
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r á n jelentkező pártharcokat. Csak a riemzetjog ellen irányuló csoportjog érdeké
ben való fellépést ábrázolta igazságtalan•nak és elvetendőnek. A nemzeti fejlődés
szempontjából fontos értéknek minősítet
te a nemzeti kultúrát, amelynek a letéte
ményesei a művelt emberek. A szociális
kérdést egyszerűen képzettségi kérdés
ként kezelte, a képzettség terjesztésétől
várta a szociális kérdés .megoldását, az
egyenjogúság és a nemzeti egység meg
valósulását. Bár a békés fejlődést tartotta
mérvadónak, nem vetette el a forrada
lom jogosságát, h a a törvény helyett az
erőszak uralkodott. A gazdasági kérdés
háttérbe szorult Snellmannál, a gazdasá
got az egyéni igények kielégítésével azo
nosította. Mivel ebből a szempontból a
paraszt lelkiismerete volt tiszta, őt tekin
tette a nemzeti önállóság legbiztosabb
védelmezőjének. A polgárságot külkap
csolatai révén kozmopolitizmusra hajla
mosnak vélte. Ugyanígy kozmopolitizmus
hoz vezetőnek tartotta a vallásosságot.
Az állam Snellman felfogásában mint a
nemzet ténykedési formája jelenik meg,
a más népekkel való kapcsolattartás esz
köze. Minden államformában a társadal
mi szerződés egy fejlődési formáját látta.
Véleménye szerint a jog az állampolgár
tól eredt, és megváltoztathatta, ha pedig
az államvezetés ennek ellenszegült, fel
léphetett ellene. A nemzetszellemnek
megfelelőnek a szociális államot tartotta,
ahol az államérdek, a haza jóléte és
minden egyes társadalmi osztály java
egybeesik. Ez az általános felvilágosultsá
got eredményező képzettség és. az ebből
fakadó általános erkölcsösség révén lesz
biztosított, miközben az állam kormány
zásában a nép egyre nagyobb része vesz
részt. A kultúra azonban tökéletességre
irányul, és ebbe beletartozik terjesztése
is.
Az államok így a nemzetek vetélkedé
sének jegyében összeütközhetnek, sőt
csak háborúk révén válik egy nemzet fi
gyelemreméltó és tartós tényezővé. A há
ború ugyanis az egyedüli jogos döntés,
hogy az emberi haladás szempontjából
melyik nemzet az abszolút tehetségesebb.
Igazságosnak azt a támadó háborút tar
totta, amely győzelemmel végzőidött,
ugyanis a jobban fejlett nemzet terjesz
kedési törekvése a másik felébresztésé
vel az általános emberit szolgálta. A ha
zafiság a nemzeti örökség szeretete, a
.nemzeti fejlődésre ösztönző akarat és
cselekedet, ha az másokat is magával r a 
gadó, akkor hősiesség. A hazafiság és a
nemzetszellem igazi iskolája az általános
hadkötelezettségen alapuló hadsereg.
A béke a nemzeteszme általánossá vá
lásához kötött, iákkor a nemzetek jogait
nemzetközileg meghatározzák, egyenjo

gúságukat, azonos jogaikat és lehetőségei
ket általánosan elismerik. így elkerülhe
tővé válnak a háborúk, és adottá válhat
a béke. Vagyis a valódi béke a nemzeteszme diadala és a szabadság eredménye.
A liberális bölcselőkről szólva, a szerző
elsőként azt a tényt emeli ki, hogy a te
kintély ellensúlyozására valamennyien az
egyén szabadságát hangsúlyozzák, az
egyént tekintik közösségalkotó értékté
nyezőnek. A szabadságfogalomban azon
ban már eltérések mutatkoznak. Bentham eszmerendszerének az alapja az
embernek saját hasznára irányuló igénye,
amelyet másokéval egyeztetve lehet rea
lizálni. Rottecknél ezzel szemben a ter
mészeti törvényként érvényesülő, állan
dóan reformokat igénylő haladás az el
sődleges. A haladás nála egyúttal fel
emelkedés is, a jogtalanság felszámolása,
az ellentmondások kiegyenlítése, az azo
nos jogalanyú állampolgárok közti k a p 
csolatok, valamint az állampolgárok és az
államhatalom közti viszonyok szabályo
zása. Bentham nem látta szükségesnek
ezeket a szabályozásakat, szerinte elégsé
ges az egyes emberek igényének egyez
tetése.
Mindketten egyetértettek abban, hogy
az általuk elképzelt ideális állapot egy
úttal a békét is biztosítja. Adott ugyanis
a szabadság, hogy az egyének helyesnek
tekintett módon cselekedjenek, ez pedig
egyúttal jogegyenlőséget teremt, és meg
akadályozza az egoizmus érvényesülését.
Az ideális állapot megvalósítását az
egyén jogaiért vívott felvilágosító és propagandaharccal, ennek eredményeként új
törvények alkotásával, vagyis reformpoli
tikával képzelték el. A jogi szabályozást
szükségesnek vélték, hiszen az egyén sza
badságának határt szab a mások szabad
sága, a szabadságok közti összecsapást
így lehet elkerülni, és így biztosított a
béke. Az általános szabadságon belül az
egyének szabadságáról az államférfiak
nak kell gondoskodni ok. Az egyes állam
polgárok számára azonban elegendő, ha
saját javukat követik, és ennek megfele
lően igyekeznek akaratukat megvalósíta
ni. Aki ennek a kötelességének nem tesz
eleget, az a társadalom ellensége. Mivel
pedig az egyén igénye a biztonságra tö
rekvés, amelynek alapja a vagyon, a v a 
gyontalan és az aszkéta a társadalom el
lensége. Az azonos mértékű vagyonelosztás és a mind nagyobb biztonságra törek
vés között is ellentmondás feszül. Ezt
azonban feloldja, ha az egyének kölcsö
nösen az elérhető legnagyobb haszonra
törekednek, és akkor még az állam be
avatkozása is elkerülhető.
Erre a belátásra, az önmagán való
uralkodásra és törekvéseinek saját meg-
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szabta határ kitűzésére a magas szintű
műveltséggel rendelkezőik képesek, ezért
fontos kérdés a képzettség szintjének
emelése, lehetőleg az egyes ideológiák be
folyását kiküszöbölő kötelező áljami isko
lai oktatás, de a közvéleményt befolyáso
ló egyéb eljárás révén is. A művelt ál
lampolgárok annyi szabadságot és egyen
lőséget kívánnak, amennyit békés és tör
vényes úton az állam biztosítani tud.
A jogállam ellensége azonban a libe
rálisok szerint a
proletár-demokrata
irányzat, mivel a szegények nem értik
meg, hogy életükhöz szükségszerű a gaz
dagok léte. A jog mögött ezért erőnek
kell lennie, hogy a lázadásra hajlamosa
kat a közakarat erővel kényszeríthesse a
törvények megtartására. Bár a külkap
csolatokat nemzetközi törvények megal
kotásával ugyancsak biztosítottnak vél
ték, mégis szükségszerűnek látták, hogy
készüljenek veszélyhelyzetre, és állandó
hadsereget kívántak fenntartani, bár ala
csony létszámon. A proletár-demokrata
irányzat és a külső ellenség elleni hábo
rút egyaránt igazságos, védelmi jellegű
nek minősítették, még a preventív táma
dás esetén is. Igazságtalannak tartották
ezzel szemben az abszolutizmus háborúit,
a vallásháborúkat és a forradalmi szen
vedélyből fakadó háborúkat! Az igazsá
gos háború minden állampolgár érdeké
ben álló, ezért valamennyiöknek egy
aránt viselnie kell a terhét pénzügyi és
védkötélezettségi téren egyaránt. Ez há
ború esetén milíciajellegű néphadsereget
feltételez, amelynek a magja a kislétszámú állandó sereg, szelleme pedig a pol
gári erényekből táplálkozik, így képes
megvédeni a jogot és szabadságot és
helyreállítani a békeállapiotot.
Pentti Airas végül a tudományos szo
cializmus eszmerendszerét vizsgálja. Már
bevezetőben kiemeli, hogy az eddig tár
gyaltaktól eltérően viszonylag egységes
eszmerendszerről van szó. Ennek uralko
dó értéktényezője az elnyomók és elnyo
mottak" dualizmusa. Az elnyomás tapasz
talása, az ettől való szabadulás igénye ál
landó, ezért fontos helyet foglal el a harc,
sőt a politika közvetlen folytatását jelen
tő háború is. De másrészt a háború, mint
a többlettermelés és annak kisajátítása
következményeként létrejött osztályelnyomás velejárója is jelen van.
Mivel a proletariátus a tulajdonviszo
nyok és termelési viszonyok ellentmon
dásának kiküszöbölése érdekében a tudo
mány segítségével egy utolsó háborúra
készült, fontos volt a korábbi háborúk
elemzése Marx és Engels számára. Kora
háborúit is ilyen szempontból elemezte
ez a két gondolkodó, és ítéleteiket is ía
szocialista forradalom szempontja hatá

rozta meg. így a krími háborútól Orosz
ország vereségét, a túlhaladott abszolu
tizmus bukását vártak. A nemzeti kérdést
ugyancsak a szocialista stratégia alapján
mérlegelték. Rendkívül pozitívan értékel
ték 1848/49-ben a magyar szabadsághar
cot, míg élesen elítéltiék az osztrák abszo
lutizmust támogató szláv nemzeti mozgal
makat. Ebből fakadóan nem alakulhatott
ki egységes állásfoglalásuk a nemzeti ha
zafiság értékével kapcsolatban. A szocia
lista hazafiságot pedig nem fogalmazták
meg. Az állaim ugyanis nézetük szerint
az osztálytársadalmakkal együtt eltűnik.
Addig a íproletariátus szűkebb hazája a
szocializmus megteremtéséért küzdő párt,
az iránt viselkedik vonzódással, odaadás
sal.
Marx szerint a tudományfejlesztéssel
és az abszurditásig vitt osztályharccal a
burzsoázia eljuttatta a társadalmat a küz
delem végső szakaszába. A proletariátus
ellen szövetkezett még legyőzött ellensé
gével, a nemességgel is. A proletariátus
az igazságos történelmi ítélet szélsőséges
megnyilatkozására, a világforradalomra
készül. Engels elemzése kiimutatta, hogy
a proletárhadsereg erkölcsi fölényben
lesz, és új hadvezetési elveken fog ala
pulni. A világforradalom a tudományos
szocializmus bölcselői szerint szükségsze
rűen bekövetkezik, mert a burzsoázia ál
tal kifejlesztett
termelőerők annyira
megszaporodtak, hogy nem képes felet
tük uralkodni, és ugyanakkor olyan er
kölcstelen gátlástalansággal élvez mások
nyomora révén mértéktelen anyagi java
kat, hogy az elviselhetetlen, a proletariá
tus számára. A döntő harcra készülődés
során meg kell teremteni a proletariátus
egységét, majd munkáshadsereggé kell
szervezni, miközben a legközelebbi cé
lokért is politikailag szervezetten kell
fellépni. A szocialista értékközösség, a
harci szervezet a párt, amelyet a politi
kai hatalom megszervezésére törekedve,
a kiválasztottakból és a vezetésre elhiva
tottakból nemzeti egyységekben, de nem
zetközi méretben kell létrehozni. A for
radalom előkészítése idején a burzsoázia
minden támadását sztrájkokkal, szabotázsokfcal, politikai akciókkal vissza kell
verni. A forradalom ideje akkor jön el,
ha a helyzet a végsőkig kiéleződött, és a
proletariátus kész az utolsó összecsapás
ra. Mivel ía burzsoázián belüli ellentétek
is a végsőkig kiéleződtek, Marx kezdet
ben ezt egy világháború következményé
nek tartotta, később Engelsszel együtt az
osztályharc végsőkig fokozódásától várta.
Marx és Engels 'megkülönböztette az
igazságos és igazságtalan háborút. Előb
binek az osztályküzdelmet és a nemzeti
önvédelmet, míg utóbbinak a hódítást és
a hódítás megtartásáért vívott küzdelmet
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minősítették. Vizsgálták az egyes hadse
regeket, 'és felismerték, hogy a hadsereg
igazodik az uralkodó társadalmi osztály
igényéhez, a háború pedig a mindenkori
termelési szint függvénye. A fejlődés
utolsó fokát jelentő általános hadkötele
zettséget üdvözölték, mert a proletariátus
is elsajátíthatja a fegyveres küzdelem sa
játosságait. A szociializmusban azonban a
milíciát tartották célszerűnek. A burzsoá
zia elleni forradalmi háborúban minden
eszközt és eljárást elfogadhatónak tartot
tak. Engels különösen sokat foglalkozott
a gerillahadviseléssel. Ezzel kapcsolato
san elemezte, milyen személyiségjegyek
tesznek valakit vezető egyéniséggé. A
csapatszellemmel kapcsolatosan kiemelte,
hogy nem elegendő, ha a forradalmi had
sereg tagjai ismerik a háborús célkitűzé
seket, ezt magukénak kell tekinteniök, és
készen kell állmok, hogy akár életük fel
áldozása árán is kivívják a győzelmet.
Ebbe az irányba hat a közös 'kiképzés és
a hadilhelyzetre vonatkozó állandó, őszin
te tájékoztatás.
Ami a békét illeti, a tudományos szo
cializmus megteremtői elkerülhetetlen
nek látták az osztály nélküli társadalom
megteremtését megelőző végső küzdel
met, majd a proletárdiktatúra kényszerét
a legyőzöttekkel szemben. Igazi békét
csak ezt követően, a szocializmus végle
ges diadalától, az osztálynélküli társada
lomtól vártak. Ezért elvetették a polgári
pacifizmust.
összegző fejezetében a szerző kiemeli,
hogy az újkori eszmeáramlatok a hábo
rús célok és háborús okok vizsgálatakor
óhatatlanul történelmi jelenségekbe üt
köztek, amelyek erős akaratreakciókat
váltottak ki, ezek pedig a közös értékíté
let alapján egy-egy, az emberi tetteknek
meghatározott célt adó, vezető egyéniség
körüli történelmi egységeikké egyesülték.
Ezek az értékkörök mind magukat tekin
tették az emberi élet tulajdonképpeni
történelmi alapjának. Valamennyinél az
értékalap reálisan kimutatható igények
ből származott, jellegzetességük pedig az
adott történelmi helyzetet tükrözte, és ez
a jellegzetesség határozta meg az érték
irányzat fejlődési logikáját. Az értékkört
egyesítő lényeges tényezővé az együtte
sen elismert elvek és normák rendszere
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vált, ez tudta érzelmi töltetként aktivi
zálni az állaim kisajátítására. Ennek fo
lyamán az értékkör saját belső törvényeit
kiterjesztette az összes állampolgárra,
amely számukra ugyanúgy kényszerként
jelentkezett, mint volt az értékkör tagjai
számára a korábbi állami törvényrend
szer. Minden értékközösség a természet
jogot és a szabadságot hirdette, egyúttal
hadat üzent iaz uralkodó értékcsoportok
nak, és így megnőtt számára a háború
szerepe. Két értékközösség harca a főérték súlyának növekedéséhez, a többi ér
ték alárendelődéséhez, ennek tükröződé
seként hatalmi koncentrációhoz vezetett.
A belső harc megvívása után minden ér
tékirányzat kifelé vált terjeszkedővé. Az
értékközösségek tagjai ugyanis az erő
tárgyának érezték magukat, és a viszo
nyokat erőszakosan igyekeztek megvaló
sítani, miközben békeszándékukat nyil
vánították ki, és a háborúért a felelőssé
get a szemben álló értékközösségre hárí
tották. Ezt a háborút a saját oldalukról
a jog megvalósítására való törekvésnek
tekintették, és ennek elérésére toboroz
tak a mozgósított értékközösségből had
sereget. Valamennyi itt tárgyalt értékkö
zösség azt hirdette, hogy az általa folyta
tott küzdelem az utolsó háború, és győ
zelme a béke eljövetelét eredményezi.
Miként ebből a rövid ismertetésből
nyilvánvaló, Pentti Airas hatszáz oldal
nál vaskosabb monográfiájában rendsze
res áttekintést adott az újkori eszme
áramlatokról a háború és béke kérdésé
nek történelmi szempontú egykori tár
gyalása alapján. Elemzéseit, összehason
lításait a kívülálló, pontosabban a vala
mennyi irányzat fölött álló tudós tárgyi
lagosságával rögzítette, az értékelő ítéle
tektől mindvégig gondosan tartózkodott.
A következtetések levonását az olvasóra
bízta. Azonban így is rendkívüli teljesít
ményt végzett el, amikor e művével a
felvilágosult abszolutizmus, a francia fel
világosodás, a nacionalizmus, a liberaliz
mus és a tudományos szocializmus óriási
irodalmában a háború és béke történel
mi értékelésével kapcsolatosan tükröződő
nézeteket közvetítette a mai olvasónak.
Ennél többre ezúttal a recenzens sem
vállalkozhatott.
Zachar József

VOENNO-ISZTORICSESZKIJ ZSURNÄL
(Szovjetunió)
1982. 1—6. sz.
A folyóirat első száma az évforduló al
kalmából külön tanulmányokban vizsgál
ja a tüzérség, a harckocsi-alakulatok, a
műszaki csapatok, a híradósok és a légideszantcsaipatok tevékenységét a moszk
vai csatában. Ezek közül D. Szuhorukov:
„A légi deszant csapatok" c. tanulmányát
(1982. 1. sz., 37—43. o.) emeljük ki, mivel
ezeknek a tevékenységévél a szakiroda
lom viszonylag kevesebbet foglalkozott.
A
mozgékony
légideszaintcsapatok
mind a védelmi, mind pedig a támadó
hadműveletekben érzékeny csapásokat
mérték az ellenségre.
Nagyon tanulságos a Főhadiszállás tar
talékában lévő 5. légideszant-hadtest csa
pataiinak harctevékenysége Mcenszk alatt
1941 Októberében. A hadtest azt a fel
adatot kapta, hogy tartóztassa fel Guderian páncélos csapatainak előrenyomulá
sát az orel-tulai irányban,, és biztosítsa
D. Leljusenko 1. gárda-lövészhadtestének,
valamint a 4. és 11. harckocsidandárok
nak az. összpontosítását.
Először a 201. légideszantdandár 2.
zászlóalja került szembe az ellenséggel,
amelyet az Orjol alatti repülőtéren októ
ber 3-án szállítottak le. Ugyancsak ezen
a napon lépett harcba az Optuha repülő
terén leszállt 3. zászlóalj. Optuha alatt át
vágták az Orjol—Mcenszk autóutat és
szilárdan tartották magukat. Október 4én Mcenszk körzetében leszállították a
201. dandár 1. zászlóalját és a 10: légideszantdandárt. Ugyanezen a napon érke
zett Mcenszk alá Katukov 4. harckocsi
dandárja, 5-én estére befejezték a kira
kodást az 1. gárda-lövészhadtest, a 11.
harckocsidandár és a 132. határőrezred
csapatai. A következő napokban a
deszantosok ezekkel az alakulatokkal
együtt elkeseredett harcokat folytattak,
nagy veszteségeket Okoztak az ellenség
nek és lelassították az előrenyomulását
Tula relé.
Október 17-én az 5. légldeszant-hadteSit
csapatait kivonták a «harcból, vasúton és
gépkocsikon átdobták Podolszk körzeté
be, ahol a 43. hadsereg csapataival
együtt találkozőharcokat folytattak, csa
pásokat mértek az ellenség szárnyaira
és hátába.
A Moszkva alatti támadó harcok és az
általános támadás idején a Főhadiszállás
a légideszantcsapatokat átadta a fron
toknak, amelyek ezeket harcászati és
hadműveleti deszantok formájában, vala

mint a frontok más csapataival együtt
használták fel.
Az ellentámadás idején az első harcá
szati deszantot a Nyugati Front parancs
nokának, G. Zsukovnak a parancsára
dobták le 1941. december 15-re virradó
éjjel. December közepére a 30. és 1. csa
pásmérő hadsereg átkarolta az ellenség
klini csoportosítását. A németek, félve a
bekerítéstől, elkezdték a visszavonu
lást Kimből Volokalamszk irányába, az
egyetlen kezükben maradt úton. Ide dob
ták le a 214. légideszaaitdandárt, amely
átvágta a Klin—Volokalamszk országutat,
megsemmisítette a hidakat, az összekötte
tést. Az ellenség kénytelen volt hátra
hagyni a technikát és földutakon vissza
vonulni. Csak egyes csoportoknak sike
rült kivágni magukat Klin alól. A deszan
tosok 6 napig tevékenykedtek az ellenség
hátában, majd csatlakoztak a támadó
front csapataihoz.
1942 januárjának második felében a
Nyugati Fronton végrehajtották a 20.1. lé
gideszantdandár 1. és 2. zászlóaljának és
a 250. lövészezrednek a deszant ját. A cél
az volt, hogy elősegítsék az 1. gárda-lo
vashadtest sikeres támadását, biztosítsák
a 33. hadsereg előrenyomulását és segít
sék az erős juhnovi—mjatlevi csoporto
sítás szétzúzását. Január 18 és 19-re vir
radó éjjel a 201. légideszantdandár
zászlóaljai leszálltak a Szmolenszki terü
leten, leszállópályát készítettek a repülő
gépeknek, amelyek 3 éjszaka (Jan.. 20., 21.,
22.) átszállították a 250. lövészezred csa
patait. A csapatok súlyos harcokat vív
tak, átvágták a Juhnov—Vjazma utat,
majd január 28-án csatlakoztak a támadó
csapatokhoz.
Hasonlóképpen sikeresek voltak a töb
bi harcászati deszantok is.
Komoly tanulságokkal jártak a nagy
méretű légi deszantok is. 1942. január
15-én a Főhadiszállás úgy döntött, hogy
az ellenség vjazmai csoportosítása beke
rítésének befejezéséhez, amit a KaTnyini
és Nyugati Front kezdett el, leszállítják
a 4. légideszant-hadtestet Vjazimától ^élnyugatra azzal a feladattal, hogy vágja
át a Vjazma—Szmolenszk vasútvonalat
és autóutat. A hadtestparancsnok úgy
döntött, hogy először a 8. dandárt szál
lítja le, s elsőként ennek a 2. ejtőernyős
zászlóalját. A zászlóalj leszállítása január
27-én kezdődött, de a hajózó személyzet
rossz tájékozódása miatt a megadott kör-
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zettől 15—18 km-rel délre ment végbe és
a zászlóalj szétszóródott egy 20—25 km
sugarú körben, ami 'megnehezítette a
gyülekezést és a ledobott fegyvereik öszszeszedését, A kapcsolat a zászlóaljjal
megszakadt. A továbbiakban a felszálló
repülőtér elleni támadások miatt a dan
dár átszállítása csak éjjel történt, de a,
korábbiakhoz hasonlóan pontatlanul. En
nek következtében az alegységek nagy
területen szóródtak szét. Január 27. és
február 2. között csak 2100 embert tudtak
leszállítani. A deszantosok a kedvezőtlen
körülmények ellenére azonnal elkezdték
a feladatok végrehajtását. A dandár sok
helyőrséget vert szét, a 3. zászlóalj pedig}
diverziós tevékenységet folytatott a Vjazma—Szmolenszk vasútvonalon és autó
úton.
Január végén, február elején a 8. légideszantdandár tevékenységének körze
tébe kezdtek megérkezni az-1. gárda-lo
vashadtest előőrsei. A dandár ennek a
hadtestnek a kötelékében lefogta az el
lenség erőit Dorogobuzs és Vjazma kör
zetében. Mivel a „Közép" hadseregcso
port alapvető erőit bekeríteni nem sike
rült, annak ellenére, hogy az ellenség há
tában komoly erők tevékenykedtek, cél
talannak látszott a 4. iégideszant-hadtest
további erőinek leszállítása. A Főhadi
szállás február 16-i direktívája azt a fel
adatot tűzte ki, hogy a Kalinyini és Nyu
gati Front összes erőit mozgósítsák a
„Közép" hadseregcsoport szétverésének
befejezéséhez. A szovjet parancsnokság
úgy döntött, hogy a juhnovi csoportosítás
szétzúzásához a Nyugati Front megsegíté
sére ledobják a 4. légideszanit-lhadtestet
(a 8. dandár nélkül) Juhnovtól nyugatra.
A deszant felszállása a Moszkva környé
ki repülőterekről, többek közt a "Vnukovói repülőtérről történt. A szállítóesziközők kis száma és a rossz időjárási viszo
nyok miatt az átszállítás 6 éjjel történt.
Február 27-re 612 felszállást hajtottak
Végre, leszállítottak 7373 embert és 1525
málhacsomagot fegyverrel, lőszerrel, élel
miszerrel, stb.
A hadtest támadása február 25-én a
hideg, havas tél miatt lassan indult. A
csapatok, az ellenség szervezett védelmét
leküzdve február 28-ra 20—25 km-t nyo
mult előre a támadó 50. hadsereg irányá
ba. Az 50. hadsereg azonban nem tudta
leküzdeni az ellenség ellenállását a "Var
sói autóúton, ezért a 4. hadtest kénytelen
volt átmenni védelembe és védelmi har
cokat folytatni április közepéig. Később
egyesült az 1. gárda-lovashadtesttel,
amelyhez már korábban csatlakozott a
4. hadtest 8. dandárja, és közösen 1942.június 24-ig tevékenykedtek az ellenség
hátában. Akkor kitörtek és egyesültek a
Nyugati Front 10. hadseregével a Kaluga!

