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AZ 1956-OS FORRADALOM 
ÉS SZABADSÁGHARC 

NEGYVENEDIK ÉVFORDULÓJÁRA 

HORVÁTH MIKLÓS 

A MAGYAR NÉPHADSEREG ÉS AZ 1956-OS FORRADALOM 

(Részletek az 1956-os forradalom katonai történetéből) 

A Magyar Néphadsereg az 1956-os forradalomban játszott szerepének, tevékeny
ségének megértése érdekében az általános politikai helyzet vizsgálatával párhuza
mosan fel kell tárni a hadsereg fejlődésének legfontosabb jellemzőit, figyelembe 
kell venni belső életének sajátosságait, a hadseregen belül a forradalmat megelőző 
időszakban végbement főbb folyamatokat. 

A demokratikus magyar honvédséget 1945-ben a fasizmus elleni harc érdekében 
szervezték, majd a nyugati veszély állandó hangoztatása mellett a Jugoszlávia ellen 
megvívandó háborúra készítették elő. A népgazdaság lehetőségeit messze megha
ladó hadseregépítés, amellett, hogy akadályozta a kommunista párt által megfo
galmazott társadalmi célok elérését egy sor, a hadsereg életét, működését károsan 
befolyásoló tényező forrásává is vált. 

Az egyre nagyobbra duzzadt hadsereg mind több és több pénzbe került az or
szágnak. A fegyveres erők és testületek a nemzeti jövedelemből 1950-ben 13,9 %-
ot, 1951-ben 15,2 %-ot, 1952-ben 25,5 %-ot és 1953-ban is még 24,3 %-ot használtak 
fel.1 

Egy, a Hadtörténeti Intézet dolgozóiból összeállított munkacsoport által 1957 ta
vaszán készített tanulmány2 több vonatkozásban helyesen mutatta be a hadsereg
ben lezajlott változásokat, a szervezetet jellemző és egyben terhelő ellent
mondásokat. A tanulmány készítői többek között megállapították, hogy a hadsereg 
fejlesztése során létrejött túlzott méretű központi vezetés a döntési jogok centralizá
lásával, a szabályzatok előírásainak önkényes megsértésével szinte teljes egészében 
felszámolta a közép- és alsószintű parancsnoki kar önállóságát. 

A katonai felső vezetés elszakadt a csapatoktól, azok életét, problémáit nem is
merte. A nagyfokú bürokrácia eltompította a felelősségérzetet, betegessé vált a 
felsőbb szervek bizalmatlansága, általánossá vált az alárendeltek mélységes lebecsü
lése. Törvénnyé vált, hogy a tisztek, beosztásra és rendfokozatra való tekintet nélkül 
mindenre felsőbb utasítást várjanak, önállóan nem intézkedhettek, minden öntevé
kenységet a csírájában elfojtottak. 

A hadsereg évenként többszöri átszervezése, és később a létszámcsökkentések 
sem eredményezték a minduntalan beígért minőségi javulást, a tisztek beosztásá-

1 Bencze László. Farkas Mihály hadserege, Magyar Nemzet 1990. február 12., 8. o. 
2 „Az 1956. október-novemberi ellenforradalom és a Magyar Néphadsereg" Tanulmány Hadtörténeti Levéltár, (.a to

vábbiakban HL) 1956-os gyűjtemény 8. ő. e. 3-121. o. L.: Magyar Néphadsereg és az 1956-os forradalom (Részlet a 
Hadtörténeti Levéltár 1956-os irataiból) (Közli: Horváth Miklós) 1956. Évkönyv, 1992. 1956-os Intézet, 157-171. ó. 
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nak, anyagi helyzetének megszilárdulását. A tisztek létszáma 1950 és 1951 között 
csaknem megháromszorozódott, 1950 és 1953 között majdnem hatszorosára emel
kedett.3 

A hadsereg fejlesztésének ütemét jól érzékelteti, hogy a hadosztályok száma 3-ról 
14-re, a lövészezredeké 7-ről 3l-re, a harckocsiezredek száma 1-ről 13-ra, a tüzérez
redek száma 6-ról 32-re emelkedett 1949 és 1951 között.4 

A tiszti állomány kiképzése 1949 és 1951 között elsősorban 5-6 Vagy 9-12 hóna
pig tartó tanfolyamokon történt. 1952. január 1-jei adatok szerint a hadtest-, hadosz
tály-, és dandárparancsnokok 54,9 %-a; az ezredparancsnokok 35,6 %-a; az önálló 
zászlóaljparancsnokok 33,8 %-a; a zászlóaljparancsnokok 28 %-a; a század-, illetve 
alosztályparancsnokok 75 %-a rendelkezett csak az előírt végzettséggel.5 

1953- január l-jén a Magyar Néphadsereg rendszeresített állománya 218 224 főt 
tett ki. A ténylegesen meglévő létszám - 29 749 tiszt, 46 502 tiszthelyettes, 96 573 
sorkatona, 2129 tisztiiskolás hallgató, 11 905 növendék, 8584 polgári alkalmazott, 
hadrenden kívül 14 970 fő - 210 412 fő volt.6 

A nemzetközi helyzetben 1953-ban bekövetkezett kedvező változások és a szov
jet politikai vezetés „tanácsai" arra késztették a Magyar Dolgozók Pártjának vezeté
sét, hogy az általános változtatásoknak megfelelően módosítsa honvédelmi politi
káját is. A MDP Központi Vezetősége - 1953. június 27-28-i ülésén elismerte, hogy a 
fegyveres erők ,,... szükségesnél nagyobb mértékű és gyorsabb ütemű fejlesztése 
..." hiba volt.7 Ezzel kezdetét vette a több mint kétszázezer fős hadsereg leépítésé
nek programja, amelynek során a létszám 54 ezer fős csökkentését irányozták elő. 

A tisztikar életviszonyai nagymértékben hatottak a szolgálati feladatok ellátásának 
színvonalára. A tisztek többsége minden évben más beosztásba és más helyőrségbe 
került és megközelítőleg húsz százalékuk élt külön a családjától. Az 1956-ban beve
zetett pénzügyi intézkedések következtében sok tiszt illetménye csökkent, jelentős 
részük a bevonulást megelőzően többet keresett, mint tisztté avatása után, s ugyan
akkor éjjel-nappal dolgozniuk kellett. Ez is a magyarázata annak, hogy különösen 
az alacsonyabb rendfokozatú tisztek jelentős része a tiszti pályát nem tekintette 
hivatásnak és sokan kérték a leszerelésüket. 

A hivatásos tiszthelyettesi kar megszüntetése után a tisztek tanulási, művelődési 
lehetőségei - a szabadidő hiányában - szinte a semmire csökkentek. A nagyfokú 
fluktuáció még a legképzettebbek körében is állandó létbizonytalanságot szült, 
életük, katonai pályafutásuk alakulása a törvények mellőzésével született 
döntésektől függött. A tiszti állomány körében kialakult nagyfokú elkeseredést fo
kozta az elhárító szervek gyakran önkényes eljárása, mely sok esetben a parancs
nokok tekintélyének lejáratásához is vezetett. Ebben is keresendő a forradalom 
napjaiban általánossá váló Államvédelmi Hatóság- ellenes magatartás gyökere. 

3 Uo. 6-7. o. 
4 Síirányi Jenő-Cs. Nagy Imre. A szárazföldi hadműveleti csapatok történetének áttekintése (1945-1980) Tanulmány. 

1987. - HL Tanulmánygyűjtemény (Tgy) II. 330/47/V-5, 19.o. 
5 HL Magyar Néphadsereg Vezérkar Titkárság iratai 1952 7/2, 654/40/8. ő. e. 106. o. 
6 A „hadrenden kívüli állomány" a hadtáp- és műszaki építő alakulatoknál teljesített szolgálatot. Magyar Országos 

Levéltár (OL) Rákosi Mátyás iratai, 276. fond, 65. csop. 195. ő. e. 395. p. 
7 Szabó Bálint. Új szakasz az MDP politikájában, 1953-1954. Budapest, 1984. 20. o. 
8 HL 1956-os gyűjtemény 8. ő. e. 7-8. o. 
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A bajokat tetézte a következetlen és lelkiismeretlen káderpolitika, amely a hadse
reg tisztikarának csaknem minden rétegében komoly elégedetlenséget szított. Sért
ve érezték magukat azok, akiket 1945-46-ban a kommunista párt küldött a hadse
regbe, mert őket az 1948-49 után felavatott tisztekkel szemben csak másodrendű
nek tekintették, de sértve érezték magukat a régi munkásmozgalmi káderek, a volt 
partizánok, akiknek jelentős részét különböző indokokkal elbocsátották a 
hadseregből. Nem érezték magukat jól a hadseregben a frissen bekerült értelmisé
giek - mérnökök, orvosok - sem, akik a polgári viszonyoknál kedvezőtlenebb 
anyagi körülmények közé kerültek és megbecsülést csak ritka esetben élveztek. 
Rendkívül bizonytalan helyzetbe kerültek az 1945 előtti rendszer tisztjei is.9 

Rontotta továbbá az általános hangulatot a hadseregből leszerelt tisztekkel való 
törődés teljes hiánya is.10 

A hadseregbe a kommunista párt hívására érkező és a pártba már a hadseregben 
belépő tiszteknek is komoly csalódást okoztak a társadalom egészét uraló személyi 
kultusz hadseregbeli megnyilvánulásai. A pártmunkában is elterjedt a parancsolga-
tás, a vezető funkcionáriusok akaratának feltétlen érvényesítése. A szavak és tettek 
egymásnak szögesen ellentmondó gyakorlata következtében a párttagság nagyobb 
része passzívvá vált, az alapszervezetekben az önálló véleményalkotás elhalt. Ilyen 
körülmények között a korábban aktív tisztek nagy része is politikailag passzívvá 
vált, s mintegy külső szemlélőként várta a politikai helyzetnek és ezen belül önsor-
sának javulását.11 

Általánossá vált, hogy a felső vezetés szintjén eldöntött kérdésekkel, kinyilatkoz
tatott szempontokkal ellentétes véleményeket, javaslatokat mint ellenséges nézete
ket marasztaltak el. 

A Magyar Néphadsereg alapvető feladatai között papíron ugyan szerepelt a társa
dalmi rendnek a belső ellenséges erők elleni védelme, de a karhatalmi feladatok 
végrehajtására való felkészítés érdekében a gyakorlatban nem történt semmi. Ez a 
funkció 1948 után egy újonnan felállított külön szervezet - 1956-ban az Államvé
delmi Hatóság - feladatává vált. A hadsereg és az így létrehozott belügyi szervezet 
vezetése és személyi állománya között hamarosan megromlott a kapcsolat. Ennek 
következtében a hadsereget a belső karhatalmi feladatok ellátására ki sem képez
ték. 