terület Kirov városától északra. Hat h ó 
nap alatt 600 km-es utat tettek meg az
ellenség hátában, megsemmisítettek 15ezer ellenséges katonát.
A 4. Iégideszant-hadtest tevékenysége
Vjazma és Juhnov alatt a vjazmai légideszant-hadművelet nevet kapta. Ez volt
a szovjet hadművészet történetének első
ilyen jellegű hadművelete. Az előkészítés
és leszállítás bonyolult téli körülmények
között, éjjel törtónt. A legnagyobb gondot
a szállítás okozta. Az egyszeri átszállítás
hoz több mint 600 repülőgépre lett volna
szükség, de csak 64-et tudtak odairányí
tani, így az átszállításhoz 10 napra volt
szükség, aminek következtében a várat
lanság tényezője elveszett.
Csaknem teljesen hiányzott a légi biz
tosítás. Nem volt jól megszervezve az
együttműködés a támadó csapatokkal.
Nagy feladat hárult az egészségügyi
szolgálatra. Több mint három ós félezer
sebesültet kellett kezelni, akiknek két
harmada visszatért az egységéhez. Több
mint 800 sebesültet kellett légi úton eva
kuálni.
Ugyancsak a fenti téma részét képezi
V. Perezsogin: „A partizánok együttmű
ködése a csapatokkal a moszkvai csatá
ban" c. tanulmánya (1982. 2. sz., 27—
32. o.). A kommunista párt szervező mun
kájának eredményeként a partizánmoz
galom a háború első napjaitól kezdve
szervezett és tervszerű volt. A Kalinyini,
Moszkvai, Szmolenszki, Arjoli, Tulai te
rületen és a Kurszki terület megszállt r é 
szén több mint 26 ezer partizán tevé
kenykedett. A Moszkva alatti ellentáma
dás idején ugyanezen a területen számuk
már 40 ezerre emelkedett. Harcukat az
illegális területi, járási és városi pártbi
zottságok irányították.
A frontoknál és a hadseregeknél a
szervezést és az irányítást közvetlenül a
katonai tanácsok végezték. 1941 augusz
tusa—szeptembere folyamán a frontok
politikai főnökségén osztályokat, a hadse
regeknél pedig részlegeket hoztak létre,,
amelyek irányították a megszállt terüle
teken maradt lakosság, az ott tevékeny
kedő partizánok és hadsereg-alakulatok
közötti pártpolitikai munkát. A területi
pártirányítási és a katonai irányítási
szervek szoros kapcsolatban voltak egy
mással. A területi pártbizottságoknak
képviselői voltak a politikai főnökségek
nél, s emellett sok területi titkár tagja
volt a frontok, hadseregek katonai taná
csának.
Az együttműködés megszervezésének
leggyengébb láncszeme a híradás volt.
Kevés volt á hordozható rádióadó és ve
vőkészülék, ezért a (partizánok főként
küldöncök útján tartatták a kapcsolatot
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a csapatokkal, akik rendszeresen átjártak
a fronton. Azok a partizán alakulatok,
amelyek mélyen az ellenség hátában har
coltak, gyakran csak általános direktívák
alapján tevékenykedtek. Az arjoli terü
leten tevékenykedő 72 partizán alakulat
közül csak háromnak volt rádiója. A
Brjanszki Front parancsnokságának és az
arjoli területi pártbizottságnak az utasí
tásait több mint 100 küldönc hordta át
az arcvonalon.
A partizánok azzal is nagy segítséget
nyújtottak a hadseregnek, hogy adatokat
szereztek a csapatok, törzsek, repülőte
rek, raktárak elhelyezkedéséről. A meg
szerzett dokumentumokat, vázlatokát, el
fogott katonákat átküldték az arcvona
lon. Az ellentámadás kezdetére az arjoli
partizánok adatokat gyűjtöttek és adtak
át a szovjet parancsnokságnak az ellen
ség 148 elhelyezkedési körletéről, több
tucat repülőtérről, törzsekről. A tulai
partizánok adatokat szolgáltattak a gépe
sített alakulatok 365 gyülekezési pontjá
ról, 34 javító 'és töltőállomásról, 16 repü
lőtérről, sok törzsről, tüzelőállásról, stb.
A Nyugati Front parancsnoka 1942 áp
rilisában jelentette a Legfelsőbb Főpa
rancsnoknak, hogy 51 partizáncsoporttal
van kapcsolatuk, melyeknek soraiban kb.
19 ezer ember harcol. Az irányításukra
törzseket hoztak létre.
A Kalinyini Front támadó csapataival
a Kalinyini, Szmolenszki és Vityebszki
terület több mint 70 partizánosztag mű
ködött együtt. 1942. januárjában, amikor
a Szmolenszki területre ért az 1. gárda
lovashadtest és légideszantot szállítottak
le, a területén 67 partizánoszitag tevé
kenykedett 17 ezer emberrel. Az együtt
működés végig fennmaradt, amíg a regu
láris csapatok az ellenség hátában tevé
kenykedtek. A követelményeknek meg
felelően változott a szervezeti felépítés.
A sok, különálló paritzáncsoport helyett
nagyobb alakulatokat hoztak létre: a V.
I. Voroncsenko hadosztályt (5200 harcos),
a Sz. Lazo partizánezredeket (2100 har
cos), a Vörös Hadsereg 24. évfordulója
nevű ezredet (2300 harcos), stb.
A' partizánok a lovashadtesttel és a
deszantosokkal való öthónapos együttmű
ködés alatt támadásokat folytattak, ellen
séges támadásokat vertek vissza, törzse
ket, helyőrségeket vertek szét, tönkretet
ték a hírközlést, stb.
Mivel a 7 ezer főt számláló szovjet
csapatok hosszú ideig tartózkodtak az el
lenség hátában és súlyos harcokat vívtak,
szükség volt feltöltésre, lőszer- és fegy
ver-utánpótlásra, élelmiszerre és takar
mányra. Ezeknek a feladatoknak a meg
oldásában nagy segítséget nyújtottak a
partizánok és az illegális pártszervek.
Amikor a Nyugati Front parancsnoksága

megengedte Bjelov tábornoknak, a lovas
hadtest parancsnokának, hogy hadosztá
lyait a partizánok és a megszállt terület
lakossága köréből töltse fel, 11 ezer em
ber lépett be a reguláris egységekbe.
A Moszkva alatti hat és félhónapos sú
lyos harcok idején a Kalinyini, Szmolen
szki, Moszkvai, Tülai, Arjoli és részben
a Kurszki terület partizánjai megsemmi
sítettek több mint 30 ezer katonát éstisztet, több mint 2 ezer teherautót rako
mánnyal együtt, több mint 200 páncélost
és páncélautót, kb. 70 löveget, 66 repülő
gépet, felrobbantottak 170 lőszer-, fegy
ver- és élelmiszerraktárt, több mint 400
hidat az ellenség összekötő vonalain, k i 
siklattak 40 vasúti szerelvényt.
A 3. szám tudományos közlemények
rovatából említést érdemel A. Zsilin: „Az
orosz hadsereg 1917 nyári támadása az
antant katonapolitikai terveiben" (1982.
3. sz., 59—66. o.) c. tanulmánya. Az 1917
ínyári támadás lényegében az utolsó nagy*
támadó hadművelet volt a keleti fronton.
Bár ezt a hadműveletet már sok szem
pontból feldolgozták, még nincs megvilá
gítva az, hogy milyen szerepet játszott az
antant katonapolitikai terveiben. A t á m a 
dást bonyolult és ellentmondásos körül
mények között készítették elő, amikor a
két és féléves háború következtében,
mindkét szembenálló félnél komoly ne
hézségek kezdtek mutatkozni.
Az antant-hadseregek képviselőinek
1916. novemberi Chantilly-i konferenciá
ján kidolgozták az 1917. évi hadjárat ál
talános tervét. Megegyeztek abban, hogy
a nyugati front lesz a fő front, ahol ki
fognak bontakozni a befejező1 hadműve
letek, de ugyanakkor nagy szerep jutott
az orosz hadsereg támadásának is,,
amelynek le kellett kötni az ellenség e r e 
jét, meg kellett akadályozni azt, hogy n é 
met csapatokat dobjanak át a nyugati
frontra.
Az orosz támadás terve hamarosan el
készült és II. Miklós 1917. január 24-én
jóváhagyta. A terv szerinit a Délnyugati
Front mérte a főcsapást a 11. és 7. had
sereg erőivel Lvov általános irányban. A
Román Front azt a feladatot kapta, hogy
a támadás menetében foglalja el Dob
rudzsát, iaz Északi és Nyugati Frontnak
pedig -'kisegítő csapásokat kellett mérni.
A konferencián megállapított februári
időpont nem volt reális, ezért az angol)
kormány javaslatára január—február fo
lyamán újabb konferenciát tartottak ez
úttal Pétervárott.-Hosszas vita után úgy
döntöttek, hogy a támadást április 1. és
legkésőbb -május 1. között kell elkezdeni.
Az orosz parancsnokság igyekezett a
szövetségeseket rábírni a hadsereg szük
ségleteinek részben való pótlására. Az
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1917. évi utánpótlást 35 ezer lövegben ha
tározták meg, amelyből 16 ezret külföld
ről kívántak beszerezni. Szükség volt sok
repülőgépre, repülőmotorra, puskára, lő
szerre stb. A konferencián kiderült, hogy
az orosz igényeket nem fogják teljesíteni.
A szállítások összmennyiségét a kért 10
millió tonna helyett 3,4 millió tonnában
határozták meg.
A petrográdi konferencia 1917. február
7-én fejeződött be, és három hét múlva
lezajlott a februári polgári-demokratikus
forradalom. Kétségessé vált, hogy Orosz
ország és fegyveres erői részt tudnak -q
még venni ia háborúban.
Mikor az Ideiglenes Kormány a háború
folytatása mellett döntött, elkezdték
a támadás előkészítését. A főhadiszállás
március 18-i értekezletére azonban vilá
gossá vált, hogy a hadsereg nem képes
megkezdeni a támadást a tervezett idő
ben. Az antant azonban egyre sürgette a
támadást, most már nemcsak 'katonai el
képzelések miatt. Az orosz forradalom
hatást gyakorolt ezen országok hadsere
geire és belső helyzetére is. Ezért a fron
ton indított támadás támadást jelentett a
forradalom ellen is. A támadás kikény
szerítésére felhasználták az összes lehe
tőségeket. A hadsereg hangulata azonban
rendkívül rossz volt. A parancsnokok vé
leménye szerint legfeljebb 1917 júliusá
ban lehetett elkezdeni a támadást.
A nagy készülődés ellenére sem az
Ideiglenes Kormány, sem a szövetségesek
nem nagyon bíztak a támadás sikerében.
Kerenszkij, aki a támadás előtt megláto
gatta a frontot, a nagy erő- és eszközösszpontosítás ellenére kénytelen volt ki
jelenteni a főhadiszálláson: „Nem hiszek
a támadás sikerében." Hasonló volt az
angol hadsereg képviselőjének a véle
ménye is.
A későbbi események igazolták ezeket
az aggodalmakat. Igaz, hogy a 3. hadse
reg a támadás első napjaiban (június 23—
30.) bizonyos harcászati sikereket ért el,
de a megfelelő tartalékok hiánya és a
német, valamint osztrák—magyar csapa
tok erősödő ellenállása (miatt a támadás
leállt. Franciaország és Anglia tétlenkedése következtében a német parancsnok
ság viszonylag gyorsan tudott csapatokat
átdobni a nyugati frontról. Nagy csopor
tosítást hoztak létre és július 6-án ellen
támadásba mentek át. Az orosz csapatok
nem tudtak feltartóztatni az ellenség tá
madását és nagy veszteségeket szenvedve
megkezdték a visszavonulást.
A negyedik számban B. Nyevzorov:
„Mire kell ez a hazugság" c. írása (1982.
4. sz., 48—52. o.) a polgári történetírás
moszkvai csatával kapcsolatos hamisítá
saival foglalkozik. A moszkvai csata je

lentőségével, amely a fordulat kezdetét
jelentette a háború menetében, sok mo
nográfia foglalkozik. Az ellenség veszte
ségei 1941. október 1. és 1942. március 31.
között csupán emberben 567 ezer főt tet
tek ki.
A fasiszta Németország vezetőit a bal
sikert időjárási viszonyokkal magyaráz
ták. Hitler szerint a német csapatok elő
renyomulását az utak járhatatlansága, a
rendkívüli hideg akadályozta. Ezzel a né
niét vezetők megvetették a hamisítások
alapját. A továbbiakban folytatták ezt a
megvert tábornokok, majd a polgári tör
ténészek. A hamisítás három területen
folyik: elhallgatni a csata jelentőségét és
egy sorba állítani olyan harci tevékeny
ségekkel, amelyeket az angol—amerikai
csapatok másodrendű arcvonalakon foly
tattak; csökkenteni a szovjet hadművé
szet eredményeit; meghamisítani a szov
jet főváros ellen támadó fasiszta csapa
tok vereségének okait.
A mai hamisítás alapja a világháború
,,döntő csatáinak elmélete", amelyek alap
jában véve ott játszódtak le, ahol a szö
vetségesek harcoltak. Ezzel csökkenteni
igyekeznek a szovjet—német arcvonal je
lentőségét. H. Baldwin pl. a „Megnyert és
elvesztett c s a t á k . . . " c. könyvében a má
sodik világháború 11 nagy csatája közé
be sem veszi a moszkvai csatát. Liddel
Hart ,,A második világháború" c. könyvé
ben a 650 oldalból néhány sort szentel a
moszkvai csatának.
Meg kell mondani, hogy a 70-es évekj
történetírása a kritikai észrevételek ha
tása alatt már kénytelen elismerni a
moszkvai csata jelentőségét. Ugyanaz a
Baldwin új könyvében már azt írja, hogy
a moszkvai csata „kétségtelenül forduló
pont volt a második világháborúban, sőt
nagyobb mint Sztálingrád." K. Rein
hardt-nyugatnémet történész a „Fordulat
Moszkva alatt" c. művében arra a követ
keztetésre jut, hogy „csődbe jutott Hitler
stratégiája, amely arra irányult, hogy a
birodalma megszerezze a világuralmat".
H. Maule besorolja a moszkvai csatát a
világháború 13 nagy csatája közé, az N.
Frankland és C. Dowling szerkesztésében
megjelent mű pedig a XX. század 14 dön
tő jelentőségű csatája közé. A moszkvai
csatát azonban ezekben a művekben is
egy sorba állítják az ElnAlamein alatti
csatával, az amerikai deszant partraszál
lásával Guadalcanal szigetén, az an
gol csapatok hadműveletével Imphalánál
(Burma). Ezzel kapcsolatban elég megje
gyezni annyit, hogy a „Közép" hadsereg
csoport létszáma 1941 októberében több
mint 1 800 000 ember volt, míg El-Ála
méin alatt Rommelnek kb. 80 000 embe
re volt, az amerikai deszanttal 30 000 f ő-
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toől álló japán helyőrség, az angolaikkal
szemben pedig 84 000 japán állt szemben.
Az erőfölény létrehozása a hadművé
szet egyik fő feladata, de a megléte még
n e m garantálja a sikert, ahogy ez a né
metekkel történt Moszkva alatt. Az erők
aránya 1,4—2, az áttörés helyein 8—12-j
szeres volt a németek javára. A polgári
történészek tagadják ezt az erőfölényt,
vagy inem elemzik a csapatok összetéte
lét, habár ez egyedülálló volt. A német
•vezetés korábban soha nem hozott létre
ekkora csoportosítást egy objektum el
foglalására. Korábban soha nem tevé
kenykedett három páncélos csoport egy
irányban a létező négyből. Moszkva ellen
több páncélos és gépesített hadosztályt
összpontosítottak, mint 1940-ben Francia
ország, Belgium és Hollandia ellen össze
sen (22, illetve 17 hadosztály).
E. Ziemke amerikai történész, amikor
igyekszik bebizonyítani a szovjet csapa
t o k számbeli fölényét Moszkva alatt, va
lótlanságot állít. „A Nagy Honvédő Hábo
rú történeté"-re hivatkozva állítja, hogy
1941. december elején a Kalinyini front
és a Nyugati Front jobbszárnya harcko
csikban és tüzérségben 1,5-szörös túlerő
bein volt a németekkel szemben. Az idé
zett mü azonban ennék pontosan, az el
lenkezőjét írja.
A művek nagy többségét áthatja a hit
leristák „eljátszott 'sanszairól" való el
mélkedés. Azt sugallják az olvasónak,
hogy a következő háborúban másként
lesz. D. Palmer a „Nyolcadik út Moszk
vába" című cikkében pl. kiszámította,
hogy Moszkva a vikingek IX. századi tá
madásától kezdve Hitlerig hét támadást
élt át. Ezek mind sikertelenek voltak,
mert a hódítók egy irányból támadtak.
ö más tervet javasol. A főcsapást a kí
naiak kell hogy mérjék, a másodiknak
Nyugat-Európából kell kiindulnia, a k i 
segítő csapásnák pedig délről. Az Egye
sült Államok biztosítja a felderítést mű
holdak segítségével, a rakéta-magfegyver
támogatást pedig az Északi Sarkon ke
resztül. Az Egyesült Államokban sok
ilyen és ehhez hasonló terv lát napvilá
got nyomtatásban.
Ugyancsák a negyedik szám a, „Hősök
és hőstettek" rovatban kilenc olyan har
cos életrajzát közli április 4-e alkalmá
ból, akik Magyarország felszabadítása
során végrehajtott hőstettükért kaptak
magas kitüntetést.
Az ötödik szám közli az első részét
Sz. Radzijevszkij:
„A
Hitler-ellenes
koalíció országainak katonai együttműkö
dése és tevékenységének összeegyezteté
s e " című tanulmányának első részét
(1982. 5. sz., 48—54. o.). Az antifasiszta,