A hadsereg harci szelleme - a mesterségesen szított „jugoszláv veszély" megszű
nése és Ausztria semlegességének kikiáltása után - a nemzetközi helyzet enyhülé
sének időszakában romlott. A hadsereg létszámának csökkentése, ugyanakkor 
harci szellemének fokozása megoldhatatlan feladatnak bizonyult. 

A Magyar Néphadseregben 1955-56-ban is jelentős létszámleépítést és átszerve
zést hajtottak végre. 

A Minisztertanács 1071/1956. számú határozata alapján a hadsereg létszámát az 
alábbiak szerint kívánták csökkenteni. 

9 Uo. 6-7. o. 
10 Uo. 7. o. 
11 Uo. 7-«. o. 
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Állománykategória Csökkentés Tervezett Csökkentés 
előtti létszám létszám mértéke 

Tiszt 29 000 24 500 4 500 
Továbbszolgáló tiszthelyettes 9 000 7 500 1500 
Sortiszthelyettes, 
honvéd, növendék 87 000 83 000 4 000 
Katona összesen 125 000 115 000 10 000 
Polgári alkalmazott 25 000 20 000 5 000 
Mindösszesen 150 000 135 000 15 00012 

A hadsereg 1956 őszi átszervezésére kiadott „Szervezési Intézkedés"13 -ben felso
rolt katonai szervezetek közül változatlan állapotban csak egy maradt. A 
magasabbegységek, egységek és intézmények közül megszűnt 49, új állománytábla 
szerinti szervezetre tért át 290, más helyőrségbe települt át 21. Ezen időszak alatt 9 
új katonai szervezet felállítását rendelték el. 

A felvázolt folyamatokat, körülményeket is figyelembe véve megállapítható, hogy 
a forradalom kitörését közvetlenül megelőző időszakban a Magyar Néphadseregben 
a két lövészhadtest (a 3. és 6.) alárendeltségében 3 lövész- és 2 gépesített hadosz
tályba szervezve hadrafogható állapotban 12 lövész-, 5 gépesített- 3 harckocsi-, 12 
tüzér és 5 harckocsi rohamlöveg ezred volt. A fentieken kívül a felszámolás alatt 
lévő 9. lövészhadtest állományából a Honvédelmi Minisztérium közvetlen aláren
deltségébe helyezett 8. lövészhadosztály kötelékéből 2 lövész-, 1 gépesített-, 1 
közepes harckocsi-, 1 tüzér és 1 harckocsi rohamlöveg ezred volt szükség esetén 
alkalmazható. 

Ezeken az erőkön kívül a Néphadsereg állományába 1 áttörő tüzérhadosztály (4 
tarackos tüzérezreddel), 1 aknavető ezred, 1 önálló páncéltörő ezred, 1 kivonuló 
légvédelmi tüzér hadosztály (4 kivonuló légvédelmi tüzér ezreddel), az Országos 
Légvédelmi és Légierő Parancsnokság alárendeltségében 4 honi légvédelmi hadosz
tály (összesen 10 honi légvédelmi tüzér ezreddel), 2 vadászrepülő hadosztály 
(összesen 6 vadászrepülő ezreddel), és a Hadihajós Dandár tartozott. 

1956 októberének közepén - az újonnan felállításra kerülő katonai szervezetek 
közül - előrehaladott állapotban volt a 4. hadseregparancsnokság törzsének a meg
szervezése, de a parancsnokság a forradalom időszakában csapatok felett még nem 
rendelkezhetett. Színesíti a képet, hogy a leszervezésre ítélt katonai szervezetek (1 
lövészhadtest-, 1 gépesített, 1 légvédelmi tüzér-, 1 csatarepülő hadosztályparancs
nokság, valamint 2 lövész-, 5 tüzér-, 2 harckocsi-rohamlöveg- és 3 csatarepülő ez
red) felszámolását a vizsgált időszakban még nem fejezték be. 

Bonyolította a helyzetet az is, hogy a megmaradt ezredek közül 18 (2 lövész-, 2 
gépesített-, 8 tüzér-, 1 nehéz harckocsi-, 2 közepes harckocsi-, 3 harckocsi
rohamlövegezred) ezekben a napokban került másik hadosztály parancsnokságá
nak az irányítása alá.1 

Jelentősen korlátozta továbbá az alkalmazás lehetőségét, hogy az állományváltás 
még csak megkezdődött. A szolgálati idejét letöltött sorállomány leszerelése a leg-

12 OL Hegedűs András iratai XIX-A-2-p 1048. 
13 HL 102/05/168. 
14 Uo. 
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több alakulatnál már megtörtént, az újoncok behívására azonban még nem került 
sor. így egy-egy ezred létszáma (5-600 fő) alig volt több, mint egy feltöltött zászlóal
jé. A tiszti iskolákon a végzős növendékek avatása megtörtént, a frissen avatott 
tisztek a szabadságukat töltötték, szolgálati helyükre még nem vonultak be. 

Fontos adatok ezek, mivel Budapesten a karhatalmi szolgálat a katonai tanintéze
tekre - az akadémiákra és a tiszti iskolákra - épült. A fenti intézeteken kívül a 
fővárosban számottevő katonai erő nem volt. A forradalmat közvetlenül megelőző 
időszakban az akadémiákon és tüzéralakulatoknál is nagy szabadságolás volt. De 
nem szabad elfelejteni azt sem, hogy a tisztikar egy része leszerelés alatt állt, más 
része bizonytalanságban élt, mivel október 10-ig a tervezett létszámcsökkentésnek 
csak 55 %-a került végrehajtásra. 

A hadsereget is váratlanul érte a tüntetés során elemi erővel felszínre törő elége
detlenség, a gyökeres társadalmi változások útjában álló erők elleni mérhetetlen 
gyűlölet. 

1956. október 6-án, Rajk László1 és társai ünnepélyes temetése alkalmából a 
hadseregben bevezették a szigorított hadműveleti szolgálatot, a kiadott intézkedést 
hamarosan visszavonták. A lengyel események hatására17 október 20-án elrendelték 
ugyan a biztonsági rendszabályok bevezetését, az őrségek megerősítését, felülvizs
gálták a karhatalmi riadóterveket, összekötő tiszteket küldtek a magasabb egysé
gekhez stb., ám 21-én ezeket, mint alaptalan intézkedéseket visszavonták. 

Október 22-én Budapesten a katonai akadémiák, a tiszti iskolák küldöttei megje
lentek az egyetemi gyűléseken, felvették a kapcsolatot az egyetemi ifjúság tüntetést 
szervező vezetőivel és elfogadták a pontokba szedett követeléseket, melyekben a 
válságos helyzet megoldása érdekében többek között szükségesnek látták a Magyar 
Dolgozók Pártja kongresszusának azonnali összehívását, a párt vezető testületeinek 
újjáválasztását, Nagy Imre18 vezetésével új kormány alakítását, több párt részvételé
vel megtartott általános és titkos választásokon alapuló nemzetgyűlési képviselői 
választást, az ipari munkásság munkanormájának a rendezését a létminimum megál
lapítása alapján és a munkás-autonómia bevezetését az üzemekben, a beszolgálta-
tási rendszer felülvizsgálatát és az egyénileg gazdálkodó parasztság támogatását, a 
politikai és gazdasági perek felülvizsgálatát, az ártatlanul elítélt politikai foglyok 

• 

15 HL 1956-os gyűjtemény 8. ő. e. 3-121. o. 
16 1956. október 6-án Rajk László, Pálffy György, Szőnyi Tibor, Szálai András, október 13-án a kivégzett tábornokok: 

Sólyom László, Illy Gusztáv, Beleznay István, Révay Kálmán, Pórffy György és Korondy Béla, Horváth Hönigsberg Ottó 
rendőrtisztek újratemetése volt. 

17 1956. június 28-án a lengyelországi Poznanban mintegy ötvenezer munkás vonult az utcára kenyeret és szabad 
választásokat követelve. A biztonsági erők fegyverrel verték szét a tüntetést, ötven halott, háromszáz sebesült árán, több 
mint háromszáz főt letartóztattak. 1958. október 8-án és 12-én a poznani zavargások több résztvevőjét börtönbüntetésre 
ítélték. Október 19-én a Lengyel Egyesült Munkáspárt Központi Bizottsága tagjai közé kooptálja W. Gomulkát és további 
három „titóistát". Hruscsov vezetésével magas rangú szovjet küldöttség azonnal Varsóba utazott. A KB ülés félbeszakadt, 
de október 19-21-én a LEMP KB 8. plénuma, dacolva a szovjet fenyegetéssel, újra W. Gomulkát választotta meg első 
titkárnak. Október 20-án a szovjet vezetők elhagyták a lengyel fővárost. Gomulka a KB ülésen síkra szállt a szocialista 
országok teljes függetlensége mellett és beszédében védelmébe vette a poznani munkásokat. 

18 Nagy Imre (1896-1958) vezető kommunista politikus, agrárszakember. A reformpolitika meggyőződéses 
képviselője. 1953-55-ben és 1956 október-novemberben Magyarország miniszterelnöke. 1958 júniusában konstrukciós 
perben elítélték és kivégezték. 
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részére teljes amnesztiát, a hátrányba kerültek rehabilitálását, Rákosi Mátyás sze
repének kivizsgálását, a Szovjetunióban igazságtalanul elítélt és ott tartott magyarok 
hazahozatalát, a teljes vélemény- és sajtószabadság megvalósítását, a zsarnokság és 
az önkény jelképe, a Sztálin szobor azonnali eltávolítását. 

Külpolitikai téren a legfontosabb követelések közé tartozott a szovjet-magyar ke
reskedelmi szerződések felülvizsgálata az egyenrangúság alapján, és a béke
szerződés értelmében az összes szovjet csapatok Magyarországról való kivonása. A 
hadsereget érintően követelték a szovjet típusú egyenruha helyett „nemzeti" jellegű 
egyenruha rendszeresítését. 

Október 23-án délelőtt a Petőfi (Politikai tisztképző) Akadémián röpgyűlést tartot
tak és felhívással fordultak az egyetemi ifjúsághoz, amelyben a következők is ol
vashatók: 

,,Mi a lánglelkű szabadságharcosról Petőfi Sándorról20 elnevezett katonapolitikai 
akadémia beosztott tisztjei és hallgatói egyetértünk a magyar egyetemi ifjúság jogos 
és igazságos követeléseivel és azokat támogatjuk. A nép fiai vagyunk eskünkben is 
a népre esküdtünk. A néppel tűzön-vízen át harcolunk." 

Ezt a felhívást eljuttatták az egyetemre, ahol a gyűléseken nagy lelkesedéssel fel
olvasták a határozatot. Ekkor született meg a jelszó: „Velünk van a hadsereg!" Ezzel 
egyidőben a Kossuth Akadémián már követelték a párt és a hadsereg egyes 
vezetőinek a leváltását, felvetették a szovjet csapatok itt-tartózkodásának a kérdését 
és követelték az egyenruha megváltoztatását is. A két akadémia küldöttei táviratot 
küldtek a lengyel Katonai Akadémiának, melyben kifejezték a Lengyelországban 
zajló változásokkal kapcsolatos együttérzésüket. 

A hadsereg vezetői nem ismerték fel az országban lejátszódó folyamatok és moz
galmak célját és jelentőségét, s nem tartottak a helyzet robbanásszerű változásától. 
A tüntetésekkel kapcsolatos jelzéseket nem vették komolyan, az aggodalmaskodó
kat rémlátással vádolták és 23-án délután olyan döntést hoztak, hogy a hadsereg, ha 
szervezetten nem is csatlakozik a felvonuláshoz, egyénileg helyes, ha a katonák 
részt vesznek a tüntetésben, segítenek a tömeg megnyugtatásában. Az előző na
pokhoz hasonló készültséget „nem kell pánikot kelteni" hivatkozással még délután 
sem rendeltek el, a tisztekkel leadatták szolgálati fegyvereiket, és csak a késő dél
utáni órákban rendeltek be a Honvédelmi Minisztériumba néhány fontosabb beosz
tású vezetőt. 

Kezdetben a belügyminiszter még betiltotta a felvonulást és azzal fenyegetőzött, 
hogy ha kell, azt a fegyveres erők alkalmazásával fogja megakadályozni. A párt és a 
kormány vezetői a tűzzel játszottak. A társadalmi szervezetek - az írószövetség, a 
Petőfi Kör - és a diákok több delegációt küldtek a Központi Vezetőség székházá
ba, hogy követeljék a tüntetés betiltásának a visszavonását. Ennek ellenére 14 óra 

19 Rákosi Mátyás (1892-1971) kommunista politikus. 1924—40 között börtönben volt, majd a Szovjetunióban emig
ráns. A Magyar Kommunista Párt, később a Magyar Dolgozók Pártja főtitkára. 1952-53 között miniszterelnök. A magyar
országi sztálini diktatúra vezéralakja. 1956 nyarán leváltották, haláláig a Szovjetunióban élt. 

20 Petőfi Sándor (1823-1849) költő. 1848. márciusában a pesti forradalom egyik szervezője. Nemzeti dala felhívás 
volt a forradalomra. A forradalmi hadsereg kapitánya, Erdélyben harcol, majd őrnagy. A segesvári ütközetben, Fehéregy
háza határában halt meg. 

21 Petőfi Kör eredetileg Bessenyei Kör néven alakult meg 1954-ben. 1955-56 fordulóján megkezdték egy valódi ér
telmiségi vitakör kialakítását. Petőfi neve forradalmasító és jelképes erővé vált a sztálinista pártdiktatúra elleni küzde
lemben. A Kör rendezte szakmai vitákon együtt keresték a társadalmi válságból kivezető utat, és egy szélesebb összefo
gás lehetőségét. 
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előtt pár perccel a rádióban még beolvasták a belügyminisztérium közleményét, 
amely „új rendelkezésig" minden nyilvános felvonulást betiltott. A felső vezetés 
határozatlanságát jól érzékelteti, hogy 25 perc múlva ezt a tilalmat visszavonták. 

Ettől a pillanattól kezdve a történelem már a nép által megszállt, elözönlött és 
uralt utcákon alakult tovább. A diákok egyébként sem sokat törődtek a belügymi
niszter tilalmával, sőt a tilalom mozgósító erővé vált. A tüntetés átszakította a féle
lem gátjait. A követelések egyre határozottabbá, élesebbé váltak. „Rákosit a Duná
ba, Nagy Imrét a kormányba! Aki magyar velünk tart! Ruszkik haza!" - skandálta a 
Parlament előtt a már kétszázezer főre duzzadt tömeg. Ezrek gyülekeztek Budapest 
más pontjain is. A tüntetők ledöntötték a Sztálin szobrot, este 9 óra körül a Rádiónál 
elkezdődött a fegyveres harc és innen terjedt tovább. Pár órával később a változá
soknak mereven, görcsösen ellenálló hatalom ellen megkezdett harc, a szovjet csa
patok beavatkozását követően, az idegen befolyástól mentes Magyarországért foly
tatott szabadságharccá vált. 

A szovjet vezetés már jóval a forradalmat megelőzően nemcsak Magyarországon 
és Lengyelországban, hanem még Csehszlovákiában is érzékelte az SZKP XX. kong
resszusa szellemében fogant, a társadalom gyökeres átalakításának igényét kifejező 
általános válság jeleit. 

Mivel a nagyhatalmak közötti viszonyt meghatározó módon befolyásoló térség 
Németország volt, Hruscsovnak22 elsősorban a Lengyelországban kialakult helyzet 
megoldása okozott komolyabb fejtörést. Magyarország jelentősége a szovjet veze
tés számára eltörpült. Hruscsov több ízben kifejtette, hogy Magyarországon adott 
esetben készek minden eszközt felhasználni. Mint az a későbbiekben kiderül, a 
legfelső színtű politikai vezetés Magyarország esetében a fő hangsúlyt a katonai erő 
korlátlan alkalmazására helyezte. 

A szovjet csapatok Magyarországon tartózkodására 1945 után a szövetséges ha
talmak megállapodása adott lehetőséget, a kialakult helyzetet a Szovjetunió és Ma
gyarország között 1947. február 10-én megkötött békeszerződés állandósította. En
nek a szerződésnek az egyik cikkelye lehetőséget biztosított arra, hogy a Szovjet
unió által meghatározott erejű és összetételű csapatok tartózkodjanak hazánkban 
mindaddig, amíg Ausztriában megszálló csapatok vannak, nyugati szomszédunk 
vissza nem nyeri állami függetlenségét. Az osztrák államszerződés megkötésével 
kapcsolatos - 1955. április 12. és 15. között Moszkvában megtartott - tárgyalásokon 
Ausztria kötelezte magát, hogy kimondja svájci típusú semlegességét. Ennek ellenté
teleként a Szovjetunió vállalta, hogy csapatait az államszerződés hatálybalépéséig, 
de legkésőbb 1955. december 31-ig kivonja Ausztriából. Ebben az időszakban 
Ausztriában három gyalogos és egy légvédelmi hadosztály látta el a „megszálló" 
státuszból adódó feladatokat, mintegy 60-70 000 fővel. Magyarországon 1947-1955-
ig „visszamaradt erők" a folyamatos utánpótlás lebonyolítására alkalmas út- és vas
útvonalak biztosítását látták el - 4 hadosztálynyi erővel. 

A megszálló hatalmak 1955. május 15-én írták alá a független, demokratikus 
Ausztria visszaállításáról szóló szerződést. 

22 Hruscsov, Nyikita Szergejevics (1894-1971) szovjet politikus. 1953-64 között az SzKP KB elsőtitkára, miniszterel
nök. 
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A szovjet csapatok Ausztriából történt kivonása után hazánkban a helyzet a várttal 
ellentétben csak annyiban változott, hogy a Szovjetunió katonai jelenlétét ezt 
követően a május 14-én megkötött Varsói Szerződés (VSZ) szabályozta, tette 
lehetővé. 

Az így kialakult nemzetközi katonapolitikai helyzetben - a Központi Hadsereg
csoport felszámolását követően - a szovjet politikai és katonai vezetés indokoltnak 
látta itt állomásozó csapatai létszámának és összetételének a VSZ katonai doktríná
jában megfogalmazott célok és feladatok szerinti megváltoztatását. 

Az 1955. szeptemberében felállított Különleges Hadtest állományába a 2. és 17. 
gépesített gárdahadosztály, a 195- vadászrepülő, a 177. bombázórepülő hadosztály, 
a 20. pontonos hidász ezred, valamint légvédelmi és más fegyvernemi és szakcsapa
tok kerültek. A hadtest parancsnoksága Székesfehérvárra települt, főerői Szombat
hely, Kecskemét, Pápa, Debrecen, Szolnok, Cegléd, Sárbogárd, Veszprém, 
Hajmáskér, Győr, Körmend, Komárom városokban állomásoztak. 

A Különleges Hadtest rendeltetése: a magyar csapatokkal együttműködésben az 
osztrák határ lezárása, védelme; a szovjet csapatok kivonása esetén a közlekedési 
útvonalak biztosítása volt. A hadtest a Vezérkar útján a Szovjetunió honvédelmi 
miniszterének volt alárendelve. 

A hadtest parancsnoka - már jóval a forradalmat megelőzően - 1956. júliusában 
parancsot kapott: készítsen tervet a szovjet csapatoknak ,,a szocialista társadalmi 
rend fenntartása, védelme, adott esetben helyreállítása" érdekében történő alkalma
zására. 

A terv a „Volna" - „Hullám" - fedőnevet kapta. A szovjet hadosztályok parancs
nokainak az eligazítása megtörtént, lehetőséget kaptak a feladat végrehajtásához 
szükséges adatok beszerzésére is. A magasabbegységek, egységek és alegységek 
speciális felkészítése azonban nem kezdődött meg. 

A hadtest vezetése a Szovjet Vezérkarnak október elején küldött jelentésében már 
felhívta a figyelmet a megmozdulások lehetőségére. Számolva a helyzet súlyosbo
dásával a parancsnok, Lascsenko23 altábornagy, október közepén elrendelte, hogy 
a parancsnokok, állomáshelyeiken, legyenek készen a szükségessé váló intézkedé
sek megtételére. A szovjet hadtest megbízott törzsfőnöke, Malasenko ezredes24 

október 22-én Budapestre érkezett, hogy személyesen is tájékozódjon a helyzetről. 
Az ezredes ekkor értesült a másnapra tervezett tüntetés előkészületeiről is. 

Mivel a magyar vezetés, közvetlenül Gerő Ernő, az MDP első embere, nem bí
zott a Magyar Néphadsereg határozott fellépésében, arra kérte a szovjet vezetést, 
hogy a Különleges Hadtest erőinek bevetésével segítse „az ellenforradalmi, fasiszta 
elemek" rendszerellenes megmozdulásának leverését. Hruscsov ezt azzal a feltétel-

23 P. N. Lascsenko altábornagy, a Különleges Hadtest parancsnoka. 
24 E. I. Malasenko ezredes, a Különleges Hadtest törzsfőnökének felderítő helyettese, a forradalom időszakában 

ideiglenesen megbízott törzsfőnök. 
25 E. I. Lascsenko: Oszobij Korpusz v ognye Budapesta. Vojenno-isztoricseszkijZsiiriial, 1993. 10. szám, 22-30. o. (I. 

rész) , / 
26 Gerő Ernő (1898-1980) kommunista politikus. A harmincas években a Komintern'megbízottja Franciaországban 

és a spanyol polgárháborúban. 1945 után a magyar gazdaságpolitika irányítója, miniszterelnök-helyettes. Rákosi bukása 
után, 1956. július 17-től október 25-ig az MDP KV első titkára. 1960-ig a Szovjetunióbán emigráns, utána haláláig Magya
rországon fordító. 