koalíció különböző társadalmi berendez
kedésű országok és népek szövetsége volt,
amelyek erőfeszítéseiket az agresszív fa
siszta blokk szétverésére Összpontosítot
ták. A háború végére a koalícióban,
amelynek fő erejét a Szovjetunió képez
te, több mint 50 ország vett részt, köztük
az Egyesült Államok, Anglia, Franciaor
szág, Kína.
A háború elején a nyugati politikusok
elszámították magukat. Az általuk támo
gatott fasizmus az első csapást nyugatra
irányította. Néhány hónap alatt egy sor
kapitalista ország vereséget szenvedett.
A Szovjetunió elleni támadás után,
1941. ijúnius 22. Churchill angol minisz
terelnök kijelentette, hogy Anglia a
Szovjetunió oldalán áll és minden segít
séget megad neki. Egy nap múlva ugyan
ilyen nyilatkozatot tett az Egyesült Ál
lamok elnöke. Roosevelt is. Június végén
Anglia és a Szovjetunó kölcsönösen k a 
tonai missziókat állított fel. Moszkvába.
angol gazdasági missziót is küldtek. J ú 
lius 12-én aláírták az első hivatalos ira
tot, amely a Hitler-ellenes koalíció kiala
kításának kezdetét jelentette. Ez a szov
jet—angol egyezmény volt a közös tevé
kenységről a Németország ellen folytatott
háborúban.
Augusztus 14-én Churchill és Roosevelt
aláírta az Atlanti Chartát, amelyhez a
' Szovjetunió is csatlakozott. A koalícióhoz
csatlakoztak olyan kormányok is, ame
lyek országát a németek megszállták. A
Szovjetunió több egyezményt írt alá:
1941. július 18-án az emigráns csehszlo
vák kormánnyal, július 30-á;n az emig
ráns lengyel kormánnyal. Szeptember
27-én a Szovjetunió elsőként ismerte el a
„Szabad Franciaország" nemzeti bizottsá
got, augusztus 5-én és 7-én helyreállította
diplomáciai kapcsolatát Norvégiával és
Belgiummal.
1942. január 1-én 26 ország képviselői
Washingtonban aláírták az Egyesült
Nemzetek nyilatkozatát, amelyben köte
lezték magukat, hogy az összes tartalé
kaikat felhasználják a fasizmus elleni
harcra, együttműködnék a háborúban és
nem kötnek különbekét. Az aláírók kö
zött volt a Szovjetunió, az Egyesült Álla-!
'mok és Anglia. Az együttműködést kato
nai és politikai szerződések erősítették
meg. Ezek közül a legfontosabb az a n 
gol—szovjet szövetségi szerződés, ame
lyet 1942. május 26-án Londonban írtak
alá, valamint az 1941. július 11-én aláírt
szovjet—amerikai egyezmény. A második
frontot Európában azonban ezek az álla
mok csak 1944-ben nyitották meg, amikor
a háború sorsa lényegében már eldőlt.
Az együttműködésnek a háború folya
mán kialakultak a formái és szervezetei.
A legmagasabb szintű találkozók a tehe-
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ráni, jaltai és postdami konferenciák vol
tak.
'Amint a szovjet hadsereg előrenyo
mult, a közös erőfeszítések több közép
európai és kelet-európai országgal állami
együttműködés szintjére emelkedtek.
Előbb a Szovjetunió területén létrejött
csehszlovák és lengyel alakulatokkal .ala
kult ki együttműködés, majd pedig a ju
goszláv felszabadító hadsereggel. Kiala
kultak a kapcsolatok az ellenállási moz
galmakkal is. Később a koalícióhoz csat
lakozott a román, a bolgár és az albán
hadsereg is. A Szovjetunió nagy segítsé
get nyújtott a baráti fegyveres alakula
tok megszervezéséhez és felszereléséhez.
A Szovjetunió területén szerveztek mes
és fegyvereztek fel 19 gyalogos, 5 tüzér,
5 légihadosztályt, 6 gyalogos, 8 harckocsi
és gépkocsizó, 12 tüzér és aknavető, 5
műszaki dandárt, több tucat más alaku
latot, összesen 555 ezer létszámmal. Sok
szovjet tiszt szolgált ezekben az alakula-/
tokban tanácsadóként.
A lengyel emigráns kormánnyal 1941.
július 30-án aláírt egyezmény alapján a
Szovjetunió területén szerveződött egy
lengyel hadsereg Anders tábornok veze
tése alatt. A szerződés szerint ez a had
sereg a szovjet Legfelsőbb Parancsnok
ság alatt tevékenykedett volna, amelyek
helyet biztosítottak volna a lengyelek
képviselőjének is. 1942 februárjában a
hadsereg létszáma már 73 415 ember volt.
Az emigráns kormány és a hadsereg pa
rancsnoksága azonban megtagadta a kö
zös harcot, és a hadsereget 1942-ben eva
kuálták Iránon keresztül.
1943 májusában „A Lengyel Hazafiak
Szövetsége" kezdeményezésére elkezdő
dött az 1. Kosciuszko gyalogos hadosztály
szervezése. 1943 augusztusában már ha
tározat született az 1. lengyel hadtest
megszervezéséről, amely előbb két, majd
három gyalogos hadosztályból, harckocsi,
repülős dandárból és más egységekből
állt. 1944 márciusában pedig a hadtestre
alapozva a Harkovi Katonai Körzet terü
letén megkezdődött az 1. lengyel hadse
reg szervezése.
IAZ 1. lengyel hadsereg részt vett a bjelorussziai támadó hadműveletben, majd
átkelve a Nyugati Búgon lengyel terület
re lépett. Ez a hadsereg lengyel földön
egyesült az ellenálló néphadsereggel.
1944 őszén Lengyelország területén lét
rehozták a 2. hadsereget és a vegyes lé
gihadtestet.
A cikk befejező részét a folyóirat 6.
száma közli (1982. 6. BZ., 48—54. o.). A.
szovjet és a csehszlovák kormány által
1941. július 18-án aláírt egyezmény alap
ján 1941 decemberében az Orenburgi te
rületen elkezdődött egy gyalogos zászló

•

alj szervezése a Szovjetunióba emigrált
állaimpolgárokból. A zászlóalj parancsno
ka Ludvík Svob'oda volt. A zászlóaljnál
tartózkodott a szovjet parancsnokság
képviselője és egy szovjet instruktor cso
port. A zászlóalj 1943 januárjában érke
zett meg a Voronyezsi Frontra. Ugyan
ezen év áprilisában a zászlóalj és a tar
talékezredre alapozva elkezdődött az
önálló dandár szervezése. A dandár 1943
októberében] érkezett meg a Voronyezsi
(október 20-tól 1. Ukrán) Frontra, ahol a
kijevi hadműveletben az első lépcsőben
vett részt az ukrán főváros felszabadítá
sában. 1944 januárjában részt vett a k!orszuny-sevcsenkovi hadműveletben, majd
hátravonták pihenőbe és feltöltésre. Ek
korra a Tulai területen már szerveződött
a 2. önálló légideszant dandár.
A szovjet kormány figyelembe véve
azt, hogy a hadműveletek közelednek
Csehszlovákia határaihoz, 1944. április
6-án engedélyezte a csehszlovák hadtest,
aztán pedig egy vadászrepülő-ezred, ön
álló harckocsidandár, és más egységek,
alegységek létrehozását..
1944 júliusától az 1. 'hadtest a 4. Ukrán
Front hadműveleti alárendeltségében ké
szült a hazai harcokra. 1944 szeptemberé
ben részt vett a kárpát-duklai hadműve
letben. Október 6-án a hadtest 1 dandár
jának zászlóalja a szovjet csapatokkal
együtt Csehszlovákia területére lépett. Ez
a nap lett a Csehszlovák Néphadsereg
napja. A csehszlovák alakulatok ezután
részt, vettek Csehszlovákia felszabadítá
sában.
Jugoszláviában az országban létrejött
partizán alakulatok Népi Felszabadító
Hadsereggé szerveződtek. 1944 elején a
Jugoszláviának nyújtott szovjet segítség
nagy méreteket öltött. Jugoszláviába spe
ciális katonai missziót küldtek. A szovjet
katonai szállításokhoz bázist hoztak lét
re Kaliny ovkában (Ukrajna), Bariban
(Olaszország) és Craiovában (Románia).
Ezekről a bázisokról csupán 1944. május
15. és november 15. között 1799 felszállást
hajtottak végre, elszállítottak 1276 tonna
katonai anyagot, 1173 személyt és Jugosz
láviából kiszállítottak 1760 személyt.
1943. november 20-án a Moszkvai Ka
tonai Körzetben elkezdődött egy jugo
szláv zászlóalj szervezése, majd 1944. má
jusában ez átalakult 1. önálló gyalogos
dandárrá. A dandár októberben bekap
csolódott a felszabadító hadseregbe. 1944
nyarán létrejött egy harckocsidandár is
(65 db. T—34-es harckocsival), amely
1945 márciusában ugyancsak átkerült a
felszabadító hadsereg állományába és an
nak első harckocsi.egységét alkotta. 1944
őszén a Szovjetunióban létrejött két r e 
pülőezred is. A 3. Ukrán Front részt vett
Jugoszlávia
északkeleti
részének
és

m
Belgrádnak a felszabadításában a jugo
szláv felszabadító hadsereggel együtt.
A Szovjetunó politikai, technikai és
anyagi segítséget nyújtott az albán haza
fiaknak is. 1944 augusztusától szovjet k a 
tonai misszió működött Albániában. Mi
kor a szovjet hadsereg Jugoszlávia és
Magyarország területére lépett, a néme
tek félve a bekerítéstől, elkezdték csapa
taik kivonását Görögországból és Albá
niából. Ezt kihasználva, az Alibán Nem
zeti-felszabadító Hadsereg, amelynek ke
retébe 7 hadosztály, 21 dandár és sok al
egység tartozott (összesen 50 ezer em
ber), befejezte Albánia felszabadítását.
A Romániával, Bulgáriával és Magyar
országgal való együttműködés sagátos vo
násokat viselt magán. Ezen országok ak
kor kezdték aktív harcot a hitleristák el
len, amikor a Szovjet Hadsereg megkezd
te felszabadító harcát az európai orszá
gokban.
Románia a Nagy Honvédő Háború kez
detén együttműködött Németországgal,
kb. 30 hadosztályt és dandárt küldött a.
Szovjetunió ellen.
1944 elején kezdődött el a partizánharc.
A Szovjetunió a román kommunisták ké
résére néhány partizáncsoportot küldött.
A szovjet kormány 1943. 'október 4-én
engedélyezte, hogy Rjazany körzetében
elkezdjék az 1. román gyalogos hadosz
tály szervezését poltikai emigránsokból
és hazafias érzelmű hadifoglyokból. A
hadosztályt 1944. március 25-én kapcsol
ták be a 2. Ukrán Front kötelékébe.
Augusztus 31-én a szovjet csapatokkal
együtt vonult be Bukarestbe.
1944 márciusában kezdődött a 2. román
hadosztály szervezése, ami már a háború
vége után fejeződött be.
1944. augusztus 24-én az új kormány
hadat üzent Németországnak, a hadsereg
azonban olyan állapotban volt, hogy nem
lehetett felhasználni. Szeptember elején
az 1. és a 4. hadsereg visszavonult a né
met és a magyar csapatok csapásai alatt.
Ezt a visszavonulást a gyorsan átdobott
.szovjet harckocsi alakulatok állították
meg. Ezután az 1. és 4. román hadsereget,
a 4. önálló és az 1. repülőhadtestet had
műveletileg a 2. Ukrán Frontnak rendel
ték alá. Ezeknek a magasabb egységek
nek a 20 hadosztályában volt több mint

138 ezer ember, 8159 géppisztoly, 6500
géppuska, 1809 aknavető, 611 löveg, 113
repülőgép.
Bulgáriában 1942-ben jött létre a kom
munisták vezette Hazafias Front. Széles
körű partizánharc kezdődött. 1944. szep
tember 9-re az országban volt egy parti
zán hadosztály, 13 dandár, 40 csoport, 6
zászlóalj és többszáz harccsoport. Az
összlétszám elérte a 30 ezer embert. Ezek,
lekötöttek 4 német és 7 bolgár, hadosz
tályt, nagy létszámú csendőrséget és
rendőrséget.
Szeptember 8-án a szovjet hadsereg
Bulgária területére lépett. 9-én éjjel 2
órakor Szófiában fegyveres felkelés kez
dődött, a Hazafias Front kormánya ke
rült hatalomira, amely hadat üzent Né
metországnak. Elkezdődött az új hadse
reg szervezése. Az új bolgár hadsereg a;
szovjet csapatokkal együtt vett részt a,
harcokban a 3. Ukrán Front keretében.
A szovjet fronton a fasiszta Magyaror
szág részéről 160 ezer fős hadsereg har
colt. A kommunista párt mély illegalitás
ban volt. Magyarországon a partizánharc
korlátozott jellegű volt.
A szovjet csapatok 1944 őszén léptek
Magyarország területére. 1944. december
21-én a felszabadított Debrecenben össze
ült Ideiglenes Nemzetgyűlés létrehozta az
Ideiglenes Kormányt, amely december
28-án hadat üzent Németországnak. A
fegyverszüneti egyezmény szerint Ma
gyarországnak legalább 8 hadosztályt
kellett volna felállítania. A Budapestért
folyó harcokban részt vettek a szovjet
hadsereghez átállt katonák és tisztek.
Előbb egyes szovjet alegységek kereté
ben harcoltak a Déli pályaudvar, a Gel
lérthegy és a Vár környékén, aztán ön
álló önkéntes ezredbe szervezték őket.
1944 végén kezdtek szerveződni az ön
kéntes alakulatok, — az 1. és 3. vasúti,
dandár és híradós alakulatok, amelyek a
közlekedés helyreállításában vettek részt.
1945. áprilisában befejeződött az 1. és a
6. gyalogos hadosztály iszervezése, ame
lyeket a 3. Ukrán Frontnak rendeltek
alá. A magyar katonák a háború befeje
zése után az Alpokban visszamaradt SS
és banderista bandák felszámolásában
vettek részt. (Lengyel István)
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WOJSKOWY PRZEGLAD HISTORYCZNY
(Lengyelország)
1980. 1—4. sz.

A Wanda Wasilewskáról elnevezett
lengyel Hadtörténeti Intézet folyóirata
it nak 25. évf. 1—2. száma különmellékletével együtt a fasizmus felett aratott győ
zelem 35. évfordulója és a Varsói Szerző
dés megalakulásának 25. évfordulója tisz
teletére kiadott ünnepi száim és ennek
megfelelően a tanulmányok is a két ese
mény történetének kérdéseivel foglalkoz
nak.
Eugeniusz Molczyk: „A Varsói Szerző
dés — a béke és biztonság bástyája" (1—
2. sz., 17—30. o.) címmel a második vi
lágháború után kialakult hidegháborús
légkört elemzi, ismerteti az „elrettentés"
doktrínáját, az Egyesült Államok és aj
Nyugat-Európái Unió államai között ki
alakult ;,erőpolitikai" felfogást és az en
nek szellemében 1949-ben létrehozott
Észak-Atlanti Szövetséget. Az „erőpoliti
kának", valamint a kapitalista államok
egész világot átfogó katonapolitikai cso
portosulásainak, így a NATO mellett az
ANZUS, a SEATO, a CENTO megalaku
lásának egyenes következménye volt a
Szovjetunió 1955. február 9-i deklaráció
jában leszögezett elv, hogy meg kell aka
dályozni egy új világháború kitörését,
Európa újabb hadszíntérré válását. En
nek szellemében hívták össze Varsóban
1955. május 11-én az európai béke és biz
tonság kérdéseivel foglalkozó konferen
ciát, amely aztán az; imperialista államok
agresszív katonai tömbje, a NATO elle
nében a szocialista államok 1955. május
14-én aláírt Varsói Barátsági, Együttmű
ködési és Kölcsönös Segélynyújtási Szer
ződését hozta létre. A Varsói Szerződés
védelmi szövetség, létrehozását az impe
rialista államoknak a kollektív biztonsá
gi rendszert elutasító magatartása tette
szükségessé az európai béke fenntartása
érdekében. A zárt katonai csoportosulá
sokkal szemben szükségessé vált, hogy a
békeszerető államok megfelelő intézkedé
seket tegyenek biztonságuk megőrzése és
az európai béke fenntartása érdekében.
A szerződő államok 'megállapodtak a b 
ban, hogy nemzetközi kapcsolataikban —
az ENSZ Alapokmányával összhangban
— tartózkodnak az erővel való fenyege
téstől, illetve annak alkalmazásától, ta
nácskoznak egymással a szerződő feleket
közösen érintő kérdésekről; készek részt
venni minden nemzetközi
akcióban,
amelynek célja a nemzetközi biztonság és
béke biztosítása. Ezek mellett olyan ha

tékony intézkedések elfogadására törek
szenek, amelyek az általános leszerelést
és a tömegpusztítp fegyverek betiltásá
nak ügyét szolgálják. A szerző sokoldalú,
elemző tanulmányában áttekinti a Vár
sói Szerződés 25 éve alatt a katonai
együttműködés fejlődését, a hadtudo
mány elméletének fejlesztésére tett erő
feszítéseket, a csapatok kiképzése és ne
velése terén elért eredményeket, a harc
készültség növelésére nyújtott segítsé
get, összességében a tagállamok közötti
együttműködés módszereinek kialakítá
sát. A hadművészet fejlesztését szolgálták
a 60-as évektől rendszeresen megtartott
hadgyakorlatok, amelyekben kiemeli a
Lengyel Néphadsereg szerepét. A gazda
sági és a tudományos-technikai potenciál
megfelelő fejlesztése alapvető' feltétele a
Varsói Szerződés további fejlődésének.
Józef Komenskí: „A szocialista védel
mi doktrína. A nemzeti és internaciona
lista tartalom kérdése a lengyel munkás
mozgalom elméletében és gyakorlatá
ban." (1—2. sz., 31—80. o.) Marx, Engels,
Lenin és a nemzetközi munkásmozga
lom katonai elméleti gondolatainak ós
fegyveres harcának hatását vizsgálja a
lengyel munkásmozgalomban a XX. szá
zad elejétől napjainkig; az 1905—1907.
évi forradalmi tapasztalatok lengyelor
szági alkalmazását, a két háború közötti
lengyel katonai doktrínára gyakorolt be
folyását, a nemzeti és internacionalista
tartalom egységének megnyilatkozását a
spanyol polgárháború nemzetközi bri
gádjainak harcaiban, majd ezek tükröző
dését a második világháború alatt a Len
gyel Munkáspárt katonai elméletében és
gyakorlatában az ország függetlenségéért
és társadalmi felszabadulásáért folytatott
harcokban. Felsorolja a szocialista had
tudomány és katonai doktrína nemzeti és
inter nacionalista tartalmának fejlődésére
ható alapvető tényezőket, a koalíciós k a 
tonai doktrína problémáit, a marxista—
leninista hadtudomány internacionalis
ta fejlődésének irányait, a tagállamok
együttműködéséneik fontosságát a szocia
lista védelmi doktrína továbbfejlesztésé
ben és alkalmazásában.
Kazimierz Sobczak: „A szovjet hadse
reg döntő szerepe a hitleri Németország
felett aratott győzelemben" (1—2. sz.,
81—106. o.). A Szovjetunió össznépi és
ö&sznemzeti katonai célkitűzései kereté
ben tárgyalja a szovjet hadseregnek,.
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mint az antifasiszta' koalíció fő erejének
döntő sikereit a német hadsereg és szö
vetségesei, felett, összehasonlítva a szov
jet;—német arcvonalon folyó harctevé
kenységek 1418 napját, az észak-afrikai
harcok 1068, az olaszországi arcvonal
663 és a nyugat-európai front 338 napig
tartó harcaival, v a l a m i n t - a z 1945. évi
6200 km-es szovjet arcvonal hosszúságát
a nyugat-európai 800 km-es arcvonallal.
Figyelemre méltó adat, hogy a Wehr
macht összveszteségének 80°/o-át a szov
jetektől szenvedte el, a többi hadszínté
ren elszenvedett 20%-kal szemben.
Rudolf Dzipanow: „Az 1. Lengyel Had
sereg a Tengermellékért folytatott harc
ban" (1—2. sz., 107—130. o.). A szovjet
hadsereg 1945 téli-tavaszi hadjáratában
az 1. Belorusz Front hadászati-hadműve
leti támadásába 1945. január 28-án kap
csolódott be az 1. lengyel hadsereg Sta
nislaw Poplawski tábornok vezetésével.
A szovjet hadsereg utolsó nagy hadászati
támadása volt ez Berlin előtt, fel kellett
számolni a németek pomerániai erőd
rendszerét. Az 1. lengyel hadsereg na
gyon nehéz helyzetben vette át feladatát,
hogy az Oderáig húzódó 250 km-es utat
szabaddá tegye. A tanulmány ismerteti
az 1. lengyel hadsereg szervezeti felállá
sát, felszerelését, majd a pomerániai né
met állások áttöréséért folytatott harcte
vékenységét, amely a Lengyel Néphadse
reg történetének legszebb lapjai közé tar
tozik.
Tadeusz Sawicki: „A szovjet hadsereg
1945 téli offenzívája — Wehrmacht-je
lentések tükrében" (1—2. sz., 131—150. o.).
A lengyel Hadtörténeti Intézetben mik
rofilmen megtalálhatók azok a Wehr
macht-jelent esek, amelyeket 1945. január
1—21. között küldtek a főhadiszállásnak
iés Hitlernek. A német „A" (később „Kö
zép") hadseregcsoport jelentéseiből idéz
ve ismerteti a Zsukov tábornok vezette
1. Ukrán Front támadásának részleteit, a
Varsóért, Krakkóért és Sziléziáért folyta
tott harcokat.
Piotr Matusek: „A lengyel ellenállási
mozgalom propagandaharca 1939—1945
között" (1—2. sz., 151—181. o.). A második
világháborúban frontpropagandát nem
csak a reguláris hadseregek folytattak az
arcvonalon és a hátországban, hanem a
földalatti mozgalom is nagyon hatásosan
harcolt a propaganda eszközével a meg
szállt területeken a hitleri Németország
ellen. Részletes összefoglalást ad az Armia Ludowa, az Armia Krajowa és a töb
bi földalatti szervezet konspirációs kiad
ványairól, folyóiratairól, röplapjairól és
plakátjairól, majd a vizuális propaganda
(film stb.) és a lengyel ellenállási mozga