- 1 0 -



lel engedélyezte, ha a magyar kormány, vagy annak elnöke, Hegedűs András ezt 
írásban is kéri. Miután Gerő erre ígéretet tett, az SZKP Központi Bizottságának jóvá
hagyásával a Szovjetunió kormánya határozata alapján a szovjet Honvédelmi Minisz
térium október 23-án 20 órára riadókészültségbe helyezte a különleges hadtest két 
gépesített hadosztályát és meghatározta, hogy a hadtest fő erőivel vonuljon be Bu
dapestre, foglalja el a város legfontosabb objektumait is állítsa helyre a rendet. A 
hadtest vezetése feladatul kapta még, hogy erői egy részével fedezze önmagát és 
tevékenységét az osztrák-magyar határ irányából. 

Ezzel párhuzamosan riadót rendeltek el a Kárpáti Katonai Körzet állományába 
tartozó 128. lövészhadosztály és egy gépesített hadosztály számára is. Parancsba 
adták, hogy a hadosztályok lépjék át a magyar-szovjet határt és foglalják el Magyar
ország keleti felének fő adminisztratív és ipari központjait, Debrecent, Jászberényt 
és Szolnokot. 

A szovjet katonai vezetés Magyarországra rendelte még a Románia területén ál
lomásozó önálló gépesített hadsereg 33. gépesített hadosztályát is, amelynek felada
ta Magyarország déli részének ellenőrzése, Szeged és Kecskemét városának elfogla
lása volt. 

Szovjet források szerint az így riadókészültségbe helyezett és „rendcsinálás" cél
jából bevetett öt hadosztály állományába 31 500 fő, 1130 harckocsi és önjáró löveg, 
6l6 tüzérségi löveg és aknavető, 185 légvédelmi löveg, 380 páncélozott szállító 
harcjármű és 3830 gépkocsi tartozott. A szovjet fegyveres erők minisztériuma egyi
dejűleg riadókészültségbe helyezte a Magyarországon állomásozó, a Különleges 
Hadtest állományába tartozó vadászrepülő hadosztályt és a bombázórepülő hadosz
tályt is, valamint a Kárpáti Katonai Körzet egy vadászrepülő-, és egy 
bombázórepülő hadosztályát. Összesen így 159 vadászrepülő és 122 bombázó várt 
a bevetési parancsra. A szovjet katonai erők felvonulásának ezen időszakában a 
vadászrepülők fedezték a menetben lévő csapatokat. A bombázók a repülőtereiken 
láttak el fokozott készültségi szolgálatot.28 

A szovjet csapatok október 22-én 22 órakor Kecskemét, Cegléd, Szolnok, Székes
fehérvár és Sárbogárd helyőrségekből megkezdték a menetet Budapest irányába. A 
hadtest vezetésének szűk törzse éjfélkor érkezett Budapestre és a Malasenko ezre
des vezette operációs csoport közvetlen irányításával megkezdte tervezett feladatai 
végrehajtását. 

A szovjet csapatok „segítségül" hívásával párhuzamosan riadót rendeltek el a 
Honvédelmi Minisztérium állománya és a Magyar Néphadsereg csapatai számára is. 

Budapesten a Rádió épületénél eldördülő, halálos áldozatokat is követelő sortűz 
hatása alól felocsúdó tömeg elindult fegyvert szerezni, hogy erővel szerezzen ér
vényt követeléseinek és védekezni tudjon az erőszakot alkalmazó hatalom ellen. A 
civilek fegyverszerzési akciói elsődleges célpontjává a Budapest és környékén lévő 

27 Hegedűs András (1922-) szociológus, kommunista politikus. 1956 előtt a sztálinista politika egyik vezető alakja. 
1953-tól miniszterelnök-helyettes. 1955-56-ban miniszterelnök. 1956-58-ban moszkvai emigráns. A hatvanas évek 
elejétől a Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutatócsoport megszervezője, vezetője. 1968-ban fellépett Cseh
szlovákia lerohanása ellen, ezért leváltották. A hetvenes években szembekerült a kommunista hatalommal. 

28 Jelentés az SzKP Központi Bizottságának. 1956. október 24. (aláírta: G. Zsukov és V. Szokolovszkij). Hiányzó la
pok 1956 történetéből. (Dokumentumok a volt SzKP levéltárából) Budapest, 1993. 99-100. o. 
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laktanyák, fegyver- és lőszerraktárak váltak és hamarosan lefoglalták és szétosztot
ták a budapesti nagyüzemekben tárolt fegyver és lőszerkészleteket is. 

A pártvezetés által felállított Katonai Bizottság,29 átvéve a fegyveres erők feletti 
irányítást, a forradalom első napjaiban megpróbálta „karhatalmi mozgásba hozni a 
hadsereget", felfegyverezni a kommunistákat és a munkásokat, megszervezni és 
biztosítani az együttműködést a magyar és szovjet csapatok között. 

A Honvédelmi Minisztérium által kivezényelt, Budapesten lévő, vagy a közeli 
helyőrségekről - Piliscsaba, Aszód - felrendelt katonai alakulatoknak kezdetben 
nem osztották ki a lőszert és megtiltották a fegyverhasználatot. Az így több hullám
ban bevetett magyar katonai erők nem voltak képesek a fegyveres harc terjedésé
nek megakadályozására, szinte feloldódtak a tömegben és fegyvereik átadásával, 
vagy átállásukkal segítették, illetve passzívan szemlélték a Rádió épületének elfog
lalását, a Budapestre beérkező szovjet csapatok elleni harc megkezdését. 

A hadsereg erőinek ilyen formában megvalósuló tervszerűtlen „bevetése", a ka
tonák többségének passzív, kisebb részének támogató magatartása a felső vezetés 
számára egyértelművé tette: a Magyar Néphadsereggel szembeni bizalmatlanság 
megalapozott volt és hogy a rendőrség erői dezorganizálódása után az általuk el
lenforradalminak értékelt megmozdulás leverésében a belső karhatalom erőin túl 
elsősorban a szovjet hadsereg fegyvereire támaszkodhatnak. 

A hadsereg morális helyzete, a néphez való szoros kötődéséből fakadó, az első 
perctől nyilvánvalóvá vált belső meghasonlottsága a felkelők elleni tömeges beve
tést nem tette lehetővé: a politikai, és a katonai vezetés nem lehetett bizonyos ab
ban, hogy a csapatok végrehajtják a parancsokat. 

Ezért a szovjet és magyar csapatok között már az első órákban kialakult, 
„munkamegosztásnak" megfelelően a néphadsereg erőit szétaprózva elsősorban a 
fontosnak nyilvánított párt- és állami objektumok védelmére rendelték ki alegység -
raj-, szakasz-, század - kötelékben, míg a szovjet csapatok elsődleges feladata a 
gépesített erőkkel - harckocsikkal és páncélozott szállító járművekkel - végrehajtott 
járőrözés, a város különböző, stratégiailag fontos pontjain gomba módjára szaporo
dó, gyorsan szerveződő kisebb-nagyobb fegyveres csoportok elleni harc lett. 

A szovjet csapatok bevetése során nem számoltak a helyi sajátosságokkal. Az 
október 24-től - 28-ig terjedő időszakban az 1953-as berlini felkelés30 idején sikerrel 
alkalmazott elrettentő taktikát próbálták Budapesten is alkalmazni - mint kiderült, 
eredménytelenül. Ez adódhatott a helyzet hibás felméréséből éppúgy, mint abból, 
hogy a szovjet vezetés ebben az időben még valószínűleg politikai megoldást is 
keresett. 

A lakott településeken folytatott harc megvívásának legelemibb harcászati szabá
lyait felrúgva, a győzelem esélye, felderítés, gyalogos támogatás nélkül újra és újra 
beküldték harckocsijaikat és felülről nyitott, minimális védelmet sem biztosító 

29 Az MDP Központi Vezetősége által a fegyveres harc koordinálására létrehozott bizottság. Tagjai: Apró Antal, 
Czinege Lajos, Fehér Lajos, Földes László, Kovács István, Mező Imre, Piros László belügy- és Bata István honvédelmi 
miniszter. A Katonai Bizottság a Honvédelmi Minisztérium épületében kezdte meg működését. 

30 1953. június 17-én, 18-án Kelet-Berlinben és az NDK több városában munkásfelkelés tört ki a június 9-én meghir
detett ,,új szakasz" egyes intézkedéseinek (például: a normarendezés) bevezetésének a megakadályozása érdekében. A 
megmozdulásoknak a szovjet alakulatok demonstrációja vetett véget. 
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páncélozott szállító járműveiket a felkelők számára kitűnő harci terepül szolgáló, 
megfelelő védelmet biztosító szűk utcák magas házai közé. 

A magyar és szovjet csapatok ellen ebben az időszakban ténylegesen néhány 
ezer fő vette fel a harcot. Budapesten néhány fontosabb csomópont, objektum szi
lárd tartásán túl szinte mindenütt jelen voltak, megtámadták az ide-oda mozgó 
szovjet és magyar páncélosokat és nagy veszteségeket okoztak nekik. A felkelők 
többsége munkásfiatal, kisebb része diák, egyetemista volt, de nagy számban 
akadtak közöttük tizenéves gyerekek is. Primitív harceszközökkel - kézifegyverek, 
benzines palackok - és a világot ámulatba ejtő önfeláldozással szálltak szembe a 
szovjet tankokkal. Sikereikben természetesen a döntő tényező az volt, hogy a 
felkelők maguk mögött tudhatták a lakosság gyakorlati, de mindenekelőtt morális 
támogatását. 

Noha a felkelőkhöz egyénileg számos sorkatona, sőt honvédtiszt is csatlakozott, 
nem alakultak ki az egységes irányítás és fellépés feltételei. A harcokban a katona
viseltek saját tapasztalataikra, a fiatalabbak a szovjet háborús és partizánfilmekben 
látott „fogásokra" támaszkodtak. Vezetőik a harc közben tanúsított bátorságuk és 
szervezőkészségük alapján emelkedtek ki soraikból. Később több helyen a felkelő 
egységek tagjai választások útján erősítették meg őket vezető funkciójukban. 