lom lélektani hadviselésének egyéb for
máiról.
P. A. Zsilin: „A hadtörténeti kutatás
módszertanának alapelvei" (1—2. sž.,
182—186. o.). A szovjet hadtörténettudo
mányi kutatás marxista—leninista mód
szertanának alapelveivel foglalkozó mo
nográfia főbb gondolaitait ismerteti. A
munka feltárja a hadtörténetírás alapját
képező marxi—lenini módszertan lénye
gét, struktúráját, elveit és funkcióit,,
amelyeknek megismerése és elsajátítása
segít a hadtörténelem problémáinak, k u 
tatásában és megoldásában.
Az 1—2. szám mellékleteként jelent
meg Tadeusz Rawski — Marek Tarczynski: „Lengyel hozzájárulás a hitleri Né
metország felett aratott győzelemhez,.
1939—1945" (128. o.) című munka, amely
három, szempontból vizsgálja a lengyel
nép második világháborús részvételét: a z
erkölcsi-politikai magatartás, a fegyveres
részvétel és a gazdasági erőfeszítések
elemzésével. Németország 1933-ban meg
hirdetett militarista ideológiájával a
„Drang nach Osten"-nel szemben hama
rosan felébredt a lengyel társadalomban
az antifasiszta front gondolata, amely
1939-ben a német megszállás első hónap
jaiban már 200 földalatti, illegális szer
vezetet tudott létrehozni. Az ellenállási
mozgalomnak, a lengyel reguláris alaku
latoknak a harcait mutatja be a kézi
könyvként használható munka, a részt
vevők létszámának, a veszteségek szám
adatainak összehasonlító táblázataival és
az események 1939—1945 közötti 'kronoló
giájával.
Leszek Grot: „A Lengyel Néphadsereg,
főparancsnokának, Michal Zymierskinek,
Lengyelország marsalljának 90. születés
napjára" (3. sz., 9—58. o.) című tanul
mányban egy olyan katona életével is
merkedünk meg, aki már ,az első világ
háborútól harcolt Lengyelország szabad
ságáért, részt vett a sziléziai felkelésben
s az 1926 májusi fordulat ellenzőjeként
emigrációba vonult. A második világhá
ború idején 1939-től részt vett a hitleris
ta 'megszállók ellen vívott baloldali föld
alatti fegyveres harcokban, majd a Szov
jetunióban megalakult lengyel hadsereg
tábornokaként harcolt Lengyelország fel
szabadításáért s a hitleri Németország
végső leveréséért a szovjet hadsereg ol
dalán egészen Berlinig. A háború után a
földalatti bandák megsemmisítését vezet
te, honvédelmi miniszter lett 1949-ig, szá
mos kitüntetést kapott. A Lengyel Ellen
állók és Hazafiak Szövetségében dolgo
zik ma is a szocialista Lengyelországért.
Élete szorosan összefonódott a független
és szabad Lengyelországért vívott küz
delmekkel.
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Jan Lawski: „Katonai szolgálat Len
gyelország nyugati és északi területein,
11945—1949 között" (3. sz., 59—83. o.). A
háború befejezése után Lengyelország
visszacsatolt nyugati és északi területein
a hadsereg segítségére volt szükség a né
met lakosság kitelepítése után az élet
megindításához, a gazdasági élet és a
közigazgatás megteremtéséhez, az újjá
építésihez. E feladatok mellett a hadsereg
döntő feladata volt a határok védelme. A
hadsereg egységei politikai-propaganda
és kulturális-felvilágosító tevékenységet
is folytattak a lakosság körében.
Wladyslaw Honkisz: „A Lengyel Had
sereg politikai-nevelő tiszthelyettesi k a 
rának történetéből" (3. sz., 84—103. o.).
Az 1. Lengyel Hadsereg megalakulásá
val egyidőben 1943-ban állították fel a
politikai-nevelő tiszthelyettesi kart és
szervezték meg kiképzésüket. Az 1. gya
loghadosztály 1943-ban 30 napos intenzív
tanfolyamokat tartott iá politikai-nevelő
tiszthelyetteseik részére. A tanfolyamok
időtartama később hosszabb lett. Ezek
programját, a hallgatók létszámát (1944
decemberére már 2662 kiképzett politi
kai-nevelő tiszthelyettes volt), majd a 2.
és 3. lengyel hadseregben végzett hasonló
kiképző tanfolyamokat tekinti át és is
merteti a politikai-nevelő tiszthelyettesek
áldozatos munkáját. Közülük sokan a
lengyel hadsereg hősei lettek és életüket
áldozták a harcokban.
Lagzi István: „Lengyel polgári és ka
tonai menekültek evakuálása Magyaror
szágról 1939—1940-ben" (3. sz., 104—161.
o.). 1939. szeptember végén több tízezer
lengyel polgári és katonai menekült
hagyta el a hazáját Magyarország, Ro
mánia, valamint északra a balti országok
felé. A Magyarországra érkezett me
nekültek elsődlegesen Franciaországba
akartak tovább menni, de sokan kerültek
a Közel-Keletre, Jugoszláviába, az Egye
sült Államokba, Kanadába és még távo
labbi országokba. Budapesten a lengyel
katonai attasé szervezte .az „Ewa" fedő
nevű evakuációs irodával a lengyel ön
kéntesek toborzását a szövetséges hadse
regekbe. Ennek szervezetét, a magyaror
szági lengyel menekülttáborokban foly
tatott munkáját, á menekítés útvonalait,
a budapesti német követség tiltakozásait
ismerteti eredeti levéltári források (főleg
a magyar Hadtörténeti Levéltár irat
anyaga) és vissziaemlékezések alapján be
ható alapossággal.
Franciszek Skibinski: „Megjegyzések a
hadtudományi lexikonról folytatott vitá
hoz" (3. sz., 227—236. o.) 1979-ben jelent
meg Varsóban az 542 oldal terjedel
mű lengyel hadtudományi enciklopédia,
amely -mintegy 5 ezer címszót tartalmaz.
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Széleskörű vita alakult ki a szakiroda
lomban egyes címszavakkal kapcsolat
ban, éhhez szól hozzá a szerző, pontosít
va néhány definíciót.
Stanislaw Brzezinski: „A lengyel had
sereg harckocsizó- és gépesített csapatai
kádereinek képzése 1'943—1945 között"
(4. sz., 37—68. o.). A lengyel harckocsizók
képzése 1943 júniusában kezdődött a
Szovjetunióban. Ismerteti a különböző
helyeken folyt tiszti és tiszthelyettesi
tanfolyamokat, az ott képzett szakembe
rek létszámadatait, miajd bevetésüket a
Lengyelország felszabadításáért
vívott
harcokban. A lengyelországi Chelmben,
Modlinban 1944 októberében felállított
páncélostiszti iskolák szervezésének és
képzésüknek értékelésére tesz kísérletet.
Anton* Wolny: „A légideszant csapatok
a második világháborúban" (4. sz., 155—
177. o.). A légideszant csapatok második
világháború alatti tevékenységének ta
pasztalatait foglalja össze, alkalmazásuk
formáinak összehasonlító elemzésével a
szovjet, a német, az amerikai és az angol
hadműveletekben az európai hadszínté
ren. A folyóirat 1979. 1. számában a légi
deszant csapatok szervezeti struktúrájá
val már foglalkozott tanulmány, jelen
munka a légideszant csapatok alkalma
zásának két módját tárgyalja: a hadmű
veleti-harcászati és a diverziós-felderítő
bevetésüket. Teljes áttekintést ad az
1938—1945 közötti ejtőernyős bevetések
ről Európa területén. A Szovjetunió te
rületén a légideszant csapatok hadműve
leti-harcászati alkalmazása nehéz körül
mények között fejlődött, az együttműkö
dés, a folyóátkelések támogatásának
problémáit veti fel, hangsúlyozva a légidesziantcsapatok alkalmazási módjának
jelentős fejlődését a második világháború
alatt.
Rudolf Dzipanow—Benőn
Miskiewicz
szerkesztésében a lengyel Hadtörténeti
Intézet munkaközössége állította össze
„A hadtörténet tanulmányozásának kuta
tási követelményei" (4. sz., 316—330. o.)
című összefoglaló áttekintést a len
gyel hadtörténettudomány helyzetéről, az
1981—1985 évekre megszabott kutatási fő
irányokról és a kutatások és kutatási
módszertan problémáiról. Ismertetik a
hadtörténettudomány szervezetét Len
gyelországban, a kutatási helyeket (kato
nai és polgári egyetemeken), a hadtörté
neti kutatók névsorát, a hadtörténeti
szemináriumok jegyzékét.
A folyóirat egyes számai híreket,
könyvismertetéseket, olvasói leveleket,
eseményfcrónikát és a második világhá
ború bibliográfiájának újabb adatait köz
lik rendszeresen. (Windisch Aladárné)
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I. Á L T A L Á N O S M U N K Á K
Bibliográfiák,
sajtótörténet,

historiográfiák,
terminológia

Benda K á l m á n : A h a r m i n c é v e s h á b o r ú
t ö r t é n e t é n e k új i r o d a l m a . — V i l á g t ö r 
ténet, 1980. 2. sz. 1—2. p .
Bényei
Miklós:
Hajdú-Bihar
megye
munkásmozgalom-történetének irodal
m a 1945—1977. Bibliográfia. ( M u t a t ó 
k a t összeáll. S i r ó J u d i t . K i a d . a H a j d ú B i h a r m e g y e i T a n á c s VB. m ű v . oszt.)
D e b r e c e n , (Alföldi ny.) 1980. 212 p .
Berki I m r é n é : A j á n l ó b i b l i o g r á f i a M a 
g y a r o r s z á g f e l s z a b a d u l á s á n a k 35. é v 
f o r d u l ó j á r a , (összeáll.
Közrem.
R a d a Ferenc.) — Ho, 1980. 3. sz., 108—
136. p.
Berki I m r é n é : 25 é v e s a Varsói S z e r z ő 
dés
(Ajánló bibliográfia,
összeáll.
.) — Ho, 1980. 5. sz. 119—127. p .
B i b l i o g r a p h i e choisie d ' o u v r a g e s d ' h i s 
t o i r e p u b l i é s e n H o n g r i e e n 1978. —
A c t a Historica, 1980. 3—4. sz. 497—
515. p .
Bojtás A n t a l : A Szovjet K a t o n a i E n c i k 
lopédiáról. — Ho, 1980. 5. sz. 93—96. p .
Dalmi K á l m á n n é — Takács M i k l ó s : V a s
m e g y e i r o d a l m a . Bibliográfia és r e p e r 
t ó r i u m . — Vasi Szemle, 1980. 1. sz.-hoz
mell. 2. sz. 296—304., 3. sz. 453—460,
4. sz. m e l l .
Az 1977. évi M a g y a r o r s z á g o n m e g j e l e n t
(hadtörténelmi i r o d a l o m bibliográfiája,
ö s s z e á l l . Viniczai I s t v á n , W i n d i s o h
A l a d á r n é . — HK, 1980. 1. sz. 172—191.
P.
Az 1978. évi M a g y a r o r s z á g o n m e g j e l e n t
h a d t ö r t é n e l m i i r o d a l o m bibliográfiája.
1. r. (összeáll. Viniczai I s t v á n , W i n disch A l a d á r n é . ) — H K , 1980. 4. sz.
658—672. p .
F o l y ó i r a t r e p e r t ó r i u m 1978. 2—3. r. (Válo
g a t á s a n y u g a t - e u r ó p a i o r s z á g o k és az
U S A 1978. évi folyóirataiból.) [ ö s s z e 
áll. B ó k a Éva.] — V i l á g t ö r t é n e t , 1980.
1. sz. 102—145., 2. sz. 113—154. p
F o l y ó i r a t r e p e r t ó r i u m 1979/1. (Válogatás

1979. első n e g y e d é v
folyóirataiból.)
[összeáll. B ó k a Éva.] — Világtörténet,
1980. 3. sz. 112—150. p .
Gyarmati
G y ö r g y : T ö r t é n e t í r á s u n k a fel
s z a b a d u l á s u t á n i k o r s z a k r ó l . (A felsza
b a d u l á s u t á n i évtizedek m a g y a r t ö r t é 
n e t í r á s a . Rövid áttekintés.) — Sz, 1980.
3. sz. 466—494. p .
H o n i s m e r e t i bibliográfia. — H o n i s m e r e t ,
1980. 3. sz. m e l l . 41., 5. sz. mell. 4. p.
Kalitenko,
J : ö t v e n éve j e l e n t m e g a
S a r l ó és K a l a p á c s , a m a g y a r i n t e r n a 
cionalisták lapja. — Szovjet I r o d a l o m ,
1980. 5. sz. 182—183. p.
Katonai
helyesírási t a n á c s a d ó szótár,
(összegyűjt. K o v á c s József. Szerk. F á 
b i á n P á l , S z e m e r e Gyula.) Bp. Z r í n y i
K. 1980. 460 p.
A katonai szakirodalom
bibliográfiája
1978. C i k k r e p e r t ó r i u m ,
(összeáll, a
H a d t u d o m á n y i K ö n y v t á r és a H M K a 
tonai T u d o m á n y o s K é z i k ö n y v t á r m u n 
k a t á r s a i . ) [Bp.] (Zrínyi K. — O M K D K
h á z i soksz.) [1980.] 147 p.
A katonai szakirodalom
bibliográfiája
1979. [Könyvek, f o r d í t á s o k és folyóirat
lelőhelyjegyzék.] (összeáll, a H a d t u d o 
mányi Könyvtár, HM Katonai Tudo
m á n y o s K é z i k ö n y v t á r és a Z M K A T u 
d o m á n y o s K ö n y v t á r m u n k a t á r s a i . ) (Bp.
Z r í n y i K. — O M K D K házi soksz.)
[1980.] 241 p.
Kelecsényi
Gábor: H í r l a p í r á s u n k kezde
tei. R á t M á t y á s M a g y a r H í r m o n d ó j a .
— ÉT, 1980. 1. sz. 8—10., 2. sz. 46—48. p
Kovács
István: A Belügyminisztérium
k ö z p o n t i s a j t ó j á n a k első évei. — B e l 
ügyi Szemle, 1980. 4. sz. 58—63. p.
Kovács J e n ő : A toll fegyverével. F e j e z e 
t e k a k a t o n a i sajtó t ö r t é n e t é b ő l . — N,
1980. 49. sz. 12. p.
Külföldi folyóiratok h a d t ö r t é n e l m i r e p e r 
t ó r i u m a 1977. 1—2. r. (összeáll. Viniczai
István, Windisch Aladárné.) — HK,
1980. 2. sz. 359—373., 3. sz. 502—517. p.
Latin-Amerika a magyar történetírás-
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ban. Bibliográfiai válogatás 1945—1979.
összeáll. Tóth Ágnes. — Világtörténet,
1980. 2. sz. 103—111. p.
A magyar munkásmozgalom történetéről
szóló cikkek jegyzéke 1979. július—
1980. június. — PK, 1980. 1. sz. 217—
219., 2. sz. 192—194., 3. sz. 228—229.,
4. sz. 241—242. sz.
Magyar Nemzet 1938. augusztus 25.—
1944. március 22. Repertórium (1938—
1939. (összeáll. Kendéné Palágyi Erzsé
bet. [Kiad. a] Petőfi Irodalmi Múzeum.
Bp. Soksz. 1980. XII. 391 p.
(A Petőfi Irodalmi Múzeum bibliográ
fiai füzetei. Napilapok repertóriumai.
1.)
A Magyar Néphadsereg fejlődése 1975—
1980. (Válogatott bibliográfia.) [össze
áll,, kiad. a] ZMKA Tudományos
Könyvtára. Bp. Házi soksz. 1980. 51 p.
A Magyar Tudományos Akadémia Al
manachja (6. köt.) (Szerk. Antal Jánosné és az Akad. K. Szerk.) Bp. Akad. K.
1980. 974 p. illusztr.
A Magyarországon megjelent történeti
munkák (önálló kötetek, tanulmányok,
cikkek) válogatott jegyzéke. (1979. ja
nuár 1.—december 31.) összeáll. Rozs
nyói Ágnes, Sz. Gyivicsán Mária. —
Sz, 1980. 6. sz. 1089—1181. p.
Markovits Györgyi: Magyar írók Angliá
ban, angol könyvek Magyarországon a
hitleri uralom delelőjén. (Az Országos
Széchenyi Könyvtár Évkönyve 1978.
Bp. 1980.r 551—584. p.
Marosi Endre: Magyarország története.
Tematika és válogatott bibliográfia,
(összeáll.
.) Bp. TIT Tört. Vá
lasztmány, 1980. 144 p.
Marosi Endre: A török elleni harc lehe
tőségei 1352—1718 között. Historiográ
fiai áttekintés. — HK, 1980. 4. sz, 579—
597. p.
Miskolczy Ambrus: A szatmári békétől
áz 1848/49-es forradalom és szabad
ságharcig, 1711—1849. (A felszabadulás
utáni évtizedek magyar történetírása.
Rövid áttekintés.) — Sz, 1980. 3. sz.
378—403. p.
Mues Sándor: „Gyorsposta". Az MN 35
éve. (Az első demokratikus magyar
hadosztály újságja.) — ISZ, 1980. 9. sz.
10—11. p.
A Párttörténeti Közlemények repertó
riuma 1955—1979. összeáll. Bocskai Pé
ter, Somogyi István László. — PK,
1980. mell. 109 p.
Pataki István: 25 éves a Varsói Szerző
dés. (Időrendi áttekintés, összeáll.
.) — Ho, 1980. 5. sz. 127—137. p.
Péter Katalin: A mohácsi csatától a szat
mári békéig 1526—1711. (A felszaba
dulás utáni évtizedek magyar történet
il*

írása. Rövid áttekintés.) — Sz, 1980;
3. sz. 364—377. p.
Póth Piroska: Újsághírek 1945 tavaszán.
Történelmi sajtószemle. — História,
1980. 2. sz. 22—23. p.
Rákóczy Rozália: A Magyar Tanácsköz
társaság katonai sajtójához. (A Magyar
Tanácsköztársaság 60. évfordulója. Tu
dományos ülésszak, Budapest 1979.
március 6—7. Bp. Akad. K. 1980. 371—
374. p.
Romsics Ignác: Történetírásunk a két vi
lágháború közötti korszakról 1918—
1945. (A felszabadulás utáni évtizedek
magyar történetírása. Rövid áttekintés.)
— Sz, 1980. 3. sz. 440—465. p.
Rzsesevszkij, O: A történelemhamisítáá
ellen. A második világháborúra vonat
kozó burzsoá irodalom némely koncep
cióiról. — Béke és Szocializmus, 1980.
5. sz. 126—134. p.
Szakály Ferenc: Őstörténet. Középkor,
(A felszabadulás utáni évtizedek ma
gyar történetírása. Rövid áttekintés.) —
Sz, 1980. 3. sz. 331—363. p.
Szász Zoltán: A világosi fegyverletételtől
az őszirózsás forradalomig, 1849—1918.
(A felszabadulás utáni évtizedek ma
gyar történetírása. Rövid áttekintés.) —
Sz, 1980. 3. sz. 404^139. p.
Szemelvények a Szovjet Katonai Enciklo
pédia köteteiből. 2. r. [A válogatás a
Szovetszkaja voennaja enciklopedija
3—4. kötete alapján készült. Kiad. al
MNVK Tudományos oszt. — Szab.
szerk. és Koordinációs Oszt. Bp. Zrínyi
K. 1980. 176 p.
(Kézirat gyanánt.)
Trister, T.—Gáti, C: Tradicionalisták,
revizionisták és a hidegháború. (Bib
liográfiai áttekintés.) — Világtörténet,
1980. 4. sz. 75—87. p.
A Varsói Szerződés 1955—1980. Kronoló
gia és bibliográfia. (Kronológiát össze
áll., bev. Pataki István. Bibliogr. össze
áll. Kiss Dezsőné, Herendi Károly.) (Bp.
házi soksz. 1980. 181 p.
Vida István: Szemelvények a hideghá
ború irodalmából. — Világtörténet,
1980. 4. sz. 70—74. p.
Wieliczko, M.: Magyarország története az
utóbbi évek lengyel történetírásában.
(Etudes Historiques Hongroises 1980.
Publiées à l'occasion du Xème Congrès
International des Sciences Historiens
Hongrois. Bp. Akad. K. 1980.) 20—32. p.
A Zrínyi Katonai Kiadó kiadványai
1951—1980.
[Annotált
bibliográfia]
(összeáll, a Hadtudományi Könyvtár
munkatársai Nádor Tibor vezetésével.)
Bp. Zrínyi K. 1980. 506 p.
Tárgy-, időrendi-, szerzői-, cím-, so
rozati mutatóval.
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Elméleti

munkák és a
kérdései

hadtör'ténetírás

Interpress Magazin, 1979. 9. sz. 134—
136. p.
Pintér Nándor: Helytörténetírás és ha
gyományápolás. — Palócföld, 1980. 2.
sz. 24. p.
Praznovszky Mihály: Hely történetírás —
„helyi kritika". — Palóci öld, 1980. 1.
sz. 9—10. p.
Seebauer Imre: A katonai vezetés értel
mezése történelemszemléletünkben. —
Ho, 1980. 1. sz. 25—33. p.
Szentesi György: Hadtudomány — ma
gyarul. — Magyar Sajtó, 1980. 1. sz.
15—17. p.
Téglássy Imre: Zsámboky (Sambucus)
János nyelv- és történelemszemléleté
hez. — Irodalomtörténeti Közlemé
nyek, 1980. 3. sz. 245—264. p.
Tóth István: Cerenkó vagy Alapy? Ki a
szigetvári küzdelem horvát nyelvű tör
ténetírója? — Honismeret, 1980. 1. sz.
51. p.
Vass Henrik: Történelmi jelenünk és a
történelem tudománya. — Magyar
Nemzet, 1980. 101. sz. 11. p.