Az erő alkalmazása, a fenyegetés, a statárium bevezetése, az ígérgetés sem tudta 
a felkelőket a harc beszüntetésére kényszeríteni. Nem adták fel a harcot, a szétszórt 
csoportok hamarosan újjászerveződtek. 

A Katonai Bizottság 24-én, a szovjet „tanácsadókkal" egyetértésben, a kijárási ti
lalom és a statárium bevezetését javasolta. A javaslatot elfogadták, majd a kihirdetés 
után visszavonták. A Bizottság kiáltványt szerkesztett a hadsereghez, amely kiált
vány az eseményeket ellenforradalomként értékelte és a hadsereget a fegyverek és 
az objektumok fokozott védelmére hívta fel. Nagy Imre a fenti kiáltvány rádióba 
történő beolvasását megtagadta. 

A Honvédelmi Minisztérium teljesen tájékozatlan volt a kialakult helyzetről. A 
Budapestre beérkező csapatokat minden ellenőrzés nélkül kirendelték, de a hon
védség vezetői semmiféle tájékoztatást, határozott utasítást nem adtak alárendelt
jeiknek. „Hallgassa a rádiót, abból mindent megtud" ... „cselekedjék a helyzettől 
függően és belátása szerint" - ismételgették az utasítást kérőknek. 

A Rádióban ezidőtájban elhangzott közlemények, utasítások, parancsok nem 
hogy könnyítették, hanem tovább nehezítették a parancsnokok helyzetét. 

Erre példa, hogy bár október 24-én 4 óra 30 perckor a Kossuth Rádióban beolva
sott minisztertanácsi közleményben megtörtént a kijárási és gyülekezési tilalom 
kihirdetése és a „...karhatalmi szervek utasítást kaptak, hogy a rendelet 
megszegőivel a törvény teljes szigorával lépjenek fel...", de az intézkedést a bel
ügyminiszter két óra múlva már fel is oldotta, azzal a megkötéssel, hogy mivel a 
„...fosztogató ellenforradalmi csoportoktól való tisztogatás még folyik, 9 óráig csak 
feltétlenül halaszthatatlan ügyben közlekedjenek az utcán..." A politikai és katonai 
vezetés abszolút tájékozatlanságára vall, hogy elképzelésük szerint a fegyveres 
felkelés leverése 9 óráig befejeződött volna. 

Ugyanezen a napon - 8 óra 45 perckor - kihirdették a rögtönítélő bíráskodás 
bevezetéséről szóló határozatot, mely szerint „...a népköztársaság megdöntésére 
irányuló cselekmények, lázadás, lázadásra való felbujtás, felhívás és szövetkezés, 
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gyilkosság, emberölés, gyújtogatás, robbantószerek tartása vagy ezek felhasználásá
val elkövetett bűncselekmény, a közveszélyi bűncselekmények, a hatóság elleni 
erőszak, az engedély nélküli fegyvertartás ... bűncselekményeket halállal kell bün
tetni... "Nem egészen 4 óra múlva Nagy Imre a magyar néphez intézett szózatában 
már arról szólt, hogy akik 14 óráig megszüntetik a harcot és leteszik a fegyvert, 
mentesülnek a statáriális eljárás alól. A határidőt 14 óra 8 perckor 18 órára módosí
tották. 

Ez a magatartás tovább erősítette a parancsnoki kar amúgy is nagy bizonytalan
ságát, hozzájárult a hadsereg bomlásához. Az első napokban a parancsnokok több
sége megszervezte a laktanyák, más objektumok védelmét, megerősítették az 
őrségeket, járőröket szerveztek, intézkedtek, a fő útvonalak lezárására, felvették a 
kapcsolatot a közigazgatási, rendészeti és politikai vezető szervekkel. A magasabb 
parancsnokságok a törzsbe beosztott tisztek egy részét a csapatokhoz küldték a 
parancsnokok segítésére. 

Október 24-én Budapesten a Magyar Néphadsereg kötelékébe tartozó erők - kb. 
6500 fő - három hullámban kerültek bevetésre. Az első hullámban 5 katonai és 9 
polgári objektum megvédése, visszafoglalása érdekében 23 alkalommal, összesen 
2429 főt vezényeltek ki. A második bevetés alatt 5 katonai és 8 polgári objektumhoz 
16 alkalommal összesen 2361 főt küldtek. A harmadik hullámban 3 katonai és 3 
polgári objektumhoz a kirendelt erők létszáma 389 fő volt. Az ez idő alatt rendelke
zésre álló tartalék 100 és 400 fő között mozgott. A hadsereg alakulatai 24-én 
reggeltől 25-én reggelig 360 főt, köztük 87 fegyverest fogtak el.31 

A Budapesten lévő szovjet csapatok létszáma ekkor még nem haladta meg egy 
hadosztály létszámát sem. A fegyveres felkelők ellen bevetett 6000 szovjet katona, 
290 harckocsi, kb. 120 páncélozott szállító harcjármű és 156 ágyú kevésnek bizo
nyult.32 

Október 25-én reggel a fővárosba érkezett a Romániából Magyarországra rendelt 
33- gépesített gárdahadosztály, majd este bevetésre került a Szovjetunióból érkező 
128. lövész gárdahadosztály is. így a nap végén Budapesten három (a 2. és 33. gé
pesített, valamint a 128. lövész) gárdahadosztály tevékenykedett. Létszámuk együt
tesen elérte a 20 ezer főt.33 

Tyihonov^ altábornagy, szovjet főtanácsadó a Katonai Bizottságnak újabb magyar 
hadosztályok Budapestre rendelését javasolta. Mivel várható volt a felkelés vidéki 
városokra történő átterjedése, a javaslat végrehajtása érdekében nem történt semmi. 
Budapesten a telefonvonalak lehallgatásából származó sok hír és vaklárma valósá
gos káoszt idézett elő a katonai vezetésben, ami a csapatok további elaprózását, 
rángatását eredményezte, ugyanakkor a fontosabb fegyveres gócok felszámolása 
érdekében nem történt semmi intézkedés. 

A parancsnokok tájékozódását nehezítette 25-én az is, hogy a minisztertanácsnak 
a Rádióban 6 óra 23 perckor felolvasott közleményében - nem tudni kiknek a 
megtévesztése céljából - az hangzott el, hogy ,,...a hadsereg, az államvédelmi erők, 
a fegyveres munkásőrségek és a szovjet csapatok segítségével október 25-ére virra-

31 HL Az 1956-os forradalom iratai. 8. ő. e., 131., 134., 144., 145., 150. o. 
32 Malasenko: i. m. 30. o. 
33 Malasenko: i. m. 2. rész Vojenno-isztoricseszkijZsurtiál, 1993. 11. szám 44., 46. o. 
34 M. F. Tyihonov altábornagy, Bata István honvédelmi miniszter katonai „főtanácsadója". 

- 1 4 -



dó éjszaka az ellenforradalmi puccskísérletet felszámolták. Az ellenforradalmi erők 
szét vannak verve..." 

Ennek ellentmond az, hogy három óra múlva Bata István - ugyancsak a Rádióban 
beolvasott utasításában - megparancsolta: a néphadsereg katonái ,,...fokozott ak
tivitással és teljes határozottsággal ma délig végleg számolják fel a fővárosunkban 
még feltalálható ellenforradalmi erőket..." 

Tovább bonyolította a helyzetet, hogy Tóth Lajos vezérőrnagy, a Vezérkar 
Főnöke 14 órakor kiadott távmondatában a csapatok tevékenységét - a miniszter 
utasításával ellentétben - úgy szabályozta, hogy „...ha megtámadnák a laktanyát, 
szólítsák fel a tömeget távozásra és csak abban az esetben lőjenek, ha fegyverrel 
támadnak..." Ebben a parancsban már szó sincs aktív harctevékenységről. 

A legfelső vezetés - csapatokra is ható - megosztottságáról árulkodik, hogy amíg 
Kádár János az MDP első embere 15 órakor elhangzó beszédében azt jelenti ki, 
hogy ,,... a népköztársaságunk államhatalma ellen irányuló fegyveres támadást 
minden lehetséges eszközzel vissza kell verni...", addig a közvetlenül utána meg
szólaló Nagy Imre már a követelések - pl. a szovjet csapatok kivonása - egy részé
nek teljesíthetőségéről beszél és ismételten a kormány megbékülési szándékát 
kifejező amnesztiára és annak megvalósítására helyezi a hangsúlyt. 

A katonai járőrök több civil fegyveres csoportot tartóztattak le, de a legtöbb eset
ben később, felsőbb utasításra szabadon kellett engedni őket. Sokszor előfordult, 
hogy a fegyveresen elfogottakkal szabadon engedésük után újabb fegyveres össze
tűzésben ismételten szembekerültek a katonák. Ez a helyzet tovább gyengítette a 
hadsereg hadrafoghatóságát. Több alakulatnál már hiábavalónak tartották a harcot 
és a kormány egymásnak ellentmondó intézkedései, a Központi Vezetőség hallgatá
sa, a közvetlenül szerzett tapasztalatok arról győzték meg a katonákat, hogy a hata
lommal és a szovjet csapatokkal szembeszállóknak van igazuk. 

Október 25-én a Budapesten lévő 7400 katonából 4638 fő, 65 helyen hajtott végre 
feladatot. A kirendelt állomány zöme párt, állami vagy katonai objektum védelmét 
látta el. Kisebb rész járőrszolgálatban volt, de voltak olyan alegységek is, amelyek 
önállóan, vagy a szovjet csapatokkal együttműködve harcfeladat végrehajtására 
kaptak parancsot. A magyar harcoló alakulatok közül a fővárosban tevékenykedett 
a 6., 8., 12. és 15. gépesített és a 33. közepes harckocsiezred. Az alakulatok feltöl
töttségére jellemző, hogy a fenti 5 ezred Budapesten lévő erőinek a létszáma alig 
•haladta meg a 2000 főt. A fővárosba felrendelt alakulatok közül, még a 37. ponto
nos dandár, valamint a Dózsa Lövész és Páncélos Tiszti Iskola képviselt jelentős 
erőt. (704 és 773 fő.) Az itt lévő katonaállomány fele régi, elavult puskával volt fel
szerelve. Ebben az időszakban Budapesten 64 magyar harckocsi hajtott végre harc
feladatot. A fennmaradt iratok szerint 25-én estig a magyar hadsereg állományából 
31 fő meghalt, 34 fő megsebesült és 175 fő eltűnt. A belső karhatalom és a 
határőrség erői (1767 fő) elsősorban a Belügyminisztérium és a saját parancsnoksá
gaik védelmét látták el.35 

Október 25-én 26-án vált bizonyossá, hogy a hadsereg kettészakadt. Budapesten 
és vidéken a helyzet azt mutatta, hogy az alakulatok többsége passzív magatartásá-

35 HL Az 1956-os forradalom iratai 8. ő. e. 131., 134., 144., 145-, 150. o. 
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val bátorítja, erősíti a forradalmi erőket, amíg néhány alakulat - a parancsnok beállí
tottságától, döntéseitől függően - minden eszközt felhasznál a sokszor védtelen, 
követelésüknek békés eszközökkel érvényt szerezni akaró tömegek ellen. 