Azovcev, N. N.: Lenin a dolgozók inter
nacionalista kötelezettségéről, a forra
dalom vívmányainak védelméről. (A
Magyar Tanácsköztársaság 60. évfordu
lója. Tudományos ülésszak, Budapest,
1979. március 6—7. Bp. Akad. K. 1980.)
375—378. p
Bábin, A L: [Friedrich] Engels katonael
méleti nézeteinek kialakulása és fejlő. dése. (Forrnirovanie i razvitie voennoteoreticseszkiih vzgljadov F. Engeľsza.
Ford. Nádor Tibor.) Bp. Zrínyi K. 1980.
435 p.
Bibliogr. 389—398. p. N
Cissoko, S: Lenin, a nemzeti felszabadító
mozgalom teoretikusa. — Béke és Szo
cializmus, 1980. 4. sz. 38—44. p.
Deák Mihály: Mihail Ivanovics Kalinin
háborús hagyatéka. — HSz, 1980. 7. sz.
88—91. p.
Frank Tibor: A revíziós politika „elmé
leti alapvetése": az angol nyelvű „Ma
gyar Történet" terve. — Magyar Filo
zófiai Szemle, 1980. 6. sz. 931—943. p.
Glatz Ferenc: Történetíró és politika.
Tudományos
élet
Szekfű (Gyula), Steier (Lajos) Thiim
(József) és Miskolczy (Gyula) nemzetről
Barta Gábor: Az országút szélére vetett
és államról. Bp. Akad. K. 1980. 267 p.
vita. (Még egyszer a Mohács vitáról.)
A hadtudományi kutatás módszertana.
— Magyar Tudomány, 1980. 2. sz. 113—
(A Szovjet Katonai Enciklopédiából) —
121. p.
Ho, 1980. 7. sz. 91—95. p.
Barta Gábor: Vita és gyümölcsei. (Még
Karsai László: Marx és Engels a nemzeti
egyszer a Mohács vitáról.) — Magyar
kérdésről. — Magyar Filozófiai Szemle,
Tudomány, 1980. 8—9. sz. 635—639. p.
1980. 3. sz. 396—418. p.
Emlékezés Bethlen Gáborra. Tudomá
Köves Tibor: A „józan ész" ideológiája
nyos konferencia Debrecenben. — Ma
és az erőpolitika logikája. — Társadal
gyar Hírlap, 1980. 237. sz. 5. p.
mi Szemle, 1980. 8—9. sz. 33—50. p.
Európa és a Rákóczi-szabadságharc. (A
Kunszabó Ferenc: Történelmi gondolko
II. Rákóczi Ferenc születésének 300. év
dásunk kishitűsége. — Élet és Iroda
fordulója
alkalmából
Sárospatakon,
lom, 1980. 45. sz. 5. p.
1976. május 24—28-án rendezett nem
Lenin, V. I.: összes művei 41. köt.
zetközi tudományos konferencia elő
1920. május—november. 2. kiad. (Poladásai.) Szenk. Benda Kálmán. Bp.
noe szobranie szocsinenij.) (Bp.) Kos
Akad. K. 1980. 318 p
suth K. 1980. XXVII, 639 p. 2 t.
Az 1970-es évtized a magyar történelem
ben. [A MTA társadalomtudományi
Milyen a magyar helytörténetírás? (1. r.)
osztályának 1980. május 7-i ülésén el
Vörös Károly, Benda Kálmán, Kanyar
hangzott előadások és felszólalások
József válaszai. — Műhely, 1980. 3. sz.
anyaga.] (Bp.) Kossuth K. 1980. 273 p.
79—85. p.
Fehér Pál, E.: Megjegyzés egy „jegyző
Móricz Lajos: Az imperialista katonapo
könyvhöz". [Kiss Ferenc: Jegyző
litikai nézetekről. — Belügyi Szemle,
könyv egy tanácskozásról c. cikkéhez, a
1980. 11. sz. 3. p.
lengyel és magyar történészek vitájá
Móricz Lajos: A „katonai építés" és a
ról.] — Élet és Irodalom, 1980. 2. sz.
„fegyveres erők építése" kifejezések ér
3—4. p.
telmezéséről. — Ho, 1980. 1. sz. 87—
Hopp Lajos: Sobieski-ülésszak. Wroc88. p.
*- law—Olawa, 1979. szeptember 22—23.
őrizzük meg Lenin katonai hagyatékát.
— Helikon, 1980. 3—4. sz. 406—407. p.
V. I. Lenin születésének 110. évforduló
Ipoly Márta, N.: Térképtörténeti tanács
jára. — HSz, 1980. 4. sz. 5—9. p
kozás. (Budapest, 1979. november 8—
9.) — HK, 1980. 1. sz. 170—171. p
Perjés Géza: Sors bona . . . ? (A (hadtudo
mányok és a valószínűségszámítás) —
„Ismét őt választanám társamnak .. " A
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nemzetközi űrsajtókonferencián. — Or
szág Világ, 1980. 23. sz. 9. p.
J[emnitz] Jfános]: Munkásmozgalom a
két világháború között. Nemzetközi
történészértekezlet Linzben. — Népsza
badság, 1980. 223. sz. 6. p.
Juhász Pál: A tudományos munka terve
zése további javításainak lehetőségei
ről. — Ho, 1980. 7. sz. 84—91. p.
Kiss Ferenc: Jegyzőkönyv egy tanácsko
zásról. [1979. december 20: lengyel és
magyar történészek vitája a Kossuth
Klubban.] — Élet és Irodalom, 1980.
2. sz. 3. p.
Kosáry Domokos: Viták a történeti tudo
mányok területén az 1970-es években.
— MTA Filozófiai és történettudomá
nyok Osztályának Közleményei, 1980.
1—2. sz. 119—136. p.
A mába érő múlt. A tizenötödik törté
nész-világkongresszusról. Papp Gábor
beszélgetése Pach Zsigmond Pállal, Köpeczi Bélával, Hahn Istvánnal, Nied-erhauser Emillel, Juhász Gyulával* Jemnitz Jánossal, Hajdú Tiborral és Ne
mes Dezsővel. — Népszabadság, 1980.
augusztus 24. 8. p.
A Magyar Tanácsköztársaság 60. évfor
dulója. Tudományos ülésszak, Budapest
1979. március 6—7. (Szerlk. Köpeczi Bé
la. [Közread, az] MTA, az MSZMP KB
Párttörténeti és Társadalomtudományi
Intézete, a Politikai Főiskola, az Eötvös
Lóránd Tudományegyetem, a Hadtörté
nelmi Intézet.) Bp. Akad. K. 1980.
403 p.
Molnár Mátyás: Bercsényi emlékünnep
ség Vaján és Nyíregyházán. — Honis
meret, 1980. 5. sz. 56. p.
Nemzetközi
tudományos
konferencia
Debrecenben. Köpeczi Béla előadása
Bethlen Gábor államáról. — Magyar
Nemzet, 1980. 237. sz. 3. p.
Nyers Rezső: Nemzet és gazdaság. (A
„Hazafiság és gazdaság" címmel 1980.
október 24—25-én Egerben megtartott
országos tanácskozáson elhangzott elő
adás alapján.) — Népszabadság, 1980.
281. sz. 7. p.
ölvedi Ignác: A moszkvai nemzetközi
történész konferenciáról. (1979. szep
tember 12—13: „A második világhábo
rú keletkezésének okairól" tartott ta
nácskozás.) — HK, 1980. 1. sz. 165—
166. p.
Pamlényi Ervin: Noteszlapok a nemzet
közi történészkongresszusról. — Ma
gyar Nemzet, 1980.198. sz. 9. p.
Papp Gábor: A múlt és a jelen vonzásá
ban. Beszélgetés Köpeczi Béla akadé
mikussal. — Ország Világ, 1980. 21. sz.
6—7. p.
Plataky] I[ván]: Honvédelmi újságírók
nemzetközi értekezlete. Budapest —

Balatonkenese, 1980. — Polgári Véde
lem, 1980. 11. sz. 6—7. p.
Perjés Géza: A tudományszakok együtt
működéséért. — Válasz Barta Gábor
nak. „Még egyszer a Mohács-vitáról."
— Magyar Tudomány, 1980. 8—9. sz.
626—635. p.
Serfőző László: Tovább erősítjük a fegy
vertársi együttműködést. Tudományos
emlékülés a Zrínyi Miklós Katonai
Akadémián (a Varsói Szerződés meg
alakulásának 25. évfordulója alkalmá
ból.) — N, 1980. 45. sz. 7. p.
Szálai Sándor : Még egyszer a szerzői sza
badságról. (Reflexió Barta Gábor: Az
országút szelére vetett vita c. cikkére.)
— Magyar Tudomány, 1980. 6. sz. 495—
496. p.
Száraz György: Polák, wegier, dwa brat a n k i . . . Vita, visszhangokkal. [Len
gyel menekültek Magyarországon a
második világháború alatt.] — Élet és
Irodalom, 1980. 10. sz. 3—4., 11. sz. 3—
4. p
A tömegkommunikáció hatása a történe
lemtanításra. Beszámoló az 1979. de
cember 4—5-én Budapesten tartott
íszakértői tanácskozásról. — Történe
lemtanítás, 1980. 2. sz. 1—3. p.
Tudományos emlékülés a Varsói Szerző
dés 25. évfordulója alkalmából 1980.
október 31-én. — Akadémiai Közlemé
nyek, 1980. Különszám. 3—77. p.
A tudományszervezők időszerű feladatai
ról, [írta:] (MNVK Tudományos Osz
tálya.) — Ho, 1980. 3. sz. 81—83. p.
Vikol Katalin: Bethlen Gábor egy tudo
mányos ülésszak tükrében. — Magyar
Nemzet 1980. 248. sz. 9. p.
Zachar József: Beszámoló a XV. Nemzet
közi Történelemtudományi Kongreszszusról. Bukarest, 1980. augusztus 10—
17. — HK, 1980. 4. sz. 645—657. p.
Zentai Miklós: A híradó szolgálat tudo
mányos tevékenységéről. — Ho, 1980.
5. sz. 89—93. p.
A
hadtörténelem
az
ismeretterjesztésben
és a honvédelmi
nevelésben
Aktuális katonapolitikai kérdések a had
tudományi ismeretterjesztés számára.
— Hadtudományi Füzetek, 1980. 1. sz.
33—59. p.
Bedő László: A Magyar Partizánszövet
ség együttműködik a honismereti moz
galommal. — Honismeret, 1980. 5. sz.
34. p.
Bíró Ferencné: Népi demokráciánk 35
éve a történelemtanításban. — Tár
sadalmi Szemle, 1980. 10. sz. 91—97. p.
Bőgi Sándor: A Nagy Honvédő Háború
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ábrázolásának sajátosságai az új próza
író nemzedék munkásságában. — Ka
tonai Főiskolai Közlemények, 1980.
I. sz. 199—217. p.
Csonkaréti Károly: Tollforgató katonák.
(Zrínyi Miklós, Amadé László, Gvadányi József, Balassi Bálint, Orczy Lő
rinc.) — Határőr, 1980. 32. sz. 13. p.
Győrfi László: A hon ismerete és védel
me szorosan összekapcsolódik. — Hon
ismeret, 1980. 5. sz. 40. p.
Hegedűs Ferenc: A hazafiság és interna
cionalizmus kérdései a magyar sajtó
ban. — Társadalomtudományi Közle
mények, 1980. 3—4. sz. 433—442. p.
A honvédelmi nevelés módszertani kér
dései. (Szerk. Bodó László.) Bp. Zrínyi
K. 1980. 333 p.
Bibliogr. a fejezetek végén.
Kovács Judit: Riportúton Históriában.
Beszélgetés Bokor Péterrel [a „Száza
dunk" c. sorozat legújabb filmjeiről.]
— Magyar Nemzet, 1980. 302. sz. 18. p.
Köves Rózsa: Kerekasztal-beszélgetés a
történelemtanításról. — Magyar Nem
zet, 1980. 140. sz. 9. p.
Mónus Miklós: Megkérdeztük. Interjú
Hetes Tiborral, a Hadtörténeti Múzeum
igazgatójával a honvédelmi nevelés te
rén végzett munkáról. — MHSZ Élet,
1980. 6. sz. 14—15. p.
Nemeskürty István: Tűnődések történel
mi tudatról és nemzeti önismeretről a
szocialista eszmeiségű közgondolkodás
ban. — Társadalmi Szemle, 1980. 8—
9. sz. 123—130. p.
Palkó Sándor: Osztályfőnöki óra a IV.
D-ben. Kik jelentkeznek katonai főis
kolára? — Népszabadság, 1980. 288. sz.
8. p.
Rázsó Gyula: V. Henrik és III. Richárd.
(A „jó" és a „rossz" király Shakespeare
drámáiban.) — História, 1980. 4. sz. 16—
17. p.
Rósner Gyula : Többet kell tennünk gyer
mekeink történelmi tudatáért. — Hon
ismeret, 1980. 5. sz. 41. p.
Sánta György: Múzeumi órák. (Múzeum
pedagógusok a Hadtörténeti Múzeum
ban.) — ISz, 1980. 5. sz. 20. p.
Sárdy Tibor: A haditechnikai ismeretter
jesztés célja, feladatai, tartalmi és poli
tikai kérdései. — Haditechnikai Szem
le, 1980. 4. sz. 1—4. p.
Sarkadi László: A megújuló történelem
tanítás. — Népszabadság, 1980. 157. sz.
II. p.
Suçhowski, A.: A televízióadások haté. konysáigának problémái az általános is
kolai történelemtanításban. — Történe
lemtanítás, 1980. 2. sz. 13—17. p.
Szabolcs Ottó: A tömegkommunikáció
hatása a történelemtanításra. — Törté
nelemtanítás, 1980. 2. sz. 6—8. p.

Szász István: A világirodalom legjobb
katonai témájú elbeszélései — egy kö
tetben. (A Zrínyi Katonai Kiadó 1980.
évi terveiről.) — Magyar Nemzet, 1980
42. sz. 9. p.
Történelem, haza, ifjúság. Feledy Péter
tévériportja. A Fiatalok órája 1980.
februári adásának szerkesztett szövege
Beszélgetés Magyar Zoltánnal, F. Sza
bó Mihállyal, Kocsis Zoltánnal és Illyés
Gyulával. — Alföld, 1980. 5. sz. 65—
78. p.
A történelemtanítás kérdései a XV. Nem
zetközi Történész Kongresszuson. —
Történelemtanítás, 1980. 6. sz. 1—4. p.
Történelmi tudat — történelmi érdeklő
dés. (Für Lajos válaszol Varga Lajos
Márton kérdéseire.) — Forrás, 5. sz.
68—73. p.
Vass Henrik: A tömegkommunikáció ha
tása a történelemtanításra. Történelem
tanítás, 1980. 2. sz. 3—5. p.
Villangó István: A közgyűjtemények és
történelmi hagyományaink. — Magyar
Hírlap, 1980. 262. sz. 8. p.
Vladár Ervin: A tömegkommunikáció né
hány hatástényezője a történelemtaní
tásra. — Történelemtanítás, 1980. 2. sz.
9—12. p.
Múzeumi, levéltári,
könyvtári
és térképtári
gyűjtemények
Andreev, Sz.: Török iratok Temesvár
XVII—XVIII. századi történetéről a
szófiai Nemzeti Könyvtárban. — Levél
tári Közlemények, 1978. 195—214. p.
Bakos Klára: A hadtudományi tezaurusz
kialakításának néhány módszertani és
elméleti kérdése. — Akadémiai Értesí
tő, 1980. 2. sz. 109—122. p.
Barczy Zoltán: A csákó története. — ÉT,
1980. 11. sz. 343—346. p.
Bertényi Iván: A magyar korona történe
te. 2. kiad. Bp. Kossuth K. 1980. 170 p.
Biibliogr. 167—[171.] p.
Bethlen Gábor emlékkiállítás (a Hadtör
téneti Múzeumban.) — Határőr, 1980
42. sz. 12—13. p.
Bethlen Gábor emlékkiállítás a Hadtör
téneti Múzeumban. — Magyar Nemzet,
1980. 222. sz. 3. p.
Böhm Jakab: A Hadtörténelmi Levéltár
őrizetében lévő cs. kir. eredetű fondok
az 1848/49. évi forradalom és szabad
ságharc, illetőleg az abszolutizmus ide
jéből. — HK, 1980. 2. sz. 263—292. p
Budavár erődítési térképe 1749. (Plan de
la Fortresse de Buda . . . Készítője:
Francois Langer. Méretaránya 1 :1780.
Az eredeti kéziratos térkép 152X65 cm.)
[Hasonmás kiad.] Ismertetőt
írta:
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Csendes László. Bp. Zrínyi K. 1980.
(Monumenta Cartografica [1].).
Büki Péter: Bemutatjuk az MN 9680 csa,patmúzeumát. — HSz, 1980. 9. sz. 95—
99. p.
Csendes László: A katonai igények ha
tása a nagyméretarányú térképezésre.
(A katonai térképészet fejlődésének
története.) — Ho, 1980. 7. sz. 114—
118. p.
Csendes László: A légifénykép tartalmi
értéke. — Földrajzi Közlemények, 1980.
1—2. sz. 76—84. p.
Csendes László: Marsigli [Luigi] emléke.
— ISz, 1980. 21. sz. 20—21. p.
Csendes László: Muskétásként kezdte.
Luigi Ferdinando Marsigli halálának
250. évfordulója. (A XVII. századi ma
gyarországi Dunatérkép elkészítője.) —
Mo, 1980. 43. sz. 22. p
Csendes László: Szelvények szélén. Blitz
krieg rossz térképekkel. — Mo, 1980.
14. sz. 23. p.
Csendes László: Térképhistória. Történe
lem a térképek tükrében. (Bp. Magve
tő, 1980.) 213 p. illusztr.
(Gyorsuló idő.)
Csizmadia György: Kiállítás a Hadtörté
neti Múzeumban. (A felszabadulás 35.
évfordulójára.)
— Magyar Rendőr,
1980. 15. sz. 16. p.
Dlojcsák] Gy[őző]: Betlen Gábor emlé
ke. [Kiállítás a Hadtörténeti Múzeum
ban.] — ÉT, 1980. 49. sz. 1561. p.
Dlojcsák] Gy[őző]: Informaciotörtenet a
Várban. (Az Országos Műszaki Mú
zeum kiállítása.) — ÉT, 1980. 27. sz.
862. p.
Az első Bethlen Gábor emlékkiállítás
(a Hadtörténeti Múzeumban.) [Irta:]
Cs. J. — Népszava, 1980. 235. sz. 8. p.
Farkas Attila: Múzeumi hónap. Mit ajánl
a Hadtörténeti Múzeum? — ISz, 1980.
20. sz. 41. p.
Földalatti hadsereg. [A Csin-dinasztiából
való Si-huangti (i. e. 221—210) hatalmas
földbe ásott égetett agyaghadseregét
tárták fel a régészek.] — Űj Tükör,
1980. 20. sz. 41. p.
A Hadtörténelmi Levéltár f Ondjainak
jegyzéke. (Feudális és kapitalista kor.)
[összeáll.] Böhm Jakab, Morva Tamásné, Spáczay Hedvig, Szijj Jolán. Lekto
rálta Kun József. (Kiad. a) Hadtörté
nelmi Levéltár. Bp. (MNMK ny. soksz.)
[1980.] 1978. 222 p.
[Levéltári alapleltárak.] — Kézirat
gyanánt.
Hajdú István—Kajetán Endre: Csataké
pek. A magyar hadtörténelem a festé
szet és a grafika tükrében. (Bev. Hajdú
István, összeáll. Kajetán Endre. Bp.
Zrínyi K. 1980.) 179 p. illusztr.
Bibliogr. a jegyz.-ben.

Halassy Gábor: Üj haza — új hadsereg.
(„Magyarország felszabadítása és a Ma
gyar Néphadsereg." — Kiállítás a Had
történeti Múzeumban.) — N, 1980. 2. sz.
13. p.
Halassy Gábor: Űj kiállítás a Hadtörté
neti Múzeumban. („Magyarország fel
szabadítása és a Magyar Néphadse
reg.") — N, 1980. 14. sz. 20—21. p.
Hetes Tibor: A Hadtörténelmi Múzeum.
— Népművelés, 1980. 10. sz. 26—29. p.
Hrenkó Pál: Horváth Ádám földmérő
munkássága. — Földrajzi Közlemé
nyek, 1980. 1—2. sz. 114—122. p.
Hrenkó Pál: „Pálóczi" Horváth Ádám
földmérő. — Geodézia és Kartográfia,
1980. 4. sz. 272—278. p.
Ismét megnyílik a partizánmúzeum Karancsberény mellett. [Irta:] S. K. —
Népszabadság, 1980. 75. sz. 4. p.
Jakus Lajos: Szabadságharcunk egyik
hadizászlaja. — Honismeret, 1980. 1. sz.
42—44. p.
Kacsó Lajos: A hadtudomány könyvtára.
[Ismertetés a Hadtudományi Könyv
tárról.] — N, 1980. 35. sz. 13. p.
Kacsó Lajos: „A sok dolgot próbáló nagy
fejedelem .. ." Bethlen Gábor emlékki
állítás a Hadtörténeti Múzeumban. —
N, 1980. 42. sz. 11. p
Kaposvári Gyula: Ismeretlen röplapok és
plakátok a felszabadulás idejéből. Do
kumentumok. — Jászkunság, 1980. 1—
2. sz. 69—72. p.
Kiállítás nyílt meg a Hadtörténeti Inté
zetben ,a szovjet—magyar űrrepülésről.
— Magyar Nemzet, 1980. 132. sz. 3. p.
Kínai agyaghadsereg. [Régészeti feltárá
sok Kínában.] — ÉT, 1980. 8. sz. 248—
249. p.
Kovács Éva—Lovag Zsuzsa: A magyar
koronázási jelvények. ([Fotók] Szelényi Károly. Bp. Corvina, 1980.) 97 p.
illusztr.
Bibliogr. 97—[99] p.
Kristó Gyula: A Képes Krónika történe
te. — História, 1980. 1. sz. 13—14. p.
Levéltári ismeretek kézikönyve. (Szerk.
Endrényi Ferenc.) Bp. Tankönyvk.
1980. 323 p.
Lugosi József: Tüzértörténet Várpalotán.
(Az Országos Hadtörténeti Múzeum tü
zérségi múzeuma.) — ÉT, 1980. 1. sz.
30. p.
Major István: Hadsereg a terepasztalon.
[Hobbi.] — ÉT, 1980. 39. sz. 1231—
1234. p.
Megnyitották a nagy fejedelem emlék
kiállítását. (Bethlen Gábor születésé
nek 400. évfordulója alkalmából a Had
történeti Múzeumban .megnyílt kiállí
tás.) — Magyar Nemzet, 1980. 246. sz.
5. p.
Molnár Mátyás: Vaja, a Rákóczi- és.ku-
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rue emlékművök faluja. — Magyar
Nemzet, 1980. 232. sz. 8. p.
Molnár Mátyás: A vajai várkastély. —
ÉT, 1980. 2. sz. 56. p.
Müller Veronika: Az 1918-as polgári de
mokratikus forradalom, valamint a Ta
nácsköztársaság 60. évfordulója alkal
mából készült reprodukciógyűjtemény
iratjegyzéke. — Levéltári Szemle, 1979.
1—2. sz. 149—161 p.
Nagy László G.: Szükségpénzek 1918—
19-ben. — História, 1980. 3. sz. 35. p.
A Nógrád megyei Levéltár tanácsköztár
sasági iratai. (Repertórium.) (Szerk.
Schneider Miklós.) Salgótarján, Nógrád
megyei Levéltár, 1979. 161 p.
Nyárádi Éva: Sárga gyűrű volt a repülő
gépeken . . . Hat évtized dokumentum
krónikája. [Megnyílt a Hadtörténelmi
Múzeum „Magyarország hadtörténete
1920-tól napjainkig" c. kiállítása.] —
Esti Hírlap, 1980. 101. sz. 8. p.
Nyüli János: A nívódíjas parancsnok.
(Hetes Tibor — a „Magyar Tanácsköz
társaság forradalmi honvédő' háborúja"
c. kiállítás rendezője.) — ISz. 1980. 6.
sz. 20—21. p.
Nyuli János: „Űrséta" a várban. (Űrha
jós kiállítás a Hadtörténeti Múzeum
ban.) — ISz, 1980. 12. isz. 6—7. p.
Pácser Bálint: A közművelődési könyv
tárak hatékonyabb működéséért. —
HSz, 1980. 2. sz. 80—83. p.
A pákozdi csata emlékei. Márványtábla
a sukorói templom falán. [írta:] N. P.
— Esti Hírlap, 1980. 229. sz. 2. p.
Papp-Váry Árpád: 2100 éves helyszínraj
zi térkép. [Kínai katonád térkép.] —
Földrajzi Közlemények, 1980. 1—2. sz.
89—96. p.
Petneki Áron: Néhány gondolat a Bethlen-ikiállításrál. — Kritika, 1980. 12. sz.
28. p.
Piri Reis térképe. (Az oszmán kapitány
által 1513-ban készített térkép.) — In
terprets Magazin, 1980. 12. sz. 64—72. p.
Rákóczy Rozália: A Magyar Tanácsköz
társaság forradalmi honvédő háborúja.
Az Országos Hadtörténeti Múzeum új
állandó kiállítása. — HK, 1980. 1. sz.
166—170. p.
Sárhidai
Gyula: Elpusztult repülőgé
peink. Miért nincs repülőmúzeum Ma-

gyarországon? — Repülés, 1980. 2. sz.
14—15. p.
[Sarhidaji
[Gyúl]a: Régi fegyvereink
múzeumban. — Haditechnikai Szemle,
1980. 1. sz. 29—31. p.
Sólymos Ede: Lőtáblák Bajáról. (Beszélő
képek — a bajai múzeumból.) — ÉT,
1980. 50. sz. 1584—1586. p.
Spáczay
Hedvig: A Hadianyaggyártás
Hadbiztossága és a Honvédség építési
vonatkozású iratai (fondjai) a Hadtör
ténelmi
Levéltárban. — Levéltári
Szemle, 1979. 3. sz. 475—482. p.
Stegena Lajos: Térképtörténet. (Egyete
mi tankönyv.) Bp. Tankönyvk. 1980.
199 p. 7 t.
Bibliogr. 176—179. p.
Szalontai Barnabás: Nyírbátor (Báthori
István Múzeum) negyedszázada — ÉT,
1980. 32. sz. 1019. p.
Szentesi György: Múzeumban az űrkabin.
(A Hadtörténelmi Múzeum űrkutatási
kiállítása.) — Repülés, 1980. 12. sz. 4. p.
Szita László: Munkásmozgalmi emlékhe
lyek Pécsett. (Fotók: Keresztény János.
Szerk., mutatók Borsy Károly. Kiad.)
Pécs m. város tanácsa V. B. Művelő
désügyi Oszt. Pécs, Pécsi Szikra ny.
1977. 224 ,p. illusztr.
Bibliogr. 199—207. p.
Szovjet—magyar űrrepülés '80. Kiállítás
a Hadtörténeti Múzeumban. Czinege
Lajos honvédelmi miniszter mondott
megnyitó beszédet. — Magyar Hírlap,
1980. 132. sz. 2. p.
Szovjet—magyar űrrepülés '80. Kiállítás
nyílt meg a Hadtörténeti Múzeumban.
— Népszabadság, 1980. 132. sz. 4. p.
Tardy János: Magyarok — régi térképe
ken. 1—2. r. — Magyar Nemzet, 1980.
301. sz. 8., 305. sz. 8. p.
Temesváry Ferenc: A sárvári Nádasdy
Ferenc Múzeum fegyvergyűjteménye.
Bp. Akad. K. 1980. 135 p. illusztr.
Bibliogr. a jegyzetekben. 131—135. p.
Térképek Zala megye történetéből. (Gö
cseji Múzeum kiállításának katalógusa.)
[Zalaegerszeg, Soksz.] 1980. 11 p.
Tóth Bálintné: A hadtudományi integrált
információs rendszer szervezésének le
hetősége, követelményei és problémái.
— Akadémiai Értesítő. 1980. 2. sz. 123—
135. p.