A forradalmi megmozdulások vidéken is egymást követték. A tömegek aktivitásá
ra is jellemző, hogy október 24. és 29-e között a Magyar Néphadsereg alakulatai 50 
településen 71 esetben kerültek összetűzésbe a lakossággal. A kép vidéken is 
nagyon összetett, hiszen az „összetűzés" fogalmába a védelemre kijelölt katonai és 
polgári objektumokat ért támadások elhárítása, a katonaság és a fegyveres felkelők 
harcai és a fegyvertelen tömeg ellen alkalmazott erőszak - sortüzek lövése - is bele
tartozik. A gyilkos sortüzeknek országszerte többszáz ártatlan ember esett áldoza
tául. 

A felkelés felszámolásáról szóló valótlan híradások, az egymásnak ellentmondó 
parancsok tovább növelték a passzív önvédelemre berendezkedő alakulatok szá
mát. 

A magyar és szovjet katonai vezetés október 27-ről 28-ra virradóra még egy két
ségbeesett kísérletet tett a legerősebb ellenálló góc, a Corvin mozi környékén lévő -
egyre szervezettebben és főleg egyre eredményesebben harcoló - fegyveres csopor
tok felszámolására. 

Október 27-én Janza Károly altábornagy, a Bata István helyébe lépő új honvé
delmi miniszter parancsot adott, hogy ,,...a fegyveres csapatok ellen bevetett kato
nai egységek szünet nélkül folytassák azok megsemmisítését és a rend helyreállítá
sát, a riadókészültségben lévő csapatok fokozzák éberségüket, készüljenek fel harci 
feladatok végrehajtására..." 

A támadás előkészítése során Malinyin hadseregtábornok Nagy Imrének - aki 
más módszerekkel akart hatni a fegyvert fogó fiatalokra - a tudomására hozta: ha a 
kormány a maga eszközeivel záros határidőn belül nem tud rendet teremteni, a 
Budapesten tartózkodó szovjet erők a magyar kormány döntésétől függetlenül vég
rehajtják a támadást. 

A támadás előkészítése október 27-én este megkezdődött. Az akció vezetésével a 
33- szovjet gépesített gárdahadosztály parancsnokát bízták meg, aki egyben a táma
dáshoz a harckocsikat és a páncélozott szállító járműveket is biztosította. A magyar 
vezérkar vállalta, hogy gyalogsági megerősítésként a szovjet hadosztály alárendelt
ségébe helyez egy 300-350 főből álló alegységet. 

Az általános támadás megindítása előtt - október 28-án hajnalban - a Corvin köz 
és környéke felderítésére három T-34-es harckocsit indítottak útba. Mivel ezek a 
harckocsik másfél óra múlva sem érkeztek vissza, utánuk küldtek három T-54-est. 
Újabb egy óra múlva - az egyik kiküldött harckocsi parancsnokától - megtudták, 
hogy a hatból négy harckocsi ég a Corvin mozi előtt. A szovjet katonai vezetés ek
kor a támadás elhalasztására kényszerült. 

A felkelő csapatok harci sikerei, a szovjet csapatok kudarca, a hadsereg fentiek
ben vázolt állapota a legfelső politikai vezetésben tovább erősítette azok táborát, 
akik a kialakult válság megoldásában egyedül a politikai eszközök alkalmazását 
tartották célravezetőnek. 

36 HL Az 1956-os forradalom iratai 1-5 ő. e. 
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Két lehetséges út állt a vezetés előtt. Az egyik, hogy továbbra is elutasítják a nép 
jogos követelését, nem változtatnak a kormány összetételén és a szovjet hadseregre 
támaszkodva folytatják a harcot. Ennek az útnak a választása esetén a hatalom 
képviselői elveszítették volna a harcokba még be nem kapcsolódott, de a 
felkelőkkel kezdettől szimpatizáló lakosság bizalmát és kapcsolatát. Az újabb áldo
zatok még jobban elmélyítették volna a szakadékot a kormány és a lakosság kö
zött. Mivel ez az út járhatatlan volt - és ezzel még a Magyarországon tartózkodó 
szovjet politikai vezetők Mikojan37 és Szuszlov38 is egyetértettek -, a magyar párt és 
állami vezetés engedményekre kényszerült. 

Október 28-án csaptak össze a Központi Vezetőség ülésén a két irányzat 
képviselői, mely harcból a szovjet vezetés támogatását is elnyerő, a politikai rende
zésnek elsőbbséget adó Nagy Imre és hívei kerültek ki győztesen. 

A Mikojan és Szuszlov jelenlétében megtartott politikai bizottsági ülésen elfogad
ták a Kádár János39 által beterjesztett platformot, melynek lényege az események 
átértékelése, az „ellenforradalom" értékelés elutasítása volt. Az ekkor elfogadott 
határozatot - tűzszünet, a szovjet csapatok kivonása, az Államvédelmi Hatóság fel
oszlatása, stb. - a Politikai Bizottság döntésének megfelelően 28-án Nagy Imre mi
niszterelnök kormány-nyilatkozat formájában hozta nyilvánosságra. A Központi 
Vezetőség is elfogadta a fenti határozatot, elrendelte a túzszünetet és az eseménye
ket egyértelműen forradalomként és szabadságharcként értékelte. 

28-án 13 óra 20 perckor Nagy Imre azonnali tűzszünetet rendelt el. 14 órakor az 
új összetételű kormány letette az esküt, majd jóváhagyta a miniszterelnök által be
terjesztett kormánynyilatkozatot. 

17 óra 25 perckor elhangzó rádióbeszédében Nagy Imre nemzeti demokratikus 
mozgalomnak nyilvánította az előző napok megmozdulásait, bejelentette a szovjet 
csapatok azonnali kivonását Budapestről, a tárgyalások megkezdését a szovjet 
haderő teljes kivonásáról, az Államvédelmi Hatóság megszüntetését, az amnesztiát, 
a Kossuth-címer bevezetését, március 15- nemzeti ünneppé való nyilvánítását, az 
általános fizetésemelést, bér- és normarendezést, az erőszakoskodás megszüntetését 
a termelőszövetkezeti mozgalomban. 

Az események átértékelése a Magyar Néphadseregben újabb helyzetet teremtett. 
Azok a kötelékek amelyek október 28-ig is a forradalmi erőket támogatták, maga
tartásuk helyességét látták igazolva. Az eseményeket passzívan szemlélők többsége 
a kormánynyilatkozatban elhangzottakat elfogadva, aktívan bekapcsolódott a for
radalom vívmányai védelmébe, a kormány célkitűzései megvalósítása feltételrend
szerét biztosító feladatok végrehajtásába. 

37 Mikojan, Anasztáz Ivanovics (1895-1978) szovjet politikus. Az SzKP politikai irodájának, ill. elnökségének tagja, 
miniszterelnök-helyettes, az antisztálinista irányvonal képviselője. 1956 nyarán ô hajtotta végre Rákosi leváltását. Októ
berben kétszer járt Budapesten, jóváhagyta Nagy Imre politikáját. 1964-65-ben államfő, a Szovjetunió Legfelsőbb Taná
csa Elnökségének Elnöke. 

38 Szuszlov, Mihail Andrejevics (1902-1982) szovjet politikus. Az SzKP KB titkára, évtizedeken át a párt egyik legbe
folyásosabb vezetője és ideológusa. 1956-ban többször járt Magyarországon. 

39 Kádár János (1912-1989) politikus. 1931 óta vett részt a kommunista mozgalomban. 1945-től az MRP KV és PB 
tagja, 1946-1950 között az MKP, illetve az MDP KV főtitkár helyettese. 1948-50-ig belügyminiszter. Koholt vádak alapján 
letartóztatták és bebörtönözték. Rehabilitálása után - 1954 - az MDP Budapest XIII. ker.-i Bizottságának majd - 1955-56-
ban - a Pest Megyei Bizottságának első titkára. Tagja az 1956. októberi és novemberi Nagy Imre Kormánynak. 1956. 
október 31-én vezetésével alakult meg a Magyar Szocialista Munkáspárt. 1956. november 4. után a Magyar Forradalmi 
Munkás-Paraszt Kormány miniszterelnöke. 

- 1 7 -



Tudathasadásos állapotot okozott a fordulat azon parancsnokok és tisztek, kato
nák esetében, akik - elfogadva az „ellenforradalom" értékelést - aktívan vettek 
részt a felkelők elleni harcokban. Voltak akik, a felelősségrevonástól félve elhagy
ták alakulataikat és a szovjet csapatoknál kerestek menedéket, majd később részt 
vettek a november 4-én bekövetkezett újabb szovjet támadás előkészítésében. Sok 
parancsnokot az alakulat személyi állományának, a lakosság nyomására leváltottak, 
kitiltottak a laktanyából vagy őrizetbe vettek. 

A forradalmi erjedés a hadseregben is éreztette a hatását. Október 27-től spontán, 
október 29-től már hivatalosan, parancsra alakultak meg a katonai alakulatoknál a 
„Forradalmi Katonai Tanácsok", a „forradalmi fegyelem" biztosításának hadsereg
beli választott szervezetei. „Az így létrehozott katonai tanácsok feladata minden 
fokon - olvasható a Honvédelmi Miniszter parancsában - a Honvédelmi Miniszter 
által kinevezett parancsnokok foritosabb parancsainak, intézkedéseinek megvitatása 
és javaslattétel. (...) Amennyiben a katonatanács többsége nem ért egyet a parancs
nok parancsaival, a parancsnok jelentse felsőbb parancsnokának. A megfelelő ka
tonatanács által megerősített parancs feltétlenül kötelezően érvényesül az aláren
delt egységekre." (...) „A katonatanácsok jelenlegi helyzetben tekintsék legfőbb 
feladatuknak a közrend megteremtését, a forradalmi fegyelem megszilárdítását, 
kivívott forradalmi eredményeink, népi hatalmunk megvédelmezését." 

A Forradalmi Katonai Tanácsok működésük során szétfeszítették a létrehozásukat 
elrendelő parancs kereteit. 

A magyar honvédség vezetésének Forradalmi Katonatanácsa október 30-án elfo
gadott határozata alapján a hadsereg vezetéséből leváltottak négy tábornokot, köz
tük Tóth Lajos vezérőrnagyot, a vezérkar főnökét és Hazai Jenő vezérőrnagyot, a 
Politikai Főcsoportfőnököt. 

A Forradalmi Honvédelmi Bizottmány - mint a hadseregben működő Forradalmi 
Katonai Tanácsok legfelső irányító szerve - megalakulásakor október 31-én felhí
vást tett közzé, melyben követelte, hogy a szovjet csapatok december 31-ig hagyják 
el az ország területét, a kormány mondja fel a Varsói Szerződést, hogy a Magyar 
Néphadsereg egy héten belül vegye birtokba az uránérc lelőhelyeket. Elhatározták, 
ha a szovjet csapatok maradnak, fegyverrel kelnek harcra „az ország szabadsága és 
a forradalom tisztasága ügyéért." 

Voltak alakulatok, ahol a Forradalmi Katonai Tanácsok leváltották a parancsno
kokat, a politikai munkásokat, átadták az ügyészségeknek az elhárító tiszteket, 
letartóztatták a tömegre 28-a előtt tüzet parancsoló tiszteket, felléptek a politika
mentes hadsereg megteremtésééit. 

Október 28-a után, az idézett kormánynyilatkozat közzétételét követően, 
megteremtődtek a harcok befejezésének feltételei. 28-án és 29-én tárgyalások foly
tak a felkelő csoportok képviselőivel a fegyveres harc beszüntetéséről, a fegyverek 
átadásáról. A fegyveres harcokban résztvevő felkelők jövőbeli feladatairól két kon
cepció fogalmazódott meg. 

40 Belügyminisztérium Történeti Irattár V-150005/6 170-173. o. 
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Az első szerint, melynek megfogalmazása Maiéter Pál ezredes - november 3-tól 
vezérőrnagy, Honvédelmi Miniszter, a forradalom leverése után a megtorlás áldoza
ta - nevéhez fűződik, a civil fegyveres csoportok kiskorú tagjai a katonai középis
kolákba, a nagykorú, de büntetlen előéletűek pedig a honvédség és rendőrség köte
lékébe nyernének felvételt. Azok, akik ezt nem kérik, illetve ezen feltételeknek 
nem felelnek meg, fegyverük átadása után visszatértek volna korábbi munkahelye
ikre. 

A második koncepció kidolgozása és gyakorlati megvalósításának megszervezése 
Király Béla 2 vezérőrnagy nevéhez fűződik, aki a fegyveres csoportok szervezett
ségének növelése, kiképzése útján létrehozott „Nemzetőrség" megalakításában 
látta a forradalom vívmányai védelmének garanciáját. 

Nagy Imre Király Béla javaslatát fogadta el és megkezdődött a nemzetőr alegysé
gek szervezése, kiképzése, felszerelése. 

A nemzetőrök, katonák és a rendőrök közös szolgálatadással együttes erővel 
léptek fel a törvényes rend helyreállítását akadályozó rendbontók, a forradalom 
tisztaságát veszélyeztető bűnözők ellen. Közös tevékenységük hathatósan segítette 
a helyzet konszolidálódását. 

A forradalom nemzetközi feltételrendszerében október végén, november elején 
változások következtek be. 

A szovjet kormány nyilatkozata október 30-án, amely szerint új alapokra kívánja 
helyezni a többi szocialista országokkal kapcsolatos viszonyát, még a győztes forra
dalom reményeit táplálta. Ma már tudjuk, hogy ezen új viszony első torzszülöttje a 
magyar forradalomra kimondott halálos ítélet volt. Október 31-én a Varsói Szer
ződés országai, az ún. szocialista tábor országai és a szovjet vezetés között 
megkezdődtek az újabb szovjet katonai beavatkozással kapcsolatos egyeztető tár
gyalások. 

A szovjet csapatok október 30-án 15 órától 31-én a déli órákig kivonultak a 
fővárosból. A Különleges Hadtest erői Budapest határától 15-20 km-re összpontosí
tási körletet foglaltak el, ahol karbantartották a harci technikát és a fegyverzetet, 
kiegészítették a személyi állományt, feltöltötték a lőszer-, az üzemanyag- és élelmi
szerkészleteket. 

A Magyarországon lévő szovjet csapatok vezetésével Konyev marsaik bízták 
meg. Ezzel egyidőben a Kárpáti Katonai Körzet állományából a 38. összfegyvernemi 
és a 8. gépesített hadsereget kiemelték és Magyarországra irányították. A szovjet 31. 
légideszant gárdahadosztály két ezrede az elsők között érkezett Magyarországra, a 
veszprémi repülőtérre. 

41 Maiéter Pál (1917-1958) hivatásos katonatiszt. 1956-ban a Katonai Műszaki Kisegítő Alakulatok Parancsnoka. 
1956. október 31-től a honvédelmi miniszter I. helyettese. November 2-án vezérőrnagy, november 3-tól a Nagy Imre 
kormány honvédelmi minisztere. November 3-án a szovjetek letartóztatták. 1958. június 15-én a „Nagy Imre és társai 
perben" halálraítéltek és június 16-án kivégezték. 1989-ben rehabilitálták, 1991-ben poszthumusz vezérezredessé nevez
ték ki. 

42 Király Béla (1912-) hivatásos katonatiszt, történész. 1945 után a hadsereg főtisztje. 1951-ben koncepciós perben 
előbb halálra, majd életfogytiglani börtönre ítélték. 1956-ban szabadult, a forradalom alatt a Nemzetőrség és Budapest 
fegyveres erőinek parancsnoka. A forradalom leverése után amerikai emigráns. 1989-ben hazatér. Országgyűlési 
képviselő, vezérezredes. 

43 I- Sz. Konyev a Varsói Szerződés Egyesített Fegyveres Erőinek Főparancsnoka. 
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November 2-án Konyev marsall közölte a Különleges Hadtest vezetésével: a Var
sói Szerződés országainak legfelső politikai vezetése döntést hozott Magyarország 
katonai „megsegítéséről". Az „ellenforradalmi erők" szétzúzásának feladatát a 
szovjet csapatokra bízták. 

A marsall a Különleges Hadtest feladataként a Budapesten lévő fegyveres felkelő 
erők szétverését és a rend biztosítását határozta meg. Parancsot adott arra is, hogy a 
Magyar Néphadsereg azon egységeit, amelyek kísérletet tesznek az ellenállásra, le 
kell fegyverezni. 

A csapatoknak november 3-án estig kellett elérni a készenlétet a támadáshoz; és 
a „Forgószél" nevű hadműveletet a „Grom" - „Mennydörgés" - jelszó elhangzása 
után kellett megindítani. Szovjetunió és Románia területéről érkező erők megkezd
ték a hadműveleti szétbontakozást az osztrák-magyar határ irányában. 

Nagy Imre a szovjet offenzíváról értesülve tiltakozott és magyarázatot kért 
Andropovtól , a Szovjetunió magyarországi nagykövetétől. Miután elfogadható 
magyarázat nem érkezett és a szovjet vezetés nem volt hajlandó a kérdés tárgyalá
sos rendezésére, a Nagy Imre kormány, többszöri figyelmeztetés után, az ország 
katonai megszállása elkerülése érdekében, 1956. november l-jén bejelentette: Ma
gyarország kilép a Varsói Szerződésből és kinyilvánította az ország semlegességét, 
amelynek szavatolásáért az ENSZ-hez és a négy nagyhatalomhoz fordult. 

A kérdéshez kapcsolódik, hogy bár az Egyesült Államok 1953- januárjában hiva
talba lépő új kormánya meghirdette az ún. „rab nemzetek békés felszabadításának 
politikáját", melynek célja az volt, hogy a Szovjetuniót kelet-európai hódításainak 
feladására kényszerítse, a lengyelországi válság és a magyar forradalom kitörése 
váratlanul érte az amerikai vezetést. 

A propagandaszervek - mindenekelőtt a Szabad Európa Rádió és az Amerika 
Hangja - e cél érdekében folytatott tevékenysége a csatlós országokban, így Magya
rországon is, de az egész világ közvéleményében azt az illúziót keltette, hogy az 
Egyesült Államok ezen népek függetlenségének helyreállítását a kelet-nyugat vi
szony központi problémájaként kezeli. 

Ezzel ellentétben az amerikai törekvéseket a fegyveres összetűzés minden áron 
való elkerülésének az igénye jellemezte. 

A „Kelet-Európába irányuló masszív felszabadítási propaganda" a magyar nép 
meghirdetett céljai elérése érdekében fegyvert ragadók többségét megtévesztette: 
azt hitték, hogy a Nyugat, és főleg az Egyesült Államok „csak az alkalomra vár, 
hogy ígéreteit beváltva fegyveres segítséget nyújtson a szabadságáért harcoló ma
gyar népnek, vagy politikai nyomással a Szovjetuniót Magyarország függetlenségé
nek elismerésére kényszerítse. Ehelyett: „Egy esetleges amerikai fegyveres beavat
kozás gondolatától John Foster Dulles külügyminiszter már a lengyel eseményekkel 
kapcsolatban elhatárolta magát. Október 21-én a »Szemben a nemzettel« című poli
tikai televíziós műsorban kijelentette, hogy az Egyesült Államok akkor sem küldene 
csapatokat Lengyelországba, ha ott szovjet beavatkozásra kerülne sor." 

44 Malasenko: i. m. 3. rész. Vojenno-iszloricseszkijZsumál, 1993 12. szám 33-34. o. 
45 J. V. Andropov a Szovjetunió magyarországi nagykövete. 
46 Békés Csaba. Az 1956-os magyar forradalom a világpolitikában 1956-os Intézet, Budapest, 1996. 55. o. 

- 2 0 -



A magyarországi felkeléssel kapcsolatban az amerikai külügyminiszter az elnök
választási kampány keretében Dallasban elmondott beszédében többek között kije
lentette: 

„...A hősi magyar nép ... a Vörös Hadsereg páncélosainak halált osztó tüzével 
száll szembe. Ezek a hazafiak az életüknél is többre becsülik a szabadságot. És 
minden, a szabadságot békében élvező ember ünnepélyes kötelessége, hogy min
den igazán hasznos eszközt megragadjon, hogy ne hiába haljanak meg a szabadsá
gért életüket feláldozok." 7 

Az Egyesült Államok ez esetben egyedül hasznos eszköznek a magyar kérdés 
Biztonsági Tanács elé terjesztését ítélte, ugyanakkor Dulles beszéde későbbi részé
ben minden kétséget kizáróan jelezte a Szovjetuniónak, hogy a „magyar kérdés" 
rendezésében a szovjet fél az illetékes. 