II. A HADMÜVÉSZETTÖRTÉNET ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI
Általánas

és összefoglaló

munkák

Bálint János: A jelenkor háborúinak lé
nyegére és okaira vonatkozó nézetek
ről. — Ho, 1980. 7. sz. 11—20. p.
(Csaldümov) Csaldimov, N. A.: A bur
zsoá hadászati elvek és ideológiai alap-

jaik bírálata. — Ho, 1980. 4. sz. 12—
23. p.
(Rövidített ford, a Voennaja Müszl'
1978. 6. sz.-ból.)
A csapatvezetés automatizálása. Módszer
tani problémái. (Avtomatizacija upravlenija vojszkami. Metodologicseszkie

problému. Szerk.) V. M. Bondarenko,
A. F. Volkov. (Ford. Fodor Imre.) Bp.
Zrínyi K. 1980. 303 p.
Deák Péter: Korunk háborúinak jellem
zője: az arcvonal és a hátország köze
ledése. 1—2. r. — Polgári Védelem,
1980. 8. sz. 18—19., 9. sz. 18—19. p.
Az élenjáró szovjet hadsereg és hadmű
vészete. — Ho, 1980. 5. sz. 28—39. p.
Gareev, A. M. : A szovjet hadtudomány
aktuális problémái. — Ho, 1980. 1. sz.
81—86., 2. sz. 61—68. p.
(Voennaja Müszl' 1978. 12. sz.-ból.)
Groehler, Olaf: A légi háborúk története
1910 —1970. (Geschichte des Luftkrieges
1910 bis 1970. Ford. Nádai Gyula. Bp.
Zrínyi K. 1980.) 456 p., illusztr.
Bibliogr. 455—457. p.
A hadművészet egyes kérdései külföldön.
(A. Surupov cikke nyomán.) — Ho,
1980. 9. sz. 18—26. p.
(Zarubezsnoe Voennoe Obozrenie 1980.
3. sz.-ból.)
A hadosztály harcászata. Harci példák a
Nagy Honvédő Háborúból. (Taktika v
boevüh primerah. Divizija. Szerk. A. I.
[Radzievszikij]
Radzijevszkij.
Ford.
Kozák Miklós.) Bp. Zrínyi K. 1980.
307 p. 20 térk.)
Hankee, B. W.: Az USA harcoló alaku
latok és ellátó szervek állományának
aránya a múlt háborúk tükrében. —
Ho, 1980. 4. sz. 60—65. p.
Rövidített ford, a Military Review
1979. 6. sz.-ból)
Höhn, H: A katonai elméleti munka fej
lődésének néhány kérdése az NDK
Nemzeti Néphadserege szárazföldi csa
patainak felállítása és kiépítése folya
mán. — HK, 1980. 2. sz. 252—2.62. p.
A jelenkori háborúkra vonatkozó bur
zsoá nézetek bírálata. — Ho, 1980. 3. sz.
24—36. p.
Kádár
Pál—Szöllősi
Mihály—Vámos
László: Hol vannak veszélyek? Hogyan
védezezzünk? Bp. Zrínyi K. 1980.111 p.
Bibliogr. 110. p.
Karpov, V N.: A szovjet hadászat elmé
letéről. — Ho, 1980. 11. sz. 14—23. p(Rövidített ford, a Voennaja Müszl'
1979. 10. sz.-ból.)
Katonaszociológia. Tanulmányok a szo
cialista országok katonai irodalmából,
(összeáll., bev. Nagy Emil. Ford.
Adamkovics Katalin, Brassai Klára
stb.) Bp. Zrínyi K. 1980. 335 p.
Bibliogr. összeáll. Jávor Zoltánné.
303—329. p.
Kováts Andor : A hadiszervezés változása
Történelem és haditechnika. — ISz,
1980. 15. sz. 39. p.
Lapos Mihály: A csapatok hadtápbizto
sítása és a harcok, hadműveletek sike
re. — Ho, 1980. 7. sz. 21—25. p.
A pártpolitikai munka időszerű kérdései

az NDK Nemzeti
Néphadseregben.
[Cikkgyűjtemény.]
[írta:]
(Heinz
Hoffmann, W. Verner stb. Ford. Ady
Zoltán, Gárdonyi Róbert.) Bp. Zrínyi
K. 1980. 221 p.
Pusztai János: Támadás hegyes körzetek-*
ben. Bp. Zrínyi K. 1980. 139 p. 11 t.
(Tisztek könyvtára.)
Somos András: A Szovjetunió és Magyar
ország hadszíntéri híradása a második
világháború időszakában. — Ho, 1980.
11. sz. 67—72. p.
Szabó László: A szocialista hadművészet
egyetemes és sajátos vonásai a magyar
Vörös Hadsereg stratégiájában és tak
tika jában. (A Magyar Tanácsköztársa
ság 60. évfordulója. Tudományos ülés
szak, Budapest 1979. március 6—7. Bp.
Akad. K. 1980.) 337—343. p.
Szabó Miklós: A bekerítés és a folyóakadályok leküzdése a második világhábo
r ú éveiben. — Ho, 1980. 8. sz. 68—73. p.
Szabó Miklós: A hadsereg-védőöv áttöré
se fejlődésének tapasztalataiból a Nagy
Honvédő Háború éveiben. — Ho, 1980.
5. sz. 70—75. p.
Szemkeő Endre: A katonaorvoslas törtéténete Magyarországon. I. A középkor
ban. — Magyar Nemzet, 1980. 288. sz.
9. p
Szemkeő Endre: A katonaorvoslás törté
nete Magyarországon. II. A végvári
küzdelmektől a 48/49^es szabadsághar
cig. — Magyar Nemzet, 1980. 294. sz.
9. p.
A Szovjet Fegyveres Erők hadtápja a
Nagy Honvédő Háborúban 1941—1945.
(Tül Szovetszkih Vooruzsennüh Szil v
Velikoj Otecsesztvennoj Vojne 1941—
1945. gg.) [Szerk.] Sz. K. Kurkotkin.
(Ford. Fábián Gyula, Medvecki Pál
stb.) Bp. Zrínyi K. 1980. 507 p . 32 t.
A támadás és a védelem kapcsolata. —
Ho, 1980. 11. sz. 23—33. p.

Vártörténet
Caballo, Juan—Feld István: Jelentés a
füzéri vár 1977. évi kutatásairól. —
Archaeológiai Értesítő, 1980. 2. sz. 214—
225. p.
Csiky Gábor: A hétszázéves Segesvár. —
ÉT, 1980. 52. sz. 1648—1650. p.
Csonkaréti Károly: Határvárak — határ
sértések. (A XVI. sz-ban.) .— Határőr,
1980. 15. sz. 11. p.
Csorba Csaba: Várak a Hegyalján To
kaj—Ónod—Szerencs. (Bp. Zrínyi K,
1980.) 197 p. illusztr.
Bibliogr. a jegyzetekben.
Fehér Géza: Magyarok isztambuli börtö
ne: Yedikule — Héttorony. — ÉT,
1980. 3. sz. 86—87. p.
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Gerelyes Ibolya: Előzetes jelentés a Bé
kés-kastélyzugi törökkőn
palánkvár
ásatásáról, 1975—1978.— Archaelógiai
Értesítő, 1980. 1. sz. 102—111. p.
Gerő László: A helyreállított budai vár.
[Fotók] (Erdei András, Dobos Lajos
stb.) Bp. Műszaki K. 1980. 294 p. 10 t
Bibliogr. a jegyzetekben.
Lukácsy Gábor: Nagykálló Árpád-kori
temploma és kapcsolata a török kori
várral. — Szabolcs-Szatmári Szemle,
1980. 3. sz. 8—55. p.
Szántó Imre: A végvári rendszer kiépí
tése
és fénykora
Magyarországon
1541—1593. Bp. Akad. K. 1980. 160 p.
1 térk.
Bibliogr. 147—160. p.
Szőnyi Eszter—Tomka Péter: Arrabona
castruma. — ÉT, 1980. 5. sz. 140—142. p.
A haditechnika

története

Árvái Zoltán: Ég és föld között. Ejtőer' nyők — ejtőernyősök. Bp. Zrínyi K.
1980. 63 p. illusztr.
(Haditechnika fiataloknak.)
Borús József : A legendás T—34-es. —
História, 1980. 2. sz. 11—12. p.
Csák Elemér: Akit a kozmosz „szele"
megcsapott. Beszélgetés Magyari Béla
kiképzett űrhajóssal. — Élet és Iroda
lom, 1980. 22. sz. 7. p.
Csonkaréti Károly: A jelképpé vált csa
tahajó. (A Patyomkin csatahajó.) —
Határőr, 1980. 24. sz. 14. p.
Csonkaréti Károly: A Patyomkin csata
hajó. Egy filmhős a valóságban. — ÉT,
1980. 26. sz. 806—807. p.
Diószegi György: A Láng Gépgyár törté
nete. 1. r. A cég birtokosa: Láng László
gépgyáros. 2. r. Versenyben. — Buda
pest, 1980. 9. sz. 34—36., 10. sz. 34—
37. p.
• 4^«H|
Haditechnika 1980. Tanulmánygyűjte
mény. (Szerk. Sárdy Tibor.) Bp. Zrínyi
K. 1980. 251 p. 12 t.
Harckocsik és páncélozott járművek tí• puskönyve (összeáll. Poór István, Do
bó Géza stb.) Bp. Zrínyi K. 1980. 325 p.
illusztr.
Bibliogr. 325—[326.] p.
Hegedűs Zoltán: Az ágyúöntés techniká
ja Magyarországon a XV—XVII. szá
zadban. — öntöde, 1980. 12. sz. 270—
274. p.
Horváth Árpád: Léghajók — harcban. —
ÉT, 1980. 37. sz. 1173—1175. p.
Horváth J. József : Hogyan érzi magát
egy űrhajós? A „Balaton" műszer ma
gyar feltalálói. — Ország Világ, 1980.
27. sz. 8. p.
Hutás Imre: Az űrkutatástól a korszerű
betegellátásig. — — egészségügyi mi
niszterhelyettes nyilatkozata az Inter-

kozmoszprogram magyar orvosbialógiai szekciójának munkaijáról. — Or
szág Világ, 1980. 27. sz. 9. p.
„Interkozmosz" a béke és haladás prog
ramja. — Ország Világ, 1980. 22. sz.
10—11. p.
Interkozmosz és hazánk, (összeáll. B.
Fábri Magda, Szentesi György. Bp.)
Zrínyi K. 1980. 55 p. 74 t. 6 nyelvű
kiadvány.
(Minikönyvek. [26].).
Kelecsenyi Gábor: Az ágyú történetéről
— Orbán mester ágyújáról. — ÉT,
1980. 20. sz. 610. p.
Kováts Andor: Ágyú és társai. Történe
lem és haditechnika. — ISz, 1980. 11.
sz. 40. p.
Kováts
Andor: Elvetélt találmányok.
Történelem és haditechnika. — ISz,
• 1980. 5. sz. 40. p.
Kováts Andor: A gyalogpáncél végnap
jai. Történelem és haditechnika. —
ISz, 1980. 8. sz. 37. p.
Kováts Andor: Hely és távolságmegha
tározás. Történelem és haditechnika. —
ISz, 1980. 22. sz. 43. p.
Kováts Andor: Königgrätz és a gyújtótűs
puska. Történelem és haditechnika. —
ISz, 1980. 6. sz. 39. p.
Kováts Andor: Lovasság, lovagkor. Tör
ténelem és haditechnika. — ISz, 1980.
2. sz 33. p.
Kováts Andor: Lőpor és rakéta. Történe
lem és haditechnika. — ISz, 1980. 4. sz.
34—35. p.
Kováts Andor: Muskéta és kerekes zár.
Történelem és haditechnika. — ÍSz,
1980. 10. sz. 36. p.
Maertens György: A „Rába" gépkocsi
gyártás (Győri Vagongyár) története.
Bp. Közlekedési Dokumentációs Váll.
1980. 76 p. 1 t. illusztr.
(A Közlekedési Múzeum közleményei.
5.)
Bibliogr. 69. p.
A magyar kutató-űrhajós (Farkas Berta
lan) munkaprogramja. Közös és önálló
kísérletek a kozmoszban. — Ország Vi
lág, 1980. 22. sz. 12—14. p.
Magyarország részvétele az Interkoz
mosz programban. (Fel. szerk. Berecz
György. [Kiad. a.] Tudományos Isme
retterjesztő Társulat Természettudomá
nyi Osztálya.) Bp. Soksz. 1980. 48 p.
Bibliogr. a fejezetek végén.
Meruk József: A bejelentéstől az indu
lásig. A bajkonuri űrrepülőtéren. —
Ország Világ, 1980. 23. sz. 5—6. p.
Meruk József: Űjra a földön. [Valerij
Rjumin, Farkas Bertalan.] — Ország
Világ, 1980. 24. sz. 1—3. p.
Nagy István: A nyolcvanas évek lövész
fegyverei. A lövészfegyverek fejlődésé
nek áttekintése. (Haditechnika 1980.
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Tanulmánygyűjtemény. Bp. Zrínyi K.
1980.) 55—88. p.
Rév Pál: Az első nemzetközi repülőver
seny Budapesten. (1910. június 5—15.)
— Budapest, 1980. 6. sz. 36—37. p.
Rév Pál: Széchenyi István gróf és a repü
lés. — Repülés, 1980. 9. sz. 14. p.
Rubin Péter: Sárkány és motor. (Repülő
gépgyártás, 1938—1944. A győri prog
ram.) — Mo, 1980. 1. sz. ?2. p.
Sárdy Tibor: ö t év haditechnikai fejlő
dése és további irányai. (Haditechnika
1980. Tanulmánygyűjtemény. Bp. Zrí
nyi K. 1980.) 5—14. p.
Sárhidai Gyula: Magyar „csodafegyve
rek" 1944-ben. — Haditechnikai Szem
le, 1980. 1. sz. 31—32. p.
S[árhidai] Gy[ula:] Az utolsó szovjet csa
tahajók. — Haditechnikai Szemle, 1980.
1. sz. 32—33. p. .
Steiger István: A repülés története. 1—
7. r. — ÉT, 1980. 1. sz. 3—5., 2. sz. 37—
39., 3. sz. 88—90., 4. sz. 114—116., 5. sz.
136—139, 6. sz. 168—170., 7. sz. 200—
203. p. Hozzászólások 16. sz. 494—495. p.
Szabó József: Űrrepülés. A kozmosz or
szágútjain. Bp. Zrínyi K. 1980. 112 p .
illusztr.
(Haditechnika fiataloknak.)
Szentesi György: Hadászati fegyverek a
leszerelési, fegyverkorlátozási tárgyalá
sok tükrében. (Haditechnika 1980. Ta
nulmánygyűjtemény. Bp. Zrínyi K.
1980.) 15—54. p.
Szűcs József: A léggömb újjászületése.
„Héliumos dereglye" Budapest felett,
— ÉT, 1980. 51. sz. 1603—1605. p.
Takács László: Asbóth Oszkár munkássá
gának átértékelése. — Repülés, 1980.
2. sz 10. p.
Az űrhajózás: kollektív munka. A ma
gyar űrhajós (Farkas Bertalan) kísérle
teiről. — Ország Világ, 1980. 24. sz.
4—5. p.
A hírszerzés és kémkedés
története
Felderítők, hírszerzők. (Ljudi molcsalivogo podviga. Ocserki o razvedcsikah.
Írták: A(nton) Brinszikij, O. Gorcsakov
stb. Ford. Dalos György.) Előszó: A. M.
Vaszilevszkij. Bp. — Uzsgorod, Kossuth
K. — Kárpáti K. 1980. 275 p.

Gazdy Dénes: Titkosírás, titkos jelek. —
Ország Világ, 1980. 15. sz. 23. p.
Merényi László: A kémfőnök — az ellen
ség ügynöke. (Alfred) Redl ezredes
mennybemenetele és pokolraszállása.
— ÉT, 1980. 49. sz. 1549—1550. p.
Pintér István: Sorge doktor emléke. Egy
szer volt szenzációk. [Richard Sorge.]
— Ország-Világ, 1980. 40. sz. 20—21. p.
Takáts Sándor: Kémvilág Magyarorszá
gon. Bp. Szépirodalmi K. (1980.) 243 p.
Titkos háborúk történetéből. A Kában
akció. [2. világháború.] — Belügyi
Szemle, 1980. 1. sz. 82—87. p.
Titkos háborúk történetéből. A branden
burgi ismerős. [Andrej Dukov.] — Bel
ügyi Szemle, 1980. 2. sz. 73—77. p.
Titkos háborúk történetéből. Pereda szá. zados küldetése. 1—2. r. — Belügyi
Szemle, 1980. 3. sz. 56—61., 4. sz. 76—
81. p.
Titkos háborúk történetéből. Az ördög
fedőnevű akció. — Belügyi Szemle,
1980. 5. sz. 75 —80. p.
Titkos háborúk történetéből. A Gold
kontra Krizantém hadművelet. — Bel
ügyi Szemle, 1980. 6. sz. 71—74. p.
Titkos háborúk történetéből. Futár a kül
ügyminisztériumból. — Belügyi Szemle,
1980. 7. sz. 76—81. p.
Titkos háborúk történetéből. Mr. Rüssel
állásváltozása. — Belügyi Szemle, 1980.
8. sz. 74—78. p.
Titkos háborúk történetéből. A Sikló ak
ció. — Belügyi Szemle, 1980. 9. sz. 70—
76. p.
Titkos háborúk történetéből. A kínai hír
szerzés erőfeszítései az atomtitokért.
— Belügyi Szemle, 1980. 10. sz. 81—
86. p.
Titkos háborúk történetéből. Lebukás —
akció nélkül. — Belügyi Szemle, 1980.
11. sz. 79—83. p.
Titkos háborúk történetéből. Fedőneve:
Alta. — Belügyi Szemle, 1980. 12. sz.
64—70. p.
Vajda Péter : Veszélyes ellenség. 3. átd.,
bőv. kiad. Bp. Zrínyi K. 1980. 329 p.
Vida István: Egy amerikai kém Pesten
1946—47-ben.
McClemens kapitány
küldetése. — História, 1980. 2. sz. 5—
6. p.

III. MAGYARORSZÁG HADTÖRTÉNETE
Bajomi Lázár Endre: Arpadine. Kalan
dozások a magyar—francia kapcsolatok
múltjában. Bp. Szépirod. K. (1980.)
354 p. 16 t.
Bogdán István: Régi magyar históriák.
Bp. Magvető K. (1980.) 206 p. illusztr.
Bibliogr. 199—206. p.
Bojár Sándor: Fél évszázad pillanatai.

[Fotóalbum.] Előszó Boldizsár Iván.
(Bp.) Corvina, (1980.) [50] lev.
Csonkaréti Károly: Hadihajók a Dunán.
Bp. Zrínyi K. 1980. 273. p. illusztr.
Bibliogr. 271—273. p.
Kosa László: Megjártam a hadak útját.
A magyar nép történeti emlékezete.
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(Bp. Móra K. 1980.) 218 p. illusztr.
Bibliogr. 217—[219]. p.
Lagzi István: Magyarok és lengyelek
„egymásnak vetett háttal". A magyar
lengyel kapcsolatok, a barátkozás és a
barátság ezer éve. — Tiszatáj, 1980.
6. sz. 77—84. p.
Magyarország
hadtörténelme
a honfoglalástól
1526-ig
Barta Gábor: Hogyan halt meg II. Lajos
király? — História, 1980. 1. sz. 5—6. p.
Fodor István: Verecke híres ú t j á n . . . A
magyar inép őstörténete és a honfogla
lás. 2. kiad. Bp. Gondolat, 1980. 297 p.
Gábris Gyula: A mohácsi csatamező. —
Föld és Ég, 1980. 8. sz. 249—252. p.
Gecse Gusztáv.: Gellért püspök. Születé
sének 1000. évfordulójára. — Népsza
badság, 1980. 240. sz. 11. p.
Görgey István: Oltalom a tatárjárás ide
jén. (Menedékkő.) — ÉT, 1980. 1. sz.
7. p.
Kristó Gyula: Gellért püspök. — Magyar
Nemzet, 1980. 227. sz. 8. p.
Marosi Endre: Mohács-komplexus? (Hoz
zászólás Perjés Géza: Mohács c. köny
véhez.) — HK, 1980. 1. sz. 142—160. p.
Nemeskürty István: önfia vágta sebét.
Krónika Dózsa György tetteiről. + Ez
történt Mohács után. + Elfelejtett év
tized. [Történelmi esszék.] -f- (Két
könyv között.) (1526.) [Tanulmányok.]
(2. kiad.) Bp. Magvető, (1980.) 656 p.
Petneki Áron: Emericus Hungarus. Egy
ismeretlen krónikás a XVI. századból.
(A mohácsi csata és Buda ostroma
1530-ban.) — Magyar Nemzet, 1980.
240. sz. 9. p.
Székely György: Antal Budai Nagy et la
guerre
paysanne de Transylvanie.
(Etudes Historiques Hongroises 1980.
Publiées à l'occasion du XV^me Con
grès International des Sciences Historiques par la Commission Nationale
des Historiens Hongrois. Bp. Akad. K.
1980.) 85—101. p.
Tardy Lajos: A tatár országi rabszolga'kereskedelem és a magyarok a XIII—
XV. században. Bp. Akad. K. 1980.
241 p. 4 t.
(Körösi Csorna Kiskönyvtár. 17.)
Bibliogr. 218—228. p.
Teke Zuzsa: Hunyadi János és kora.
(Bp.) Gondolat, 1980. 232 [5]. p.
(Magyar História.)
Bibliogr. 227—228. p.
Thuróczy János: A magyarok krónikája.
[Chronica Hungarorum.] (Ford. Horváth János. Jegyz., összeáll. Horváth
János, Boronkai Iván. 2. kiad.) Bp.
Európa K. 1980. 548 p. illusztr. („Pro

memoria". Történelmi és művelődés
történeti zsebkönyvtár.) Az 1488. évi
brünni kiadás fametszeteivel.
Zay Ferenc: Az Lándorfejirvár elveszé
sének oka e vót, és így esött. Sajtó alá
rend. Kovács István, utószó Szakály
Ferenc, (a címerek leírását összeáll. Ér
szegi Géza.) (Szerk. Katona Tamás.)
(Bp.) Európa K. Magyar Helikon, 1980.
208 p. 11 t.
(Bibliotheca Historica.)
•
Magyarország
hadtörténelme
1526—1711-ig
Bálint Éva, V.: A történelmi példakép.
(II. Rákóczi Ferenc.) Beszélgetés Köpeczi Béla akadémikussal. — Magyar
Hírlap, 1980. 123. sz. 6. p.
Bánkuti Imre: Hadellátás és hadtápszer
vezet Rákóczi hadseregében. (Rákóczi
tanulmányok. Bp. Akad. K. 1980.) 169—
181. p.
Bánkuti Imre: Lónyai Ferenc fegyveresítési és ruházati főhadbiztos válogatott
iratai. (Kiad. a Szabolcs-Szatmár me
gyei Múzeumok igazgatósága, Nyíregy
háza, Vay Ádám Múzeum Baráti Kör,)
Vaja, 1980. 104 p.
(Folia Rákócziania, 4. sz.)
Bárczy István: A Rákóczi-szabadságharc
angol—holland diplomáciája. (Rákóczitanulmányok. Bp. Akad. K. 1980.) 267—
287. p.
Barta János if j . : Az abszolutizmus nyo
mában (Bethlen Gábor.) — Alföld,
1980. 11. sz. 50—53. p.
Benczédi László: Mártír vagy áldozat?
Zrínyi Péter és a Wesselényi-szervez
kedés. Zrínyi Péter tragédiája. — ÉT,
1980. 23. sz. 709—712., 24. sz. 746—
748. p.
Benczédi László: Rendiség, abszolutizmus
és centralizáció a XVII, század vé
gi Magyarországon (1664—1685). Bp.
Akad. K. 1980. 180 p.
(Értekezések a történeti tudományok
köréből U. S. 91.)
Bibliogr. a jegyzetekben, 140—179. p.
Benda Kálmán: Bethlen Gábor, a nagy
fejedelem. 1—4. r. — Népszabadság,
1980. 235—238. sz. 6. p.
Benda Kálmán: Bethlen Gábor és a ma
gyar művelődés. — Tiszatáj, 1980
10. sz. 65—75. p.
Benda Kálmán: Emlékezés Bethlen Gá
borra. — Confessio, 1980. 2. sz. 27—
34. p.
Benda Kálmán: Magyar—rác együttmű
ködési törekvések a szabadságharc ide
jén. (Rákóczi-tanulmányok. Bp. Akad.
K. 1980. 141—157. p.
Benda Kálmán : Ungarisch—serbische
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Versöhínungsversuche während des Rákóczi—Aufstandes 1703—1711. (Etudes
Historiques Hongroises 1980. Publiées a
l'occasion du X V è m e Congrès International de Sciences Historiens Hongrois.
Bp. Akad. K. 1980.) 279—303. p.
Benda Kálmán: Zrínyi és a vadkan. —
História, 1980. 1. sz. 15. p.
Bethlen Gábor állama és kora. (Szerk.
Kovács Kálmán.) Bethlen bibliográfia
1613—1980. Bp. ELTE Magyar Államés Jogtörténeti Tanszék, 1980. 179 p.
Bethlen Gábor emlékezete. (Vál., szerk.
bev. Makkai László. Képanyagot vál.
Zimányi Vera. Fotó Kónya Kálmán.)
Bp. Európa K. 1980. 646 p. illusztr.
(Pro Memoria. Történelmi és művelő
déstörténeti zsebkönyvtár.)
U. a. Biíbliotheca Hi&torica sorozatban.
Bethlen Gábor krónikásai. Krónikák, em
lékiratok, naplók a nagy fejedelemről,
(összeáll., bev. jegyz. Makkai László.
Képeket vál. Zimányi Vera. Fotók Kó
nya Kálmán, Bp. Gondolat, 1980.) 301
p. 24 t.
Bibliogr. a jegyzetekiben.
Bethlen Gábor: Leveleik. Vál., bev. és
jegyz. ell. Sebestyén Mihály. Bukarest,
Kriterion, 1980. 303 [1] p.
Bíró Zoltán, T.: A magyar politikai gé
niusz (Bethlen Gábor.) — Tiszatáj,
1980. 10. sz. 53—65. p.
Bitskey István: Bethlen Gábor és a ma
gyar művelődés. — Alföld, 1980. 1. sz.
57—61. p.
Bodonyi György: Rákóczi seregei — és
Montecuccoli. — Magyar Nemzet, 1980.
289. sz. 9. p.
Cernovodeanu,
Paul: A havasföldi és
moldvai vezető körök magatartása a
kuruc felkeléssel szemben. (Rákóczi
tanulmányok. Bp. Akad. K. 1980.) 247—
265. p.
Dávid Géza: Török és tatár katonák Rá
kóczi seregében.
(Rákóczi-tanulmá
nyok. Bp. Akad. K. 1980.) 159—167. p.
de Estrada Don Diego: Bethlen Gábor
udvarában. (Ford. Szőnyi Ferenc). —•
Forrás, 1980. 10. sz. 81—92. p.
Ember Mária: „Legalázatosabb szem
rehányások" Zrínyi Miklós egy újab
ban felfedezett levelében. — Magyar
Nemzet, 1980. 216. sz. 11. p.
Esze Tamás: A Tisza-vonal védelme a
kurucok ellen 1703-ban. (Rákóczi-tanul
mányok. Bp. Akad. K. 1980.) 597—
681. p.
Fenyvesi Félix Lajos: Emlékezések Beth
len Gáborra. Debrecen, Hódmezővásár
hely. — Élet és Irodalom, 1980. 42. sz.
8. p.
Geönczy József: Szoboszló város részvé
tele a Thököly-felkelésben. — Honis
meret, 1980. 3. sz. 51—54. p.
Gerő János: A nagy fejedelem. (Bethlen

Gábor) a messzetekintő — és reálpo
litikus. — Népszava, 1980. 251. sz. 5. p.
Gökbügin, Tayyib: II. Rákóczi Ferencre
és a bujdosókra vonatkozó új török
források. (Rákóczi-tanulmányok. Bp.
Akad. K. 1980.) 711—715. p.
Gömöri György: Hogyan látták Bethlen
Gábort Nyugaton? — Magyar Nemzet,
1980. 271.~ sz. 4. p.
A határőrzés módja a török világban. —
Határőr, 1980. 2. sz. 10. p.
Heckenast Gusztáv: Bethlen Gábor emlé
kezete. — Magyar Nemzet, 1980. 234.
sz. 9. p.
Heckenast Gusztáv: Az 1706—1708. évi
bányászmozgalmakról. (Rákóczi-tanul
mányok. Bp. Akad. K. 1980.) 79—85. p.
Heckenast Gusztáv: Kajali Pál (1662—
1710) kuruc szenátor, országos főhad
bíró válogatott iratai. (Kiad. a Sza
bolcs-Szatmár megyei Múzeumok igaz
gatósága. Nyíregyháza, Vay Ádám Mú
zeum Baráti Kör.) Vaja, I960. 87 p.
(Folia Rákócziana. 3. sz.)
Hegedűs László: Immár az sok ígérettel
megrakottan." Zrínyi Miklós két levele
Eszterházy Miklós nádorhoz. — Ma
gyar Nemzet, 1980. 237. sz. 4. p.
Hegedűs László: Magyarok karácsonya
1693-ban. [A császári katonaság ön
kénye a lakossággal szemben.] — Ma
gyar Nemzet, 1980. 299. sz. 11. p.
Hegyi-Füstös István: [II.] Rákóczi [Fe
renc] gyömrői beszéde. — Űj Tükör,
1980. 34. sz. 11. p.
Hunyadi László: Ki volt Kis Farkas,
Zrínyi legkedvesebb vitéze? — Somogy,
1980. 2. sz. 75—81. p.
Kállay István—Pap Gáborné: ,,Az mely
ebet bottal." 400 éve született Bethlen
Gábor. — Mo. 1980. 39. sz. 38—39. p.
Kálmán Béla: Eger és Hatvan 1684-ben.
— Hevesi Szemle, 1980. 4. sz. 22—24. p.
Kemény János—Bethlen Miklós: Művei.
(Szöveggondozás és jegyz. V. Windisch
Éva.) Bp. Szépirod. K. (1980.) 1321
[3] p.
(Magyar remekírók.)
Kiss István, N. : Az 1707. évi Rákóczi-féle
dicalis conscriptio. (Rákóczi-tanulmá#iyok. Bp. Akad. K. 1980.) 87—112. p.
Komáromy János: Rodostó, — Űj Tü
kör. 1980. 7. sz. 20—21. p.
Kónya Kálmán: Bethlen Gábor-doku
mentumok és -emlékhelyek fotói. —
Forrás, 1980. Bl—B4., 2., 4., 5., 22., 25.,
27., 50., 62., 96. p.
Kovács Kálmán: A Rákóczi-szabadság
harc államának néhány jellemző vo
nása
(Jogtörténeti tanulmányok 4.
Szerk. Csizmadia Andor./ Bp. Közgazd. és Jogi K. 1980.) 187—200. p.
Bibliogr. a jegyzetekben.
Köpeczi Béla: Bethlen Gábor és állama.
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— Magyar Hírlap, 1980. 240. sz. 9. p.
Köpeczi Béla: Rákóczi külpolitikája és a
szabadságharc nemzetközi jelentősége.
(Rákóczi-tanulmányok. Bp. Akad. K.
1980.) 205—227. p.
Köteles Pál: A „kétszínű" Bethlen (Gá
bor). — Alföld, 1980. 11. sz. 53—57. p.
Magyari András: A Rákóczi-szabadság
harc társadalmi feltételeinek kialaku
lása Erdélyben. (Rákóczi-tanulmányok.
Bp. Akad. K. 1980.) 59—77. p.
Makkai László: Bethlen Gábor emléke
zete. — Forrás, 1980. 10. sz. 74—80. p.
Makkai László: Bethlen Gábor és Euró
pa. — Alföld, 1980. 11. sz. 45—49. p.
Makkai László: Török Bethlen és Moha
medán Gábor. Bethlen Gábor és a tö
rök. — História, 1980. 3. sz. 3—4. p.
Miczek György: A Zrínyiek földjén. —
ÉT, 1980. 21. sz. 645—647. p.
Molnár László: V.: Törökellenes küzdel
mek Somogy megyében a XVI. század
második felében. — Somogyi Honisme
reti Híradó, 1980. 2. sz. 3—18. p.
Molnár Mátyás: A Rákóczi-hagyomány
1945 után. (Rákóczi-tanulmányok. Bp.
Akad. K. 1980.) 723—738. p.
Mravkorova, Maria M.: Ujabb török ok
mányok a Rákóczi-emiigrációról. (Rá
kóczi-tanulmányok.
Bp. Akad. K.
1980.) 717—722. p.
A nagy fejedelem [Bethlen Gábor]. —
Ország Világ, 1980. 46. sz. 2—3. p.
Nagy László: Bethlen Gábor. 1580—1629.
Régimódi karriertörténet. — Interpress
Magazin, 1980. 9. sz. 54—60. p.
Nagy László: Bethlen Gábor, a hadvezér.
— HK, 1980. 3. sz. 379—404. p.
Nagy László: Bethlen Gábor a magyar
históriában. — Élet és Irodalom, 1980.
3. sz. 3—19. p.
Nagy László: Ki volt Bethlen Gábor? —
N, 1980. 40. sz. 13. p.
Nagy László: Nemi erkölcsök a török ko
ri Magyarországon. — Interpress Ma
gazin, 1980. 1. sz. 100—109. p.
Nagy László: „Nosza rajta, jó katonák,
igyunk egészséggel!" Gondolatok két
kuruc katonadal eredetéről. — HK,
1980. 2. sz. 228—251. p.
Nagy László: „öreg" Rákóczi Gyöfgy
hajdúkatonái. (Aki elbánt a „konttyal,
kalappal".) — Acta Universitatis Debreceniensis Hist. S. 1979. 5—58. p.
Nemeskürty István: Királyoknak tüköré.
(Bethlen Gáborról.) — Élet és Iroda
lom, 1980. 46. sz. 6. p.
Pach Zsigmond Pál: Bethlen Gáborról —
születésének 400. évfordulóján. — Tár
sadalmi Szemle, 1980. 11. sz. 71—78. p.
Perjés Géza: A Rákóczi-összeesküvés ter
vei a háború megvívására. (Rákóczi
tanulmányok. Bp. Akad. K. 1980.) 123—
140. p.
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Pesti János: Bethlen Gábor emlékezete.
— Új Tükör, 1980. 42. sz. 8—9. p.
Péter Katalin: Bethlen Gábor uralkodá
sának első szakasza. — Comfessio, 1980.
1. sz. 25—40. p.
Péter Katalin: A fejedelem: Bethlen Gá
bor. — ÉT, 1980. 40. sz. 1251—1253. p.
Petneki Áron: Szobieszki János király le
velei Magyarországról. — Forrás, 1980.
8. sz. 80—95. p.
Rákóczi (Ferenc II.) — tanulmányok.
Szerk. Köpeczi Béla, Hopp Lajos, R.
Várkonyi Ágnes. Bp. Akad. K. 1980.
778 p. 24 t.
Sereg József: Bethlen Gábor, a nagy fe
jedelem. — Hevesi Szemle, 1980. 4. sz.
24—28. p.
Sereg József: Vak Bottyán János gene
rális (1644—1709.) — Hevesi Szemle,
1980. 2. sz. 30—35. p.
Soós Imre: Egy menekült vármegye mű
ködése a török hódoltságban. (Jogtör
téneti tanulmányok. 4. /Szerk. Csizma1980.) 277—300. p.
Bibliogr. a jegyzetekben.
Staszewski, Jacek: A magyarországi füg
getlenségi harc és Lengyelország. (Rá
kóczi-tanulmányok. Bp. Akad. K. 1980.)
229—245. p.
Szalárdi János: Siralmas magyar króni
kája. (Sajtó alá rend., bev., jegyz. Szaikály Ferenc. Képeket vál. Rózsa
György. Mutatókat összeáll. Rosonczy
Ildikó. Bp.) M. Helikon, 1980. 820 p.
20 t.
(Bilbliotheca Historica. Történelmi és
művelődéstörténeti sorozat.)
Bibliogr. a jegyzetekben.
Szelestei N. László: Zrínyi Miklós taná
csai a császárnak 1664 tavaszán. —
Irodalomtörténeti Közi. 1980. 2. sz.
185—198. p.
Takáts László: Az egészségügy szervezé
se a Rákóczi-szabadságharc idején. (Rá
kóczi-tanulmányok. Bp. Akad. K. 1980.)
183—201. p.
Tardy Lajos: Erdély és Franciaország
szövetségének terve — egy 1574. évi út
leírás tükrében. — Magyar Tudomány,
1980. 4. sz. 253—260. p.
Tardy Lajos: Utazás egy felperzselt or
szágban. (Hans Dernschwam útijegyze
tei a hódoltsági Magyarországról, 1555.)
— Forrás, 1980. 4. sz. 89—95. p.
Trócsányi Zsolt: Bethlen Gábor erdélyi
állama. — Jogtudományi Közlemények,
1980. 10. sz. 617—622. p.
Trócsányi Zsolt: Erdély központi kor
mányzata. 1540—1690. Bp. Akad. K.
1980. 433 p.
(A Magyar Országos Levéltár kiadvá
nyai. III. Hatóság- és (hivataltörténet.
6.)
Bibliogr. a jegyzetekben.

Trócsányi Zsolt: II. Rákóczi Ferenc erdé
lyi kormányzata.
(Rákóczi-tanulmá
nyok. Bp. Akad. K. 1980.) 113—122. p.
Váradi-Sternberg
János: Rákóczi diplo
máciai beszélgetése és levelezése (Bo
risz) Kurakin herceggel. (Rákóczi-ta
nulmányok. Bp. Akad. K. 1980.) 683—
709. p.
Várkonyi Ágnes, R.: „Ad paceim univer
salem". (A szatmári béke nemzetközi
előzményeiről.) — Sz, 1980. 2. sz. 165—
200. p.
Várkonyi Ágnes, R.: A vetési pátensek.
A jobbágykatonaság védelme és teher
mentessége Rákóczi államában. (Rá
kóczi-tanulmányok. Bp. Akad. K. 1980.)
11—31. p.
Wellmann Imre: A népesség sorsa a sza
badságharc idején. (Rákóczi-tanulmá
nyok. Bp. Akad. K. 1980.) 33—58. p.
Zachar József: Leszczynski Szaniszló len
gyel király és a magyarok. — Honis
meret, 1980. 4. sz. 33—35. p.
Zimányi Vera : A Zrínyiek gazdasága. Bú
za, só, bor, fa és vas. — ÉT. 1980. 22.
sz. 675—677. p.
#
Magyarország
hadtörténelme
1711—1848
Bajomi Lázár Endre : Magyar huszárból
Rimbaud barátja. Egy irodalmi nyomo
zás története. [Damény zászlós az Es
terházy huszárezredben 1735-ben.] —
Magyar Nemzet, 1980. 147. sz. 5. p.
Gesztesy Emil: Kiegészítés Kelecsényi
Gábor: Napóleon katonái Magyaror
szágról c. cikkéhez. (Kedves Élet és Tu
domány!) — ÉT, 1980. 4. sz. 98. p.
Kosáry Domokos: Művelődés a XVIII.
századi Magyarországon. Bp. Akad. K.
1980. 757 p.
Bibliogr. a jegyzetekben.
Magyarország története. 1790—1848. 1—2.
köt. Főszerk. Mérei Gyula. Szerk. Vö
rös Károly. Bp. Akad. K. 1980. 2 db. illusztr.
(Magyarország története tíz (kötetben
5.)
Nagy Gábor—Koronczay József: Katona
kórházak Pécs—Baranyában a XIX.
században. — Honvédorvos, 1980. 1—2.
sz. 145—148. p.
Szénássy Zoltán: Hozzászólások Kelecsé
nyi Gábor: Napóleon katonái Magyar
országról c. cikkéhez. (Kedves Élet és
Tudomány!) — ÉT, 1980. 6. sz. 162. p.
Szita János: A Habsburg—birodalom
centralizációja és a magyar pénzügyek
1849-ig. (Jogtörténeti tanulmányok. 4.
(Szerk. Csizmadia Andor.) Bp. Közgazd.
és Jogi K. 1980.) 301—318. p.
Bibliogr. a jegyzetekben.

Az 1848—2849. évi

szabadságharc

Ács Tibor: Forradalmi hadsereg születeti.
(A pákozdi csata évfordulója.) — ISz,
1980. 18. sz. 6—7. p.
Ács Tibor: Ki volt Mészáros Lázár? — N,
1980. 39. sz. 6—7. p.
Andics Erzsébet: A konzervatívok tervei
és tervezetei a forradalom és szabad
ságharc fegyveres felszámolására 1848—
1849-ben. — Sz, 1980. 5. sz. 752—780. p.
Andics Erzsébet: Die ungarischen konservetiven Helfer der österreichischen
und zaristischen Armee im Jahre 1849.
(Etudes Historiques Hongroises 1980.
Publiées à l'occasion du XV è m e Congrès International des Sciences Historiens Hongrois. Bp. Akad. K. 1980.) 493
—529. p.
Aradi vértanúk. [Olvasók hozzászólása a
Magyar Nemzetben megjelent írásokhoz.] — Magyar Nemzet, 1980. 263. sz.
8. p.
Asztalos Bálint: Apai ágon öröklődött. . .
1848-as hagyaték. [Bartha Lajos 1848as honvéd naplója és darutolla.] — Üj
Tükör, 1980. 14. sz. 27. p.
Bajomi Lázár Endre: Egyetlen szó? [Az
aradi vértanúk és a Haynau-terror
franciaországi visszhangjáról.] — Ma
gyar Nemzet. 1980. 246. sz. 14. p.
Bona Gábor: A verestollas honvédtábor
nok. (Nagy Sándor József.) — ISz, 1980.
18. sz. 8—9. p.
Dobrossy István—Veres László: „ . . . Más
nap életbe lépett a forradalom" . . . (Egy
miskolci szemtanú az 1848. március
15-i eseményekről.) — Napjaink, 1980.
3. sz. 36—37. p.
Füzes Miklós: Batthyány Kázmér felség
árulása. — Honismeret, 1980. 4. sz.
35—38. p.
Gonda Imre: Magyar Függetlenség és né
met egység, 1848—1849. — Magyar
Nemzet, 1980. 241. sz. 7. p.
Görgey István: 1848 júniusától novembe
réig. Okmánytár. (1848. szeptember
23—1848. október 16.) Sajtó alá rend.,
bev., jegyz. és összeáll. Katona Tamás.
(Bp.) Európa K. Magyar Helikon, 1980.
434 p. 15 t.
(Bibliotheca Historka.)
Bibliogr. 21—23. p.
Habermann Gusztáv: Az újszegedi lőpor
tárrobbanás (1848). — Somogyi-könyv
tári Műhely, 1980. 4. sz. 105—117. p.
Hajós Tibor: Mária főhadnagy. (Lebstück
Mária 150 éve született.) — Mo, 1980.
51—52. sz. 40. p.
Hanák Péter: Kossuth „törvényes forra
dalma". — Élet és Irodalom, 1980. 32.
sz. 3. p.
Huszár János: Kmety (György) tábornok
1849-es dunántúli hadjárata. (Veszprém
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megyei honismereti tanulmányok. 5.
. . . Szerk. Beszteri Béla, Csudai Berta
lan stb. [Kiad. a] TIT megyei szerve
zete, a Hazafias Népfront megyei biz.
Veszprém, 1978.) 37—60. p.
Jeszenszky Géza.: Űj szellem szabadság
harcunk külföldi megítélésében. —
Valóság, 1980. íT sz. 112—117. p.
Jez, Theodor Tornász: A bölcsőtől egy
életen át. (1848—49-es hadikrónika.)
(Ford. Szenyján Erzsébet.) — Forrás,
1980. 6. sz. 90—96. p.
Jókai Mór: Emléksorok. Napló 1848—49ből. (Sajtó alá rend. utószó Nemeskéri
Erika.) Bp. Magvető, (1980.) 267 p.
(Tények és tanúik.)
Kálmán Gyula: A kápolnai csata hős
amazonja. (Lebstück Mária születésé
inek 150. évfordulóján.) — Hevesi Szem
le, 1980. 4. sz. 29—30. p.
Kálmán Gyula: A legfiatalabb aradi vér
tanú. (Kazinczy Lajos ezredes.) — Nép
szabadság, 1980. 234. sz. 20. p.
Kálmán Gyula: A szabadságharc hős női
huszártisztje. (Lebstück Mária főhad
nagy.) — Népszabadság, 1980. 187. sz.
20. p.
Kapronczay Károly: Az 1848—49. évi sza
badságharc egészségügye. — Magyar
Nemzet, 1980. 300. sz. 9. p.
Kapronczay Károly: A szabadságharc fő
orvosa Flór Ferenc. — ÉT, 1980. 11. sz.
333—335. p.
Kilián István: „Iszonyú emlékezetű nap"
(1849. október 6-a emlékére). — Nap
jaink, 1980. 10. sz. 33. p.
Kiss Károly: Az aradi vértanúk. — Ma
gyar Nemzet, 1980. 234. sz. 9. p.
Kovács István: Könyvek a szabadság
harc leveréséről és a megtorlásról. —
Forrás, 1980. 3. sz. 63—68. p.
Kovács István: Teodor Tornász Jez (Zygmund Milkowski) 1848—49-es hadikró
nikájáról. — Forrás, 1980. 6. sz. 89—
90. p.
,
Kouács Jenő: Gábor Áron rézágyúja...
Korok, képek, katonák. — Határőr,
1980. 50. sz. 14—15. p.
Kovács Jenő: Határt őrző nemzetőrök
1848—1849-ben. Korok, képek, katonák.
— Határőr, 1980. 40. sz. 14. p.
Kovács Jenő: Hős lelkű nők a honvéd
seregben. Korok, képek, katonák. (Bámyai Júlia, Pfiffner Paulina, Lebstück
Mária.) — Határőr, 1980. 39. sz. 14. p.
Kovács Zoltán: Aradi vértanú, akiről
nem szoktak megemlékezni. (Haug La
jos alezredes.) — Magyar Nemzet, 1980.
253. sz. 8. p.
Kovássy Zoltán: Haraszthy Ágoston és a
magyar szabadságharc. — Magyar
Nemzet, 1980. 285. sz. 8. p.
Kovássy Zoltán : A szabadságharc magyar
hadbírái. — ÉT, 1980. 11. sz. 323—325 p.
Kovássy Zoltán: A szabadságharc koro

naőrségének parancsnoka. (Kis-Jókai
Takács Lajos.) — Magyar Nemzet, 1980.
211. sz. 9. p.
Krajczár Gyula : Hol nyugszik Petőfi Sán
dor? Egy nyomozótiszt magánvállalko
zása. — N, 1980. 31. sz. 13. p.
Krajczár Gyula: Megtalálható-e Petőfi
sírja? — Magyar Nemzet, 1980. 60. sz.
8. p.
Miskolczy Ambrus: Erdély és Magyar
ország uniója 1848-ban. — História,
1980. 3. sz. 23—25. p.
Nyakas Miklós: Sillye Gábor a szabad
ságharc kormánybiztosa, a hajdúkerü
let utolsó főkapitánya 1817—1894. Haj
dúböszörmény, Hajdúböszörményi Vá
rosi Tanács, 1980. 731 p. illusztr.
(Hajdúsági Közlemények 7.)
A pákozdi győzelem napján. [Irta:] M.
G. — Magyar Nemzet, 1980. 228. sz.
5. p.
Pásztor Emil: 1849 első hónapjai. Sza
badságharcunk Heves megyei és alföl
di eseményei a debreceni trónfosztásig.
— Hevesi Szemle, 1980. 2. sz. 35—41. p.
Pásztor Emil: A debreceni trónfosztástól
a cári beavatkozásig. — Hevesi Szem
le, 1980. 4. sz. 30—35. p.
Perczel Miklós: Naplóm az emigrációból.
2. köt. Amerikai napló. (Sajtó alá rend.,
bev., jegyz. ell. Závodszky Géza.) Bp.
Tankönyvkiadó, 1979. 262 p.
Petneki Áron: Képzőművészek a szabad
ságharcban. Borsos (József), Alexy (Ká
roly) és a többiek. — ÉT, 1980. 41. sz.
1296—1299. p.
Regős László: Állodások, őrfök, végőrsök.
(Szabályzatok az 1848—49-es szabad
ságharcban.) — Határőr, 1980. 11. sz.
12—13. p.
Ruffy Péter: Kossuth Lajos azt üzente . . .
Egy kívülről megtanult és Magyaror
szágon emlékezetből elmondott angol
nyelvű Kossuth-levél szép és szomorú
története. — Magyar Nemzet, 1980. 302.
sz. 15. p.
Szele Lajos: Kilencven éve halt meg Erdőtsi Imre, a branyiszkói hős. — Hon
ismeret, 1980. 4. sz. 14—15. p.
Szele Lajos: Százötven éve született Má
ria főhadnagy. (Lebstück Mária.) —
Magyar Nemzet, 1980. 191. sz. 8. p.
Szombathy
Viktor: „Buda vára neve
tett." [Buda visszafoglalása 1849-ben.]
— Budapest, 1980. 5. sz. 36—37. p.
Ugróczky Mihály: Emlékezés a pákozdi
csatára. (Szekovics Pál honvéd őrnagy
naplója, 1848. május 16—1849. decem
ber 9.)' — Magyar Nemzet, 1980. 227.
sz. 8. p.
Urbán Aladár: A székely katonaság se
gítségül hívása 1848 májusában. — HK,
1980. 3. sz. 405—422. p.
Varsányi Péter István: A karlócai ütkö
zet. (Ujabb adalékok a szabadságharc
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első csatájához.) — H K , 1980. 3. sz.
455—463. p .
Zöldi L á s z l ó : 1849. o k t ó b e r 6. — N é p 
szabadság, 1980. 234. sz. 14. p .
Magyarország
hadtörténelme
1850—1918
Bölöny József : Közös m i n i s z t e r e k — h o r 
v á t b á n o k — fiumei k o r m á n y z ó k (1867—
1918). — L e v é l t á r i K ö z l e m é n y e k , 1978.
48 —49. évf. 123—164. p .
Dobrossy I s t v á n : Miskolc katona-statisz
t i k a i l e í r á s a 1854-ből. — A Miskolci
H e r m a n Ottó Múzeum Közleményei,
1980. 18. köt. 38—42. p .
Fogarassy
László : K i k ölték meg gróf
Tisza I s t v á n t ? — S z a b o l c s - S z a t m á r i
Szemle, 1980. 2. sz. 338—341. p.
Györkéi
Jenő: Kossuth-katonák Kubá
b a n . 1—5. r. — Mo, 1980. 5—9. sz. 23. p .
Heiszler V i l m o s : R e v a n s v á g y és r e a l i t á s 
érzék. A l b r e c h t főherceg h a d s e r e g s z e r 
vezési és k a t o n a p o l i t i k a i n é z e t e i 1866—
1870 között. — HK, 1980. 4. sz. 555—
578. p .
Kapronczay
K á r o l y : Az 1848—1849. évi
s z a b a d s á g h a r c volt h o n v é d o r v o s a i n a k
s o r s a t ö r ö k földön. — H o n v é d o r v o s ,
1979. 3—4. sz. 301—308. p .
Kapronczay
K á r o l y : M a g y a r orvosok a
t ö r ö k b i r o d a l o m b a n a X I X . század k ö 
zepén. — Orvosi H e t i l a p , 1980. 10. sz.
581—583. p.
Kubinyi
F e r e n c : D e h á t ki volt az a
Noszlopy G á s p á r ? — Üj T ü k ö r , 1980.
13. sz. 20. p .
Lagzi
István: „Magyar Világ" Przem y s l b e n . N é h á n y új a d a t a p r z e m y s l i
v á r v é d e l m é n e k t ö r t é n e t é h e z . — Tisza
t á j , 1980. 3. sz. 73—84. p.
Lukács L a j o s : K u n f y Adolf é s az olasz
országi .magyar légió. — HK, 1980. 4.
sz. 611—628. p.
Magyar
A n t a l : Ceglédi
szervezkedők.
[Mack féle B é c s - e l l e n e s szervezkedés,
1853.] — Élet és I r o d a l o m , 1980. 7. sz.
2. p.
Merényi
László: Háborúellenes mozgal
m a k Borsod, A b a ú j és Z e m p l é n m e - ,
g y e k b e n 1918 j a n u á r j á b a n — f e b r u á r j á 
b a n . — Borsodi Szemle, 1980. 1. sz.
78—87. p.
Nagy G á b o r — K o r o n c z a y József: K a t o n a 
kórháziak P é c s — B a r a n y á b a n a X I X .
s z á z a d b a n . — H o n v é d o r v o s , 1980. 1—2.
sz. 145—148. p.
Nemeskürty
István: Március parazsa.
[Teleki B l a n k a a Világos u t á n i k a t o 
nai
politikai
ellenállási m o z g a l o m
egyik szervezője. — É l e t és I r o d a l o m ,
1980. 11. sz. 5. p.
Nevelő I r é n : A h á b o r ú é s a m a g y a r o r 
12 Hadtörténelmi Közlemények

szági m u n k á s s á g 1914—1917. B p . K o s 
s u t h K. 1980. 224 p.
Soós K á r o l y : Noszlopy G á s p á r sorsa. —
M a g y a r N e m z e t , 1980. 68. sz. 8. p.
Stemlerné
Balogh I l o n a : F r o n t b a r á t k o z á s
1917 t a v a s z á n . — História, 1980. 2. sz.
35. p .
Szász Z o l t á n : G y u l a f e h é r v á r , 1918. —
História, 1980. 3. sz. 25—28. p .
Verseghi
Györgyné: A honvédorvosi kar
v á z l a t o s t ö r t é n e t e 1868—1914 között. —
O r v o s i H e t i l a p , 1980. 28. sz. 1709—
1712. p.
Az 1918—1919. évi
események
és a
Tanácsköztársaság

forradalmi
Magyar
hadtörténelme

Bogár K á r o l y : A m i s k o l c i c s a t a és jelen
tősége a T a n á c s k ö z t á r s a s á g h a r c a i b a n .
— Borsodi
Levéltári Évkönyv, III.
1980. 199—208. p .
B u d a p e s t t ö r t é n e t e . 5. köt. A f o r r a d a l 
m a k k o r á t ó l a f e l s z a b a d u l á s i g . Szerk.
H o r v á t h Miklós. I r t a : G e r e l y e s Ede,
H o r v á t h M i k l ó s stb. B p . A k a d . K. 1980.
665 p. 2 t é r k . 1 mell. illusztr.
Bibliogr. 629—633. p .
Dombrády
L ó r á n d : A h a d i t e r m e l é s és a
Vörös H a d s e r e g ellátása. (A M a g y a r
T a n á c s k ö z t á r s a s á g 60. évfordulója. T u 
dományos
ülésszak, B u d a p e s t , 1979.
m á r c i u s 6—7. B p . A k a d . K. 1980.) 345—
351. p.
Farkas G á b o r : A s z é k e s f e h é r v á r i M u n 
k á s - és K a t o n a t a n á c s á l t a l k i k ü l d ö t t
H a t o s D i r e k t ó r i u m m e g a l a k u l á s a és
m ű k ö d é s e . — L e v é l t á r i Szemle, 1979.
1—2. sz. 25—33. p .
Farkasinszky
Lajos:
Megemlékezés a
Magyar Tanácsköztársaságról. — Bu
dapest, 1980. 3. sz. 2—3. p .
Garscha,
W i n f r i e d R.: O s z t r á k i n t e r n a 
cionalisták a Magyar Tanácsköztársa
ság v é d e l m é b e n . (A M a g y a r T a n á c s 
k ö z t á r s a s á g 60. évfordulója. T u d o m á 
nyos ülésszak, B u d a p e s t , 1979. m á r c i u s
6—7. B p . A k a d . K. 1980.) 383—384. p .
Bibliogr. a j e g y z e t e k b e n .
Györkéi J e n ő : A _ T a n á c s k ö z t á r s a s á g fegy
v e r e s k a r h a t a l m i szervei. (A M a g y a r
T a n á c s k ö z t á r s a s á g 60. é v f o r d u l ó j a . T u 
dományos
ülésszak, B u d a p e s t , 1979.
m á r c i u s 6—7. Bp. A k a d . K. 1980.) 365—
370. p .
Hetes T i b o r : A m u n k á s o s z t á l y s z e r v e z e 
t e k s z e r e p e a Vörös H a d s e r e g l é t r e h o 
z á s á b a n . (A M a g y a r T a n á c s k ö z t á r s a s á g
60. é v f o r d u l ó j a . T u d o m á n y o s ülésszak,
B u d a p e s t , 1979. m á r c i u s 6—7. B p . A k a d .
K. 1980.) 329—336. p .
Hetes T i b o r : A szocializmus é p í t é s é n e k
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első hazai kísérlete. 1919. — Népsza
badság, 1980. 68. sz. 6. p.
Józsa Antal: Az internacionalisták szer
vezése és a Magyar Tanácsköztársa
ság katonai megsegítése. (A Magyar
Tanácsköztársaság 60. évfordulója. Tu
dományos ülésszak, Budapest, 1979.
március 6—7. Bp. Akad. K. 1980.) 353—
357. p.
Józsa [György Gábor]: Vix alezredes az
új kutatások fényében. Legendaoszlató
beszélgetés Ormos Mária történésszel.
— Magyar Nemzet, 1980. 34. sz. 10. p.
Kovács Kálmán: A Magyarországi Ta
nácsköztársaság
visszhangja
kilenc
európai tőkés ország sajtójában. — Le
véltári Szemle. 1979. 1—2. sz. 119—
148. p.
Lengyel János: Kun Bélával — Leninnél.
[Mihályfalvi Pál.] — Ország Világ,
1980. 17. sz. 6—7. p.
„Lenin a készüléknél". Csepelről szikra
röppent. [1919. március 22.] — Ország
Világ, 1980. 13. sz. 6—7. p.
Liptai Ervin: A fegyveres erők a prole
tárforradalomban. (A Magyar Tanács
köztársaság 60. évfordulója. Tudomá
nyos ülésszak, Budapest, 1979. március
6—7. Bp. Akad. K. 1980.) 49—60. p.
Bibliogr. a jegyzetekben.
Lukács Teréz: Cattarói tengerészek. (Alt
Géza, Ballá Dezső, Erdei József emlé
kezése.) — Esti Hírlap, 1980. 67—69. sz.
4. p.
A Magyar Tanácsköztársaság katonapoli
tikája. — MHSZ Élet, 1980. 6. sz. 2—
3. p.
Magyarország története. 1918—1919. 5.
köt. (Szerk. Nemes Dezső.) Bp. Tan
könyvkiadó, 1980. 303 p.
Mues Sándor: A Vörös Hadsereg politi
kai arculata. Politikai nevelő munka
ia vöröskatonák körében. (A Magyar
Tanácsköztársaság 60. évfordulója. Tu
dományos ülésszak, Budapest, 1979.
március 6—7. Bp. Akad. K. 1980.) 359—
364. p.
Nemes Dezső1: Die grosse Sozialistische
Oktoberrevolution die Entfaltung des
revolutionären Kampfes in Ungarn und
die Ungarische Räterepublik. (Etudes
Historiques Hongroises 1980. Publiées a
l'occasion du X V è m e Congrès International des Sciences Historiens Hongrois. Bp. Akad. K. 1980.) 125—155. p.
Németi Gábor: A hatvani ellenforradalom 1919 májusában. — Hevesi Szemle, 1980. 1. isz. 40—44. p.
Oeckel, Heinz: összehasonlító vizsgálatok
a Magyar Tanácsköztársaság és a Bajor Tanácsköztársaság fegyveres védelme között 1919 tavaszán. (A Magyar Tanácsköztársaság 60. évfordulója.
Tudományos ülésszak, Budapest, 1979.

március 6—7. Bp. Akad. K. 1980.)
385—391. p.
Ryzewski, Waclaw: Lengyelek részvétele
a magyar Vörös Hadsereg soraiban. (À
Magyar Tanácsköztársaság 60. évfordulója. Tudományos ülésszak, Budapest, 1979. március 6—7. Bp. Akad. K.
1980.) 379—382. p.
Szabó László: A szocialista hadművészet
egyetemes és sajátos vonásai a magyar
Vörös Hadsereg stratégiájában
és
taktikájában. (A Magyar Tanácsköz
társaság 60. évfordulója. Tudományos
ülésszak. Budapest, 1979. március 6—
7. Bp. Akad. K. 1980.) 337—343. p.
Szántó György Tibor: Forradalmak tava
sza [1919. március 21.] — Ország Vi
lág, 1980. 12. sz. 2—3. p.
Szél Júlia: Tízezren voltak. [A Tanács
köztársaság Vörös Hadseregének inter
nacionalistái.] — Üj Tükör, 1980. 12.
sz. 6—8. p.
Takács István: Leninhez — repülőn. Egy
történelmi küldetés évfordulója. (Sza
muely Tibor útja a Brandenburgon.) —
Határőr, 1980. 21. sz. 14. p.
A Tanácsköztársaság Vas megyében. Ta
nulmányok. (Szerk. Rácz János.) Szom
bathely, MSZMP Vas m. Biz. 1980.
528 p.
Tokody Gyula: Aussenpolitischen Bezie
hungen zwischen der Ungarische Rä
terepublik und Deutschland. (Etudes
Historiques Hongroises 1980. Publiées a
l'occasion du X V è m e Congrès International des Sciences Historiens Hongrois. Bp. Akad. K. 1980.) 173—199. p.
Tokody Gyula: Németország és a Magyarországi Tanácsköztársaság. (Bp.)
Kossuth K. 1980. 159 p.
Bibliogr. a jegyzetekben.
Zászlóbontók. A magyar forradalmi ifjúsági mozgalom 1917—1919. Válogatott
írások. (Vál. szerk. bev. Svéd László.)
Bp. Móra K. (1980.) 588 p. 36 t.
Vadász Sándor: A forradalmi Magyarország külföldi megítéléséhez 1919-ben.
— PK, 1980. 3. sz. 95—115. p.
Vadász Sándor: A Tanácsköztársaság és
Európa. — Valóság, 1980. 3. sz. 26—
37. p.
Zsiga Tibor: A Vörös Őrség szervezete
Nyugat-Magyarországon. (1—2. r.) —
Vasi Szemle, 1980. 2. sz. 270—285., 4. sz.
552—567. p.
Magyar
a

internacionalisták
Szovjetunióban

Juszupov, E. J.: A magyar internaciona
listák harca a szovjethatalom erősíté
séért Turkesztánban. (A Magyar Ta
nácsköztársaság 60. évfordulója. Tudó-
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rnányos ülésszak, Budapest, 1979. március 6—7. Bp. Akad. K. 1980.) 175—
182. p.
Meruk József: Levelek a Bajkálon túlról. Magyar internacionalisták nyomában. [Észrevételek a „Magyar gázló
a Tungir folyón" c. tudósítással k a p csolatban.] — Magyar Hírlap, 1980. 67.
sz. 4. p.
Midzsidgomho, M.: Adalékok a magyar
internacionalisták mongóliai tevékeny-

12*

ségéhez. (A Magyar Tanácsköztársaság
60. évfordulója. Tudományos ülésszak,
Budapest, 1979. március 6—7. Bp. Akad.
K. 1980.) 163—165. p.
[Vaszilev] Vasziljev, O. A.—[Dmitri jenko,
M. F.] : Gavró Lajos élete. (Ford. Zalai
Edvin. Bp.) Kossuth K. 1980. 168 p.
4 t.
összeállították:
Viniczai István
Windisch
Aladárné
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