„És, hogy kétség se férjen hozzá, hadd tisztázzam: Az Egyesült Államok, amikor 
szót emel a csatlós országok függetlenségéért, nem hátsó szándékok vezérlik. 
Legfőbb vágyunk, hogy ezek a népek, melyektől saját nemzetünk fiainak oly 
jelentős része is származik, visszakaphassák szuverén jogaikat és szabadon választ
hassák meg kormányaikat. Mi nem tekintjük ezeket a nemzeteket potenciális kato
nai szövetségeseinknek. ..." 

Október 28-án az ENSZ BT ülésén az Egyesült Államok ENSZ-képviselője, hogy 
az üzenet eljusson a címzetthez, idézte Dulles beszédének a csatlós országokra 
vonatkozó részét. Másnap - október 29-én - Charles Bohlen, moszkvai amerikai 
nagykövet bizalmasan felhívta a szovjet vezetők figyelmét a beszédre, melynek 
legfontosabb részét - „Mi nem tekintjük ezeket a nemzeteket potenciális katonai 
szövetségeseinknek." - Eisenhower elnök október 31-én a televízióban is megismé
telte. 

Christian Pineau francia külügyminiszter október 26-án Párizsban egy újságírók 
előtt tartott beszédében hangsúlyozta „...bár üdvözlik a kelet-európai fejleményeket 
..., mindenesetre Franciaország nem kíván belekeveredni a lengyelországi és ma
gyarországi eseményekbe..." 

A brit kormány egy képviselője november 1-én a Parlamentben Eden miniszterel
nök nevében kijelentette: a brit kormánynak „semmiképpen sem áll szándékában, 
hogy a kelet-európai eseményeket kihasználja a Szovjetunió biztonságának az alá-
ásására" 

így a magyar kérdéssel érdemben csak az ENSZ-ben foglalkoztak. 
Október 25-én, az Egyesült Államok kormánya döntött arról, hogy szövetségesei

vel egyetértésben kezdeményezi az ENSZ-ben a magyarországi helyzet megtárgya
lását. 

Október 27-én az USA, Nagy-Britannia és Franciaország - az utóbbi két állam 
kezdeti vonakodása51 ellenére - javasolta a magyarországi helyzet megvizsgálása 
céljából a BT összehívását. 

47 Uo. 120. o. 
48 Uo. 121. o. 
49 Uo. 61. o. 
50 Uo. 
51 Franciaország és Nagy-Britannia „vonakodásának" legfőbb oka az volt, hogy október 22-e és 24-e között a fran

ciaországi Sévres-ben megtartott angol-francia-izraeli titkos tárgyalásokon döntöttek arról, hogy Egyiptomot október 29-
én megtámadják. 
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Október 28-án a BT napirendjére tűzte a magyar kérdést, de határozati javaslat 
hiányában döntés nem született. A világsajtóban a forradalom, a magyar események 
helyét október végétől a szuezi háború foglalta el. 

A szovjet vezetés november 2-án és 3-án a csehszlovák, bolgár és jugoszláv veze
téssel folytatott tárgyalások után utasítást adott a támadás megkezdésére. A báb
kormány vezetését - jugoszláv javaslatra - a forradalmat 1956. november 1-jéig 
látszólag feltétel nélkül támogató Kádár Jánosra bízták. 

1956. november 4-én megindult a mindent elsöprő katonai gépezet. 
Moszkvai idő szerint 6, magyar idő szerint 4 órakor elhangzott a jelszó: 

„Mennydörgés" és ezzel megkezdődött a „Forgószél" fedőnevű hadművelet. A 
parancsban meghatározott objektumok elfoglalására kijelölt osztagok és a Különle
ges Hadtest kötelékébe tartozó hadosztályok fő erői - a főváros környékén települt 
felkelő erők egy részének ellenállását leküzdve - 5 órakor különböző irányokból 
betörtek Budapestre. A 38. összfegyvernemi és a 8. gépesített hadsereg erői meg
kezdték az ország megszállását. 

A magyar honvédség alakulatai Budapesten csak egy helyen, a Jutadombnál fej
tettek ki szervezett ellenállást. Az 51. légvédelmi tüzérosztály alárendeltségébe tar
tozó két könnyű- és egy közepes lövegraj valamint egy honi légvédelmi tüzérüteg 
foglalt tüzelőállást, ezen a helyen. 

November 4-én 10 órakor két harckocsiból, két páncélozott szállító járműből, há
rom tehergépkocsiból és egy „Hudson" típusú személygépkocsiból álló szovjet 
oszlop érkezett a lövegállások elé a Soroksári úton. A lövegek tüzet nyitottak. Két 
harckocsit és a személygépkocsit kilőtték. A szovjet katonák és a teherautókon lévő 
magyar államvédelmi tisztek közül több mint tízen megsebesültek és 13-an életüket 
vesztették. A többiek elmenekültek. 

4-én délután a Jutadombnál lévő lövegek egy része - állásváltás végrehajtása után 
- már a Határ útnál nyitott tüzet a szovjet csapatokra. Ekkor egy oldalkocsis motor
kerékpárt lőttek ki. Az egyik szovjet harckocsi üzemanyagtartályát is találat érte, de 
a kigyulladt harckocsi el tudott menekülni. 

A főváros másik részében, Kőbányán egy másik légvédelmi alakulat lövegei fog
laltak tüzelőállást. Itt 4-én délután került sor az első összecsapásra. A járőrözést 
végrehajtó szovjet harckocsikra egy tizedes vezényelt tüzet. Négy harckocsiból 
egyet kilőttek, három kigyulladt és visszavonult. November 8-ig több alkalommal 
folytattak tűzharcot a szovjet harckocsikkal, de rálőttek egy helikopterre is. 

A szovjet hadsereg nagy erejű támadását látva a Magyar Néphadsereg alakulatai
nak többsége meg sem kísérelte az ellenállást. A már november harmadikán körül
zárt vidéki laktanyák egy részére a szovjet csapatok minden figyelmeztetés nélkül 
tüzet nyitottak, a magukat általában harc nélkül megadó alakulatokat lefegyverez
ték, szétkergették. A szovjet csapatok elfoglalták a repülőtereket és ellenőrzésük alá 
vonták a Budapestre és az osztrák határhoz vezető útvonalakat is. 

A záhonyi 19. honi légvédelmi tüzérosztály fegyvertelenül gyülekező katonáira is 
tüzet nyitottak a laktanyát körülzáró szovjet harckocsik. Öt fő meghalt, nyolc fő 
megsérült, 60 katonát elfogtak és a Szovjetunióba szállítottak. Voltak honvédalaku-

52 Malasenko: i. m. 3. rész 36-37. o. 
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latok, amelyek a helyőrségükben - például Nagyatádon, Székesfehérváron, Zala
egerszegen - védőállást foglaltak a szovjet csapatokkal szemben. Komolyabb ösz-
szecsapásra azonban csak Dunapentelén, a légvédelmi tüzérezred állásainál került 
sor. 

November 7-én 14 óra 30 perckor Dunapentelén szovjet csapatok visszaverésére 
készülő erők ellen megindult az általános támadás. 25 perces tűzcsapás után 8 MIG 
17-es repülőgép támadta a harcot folytató légvédelmi ütegek állásait. A szovjetek 
nehéz aknavetőkkel és 122 mm-es tarackokkal lőtték a harckocsikkal körbefogott 
várost. 18 óra 30 perckor Dunapentele védelme összeomlott. A harcokban magyar 
részről meghalt 8, megsebesült 35 fő. Harcképtelenné vált 41 közepes- és könnyű 
légvédelmi löveg. 

Kisebb összecsapások voltak Békéscsabán, Kaposvárott, Szegeden, Duna
földváron, Székesfehérvárott, Miskolcon, Szolnokon, Záhonyban, Veszprémben, 
illetve a környékükön. 

Ahogy a Különleges Hadtest alárendeltségébe tartozó csapatok Budapest köz
ponti részeihez közeledtek, egyre nagyobb ellenállásba ütköztek. így történt ez a 
Corvin mozi környékén, a központi telefonállomásnál, a Keleti pályaudvarnál, a 
királyi várnál és a Moszkva téren. 

Konyev marsall a támadás megtorpanása miatt szükségesnek tartotta a hadtest 
megerősítését a 31. harckocsi hadosztály 100. harckocsiezredével és a 66. lövész 
gárdahadosztály kötelékébe tartozó 128. nehéz rohamlövegezreddel, továbbá a 80. 
és 381. ejtőernyős deszantezredekkel, amelyek a 7. és a 31. légideszant hadosztály 
alárendeltjei voltak. A hadtest ezenkívül egy lövész-, egy gépesített és egy tüzérez
redet, két nehézaknavető- és egy sorozatvető-dandárt kapott. 

November 5-én egyes (magyar források szerint 7-én vagy 9-én) 13 órakor a 
szovjet csapatok 170 ágyúval és aknavetővel mért erős tűzcsapás után megkezdték 
a rohamot a Corvin mozi környékén lévő ellenállási góc felszámolása érdekében. 
Az épülettömböt harckocsikkal vették körül, amelyekkel az azokra veszélyes tűz
eszközöket elhallgattatták. A Kilián laktanyát is hamarosan elfoglalták. Estére - a 
magyar források szerint ez 7-én történt - a felkelők az ellenállást lényegében az 
egész városrészben beszüntették. 

Óbudán, a Schmidt kastélynál több napos eredményes harc után a parancsnok -
november 7-én - a csoport feloszlatására kényszerült. 

A 97. szovjet gépesített ezred alegységei Nagykovácsi térségében harcokban 
számolták fel Király Béla vezette Nemzetőrség erőit, melyek következtében 30 
nemzetőr meghalt, 13 főt, a Nemzetőrség 3 autóját és néhány rádióállomását elfog
ták. 

A csepeliek szervezett ellenállását a szovjet csapatok csak 10-én, más források 
szerint 11-én tudták megtörni. 

Ezzel Budapesten és vidéken a forradalom erőinek szervezett fegyveres ellenállá
sát leverték. A szovjet csapatok megszállták a fontosabb objektumokat, bevezették a 
járőrözést. 

53 Malasenko: i. m. 3. rész. 37. o. 
54 Uo. 
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A szovjet honvédelmi minisztérium veszteséglistája szerint a hadműveletben 
7349 tiszt, 51 472 tiszthelyettes és sorkatona vett részt. A szovjet csapatok vesztesé
ge 2260 fő volt, ebből 669 fő (85 tiszt, 584 tiszthelyettes és sorkatona) elesett, 51 fő 
(köztük 2 tiszt) eltűnt és 1540 megsebesült. Malasenko tábornok szerint az összes 
veszteség több mint felét még októberben, a kivonulást megelőzően szenvedte el a 
Különleges Hadtest. 

A 7. és 31. légideszant gárdahadosztály állományából 85-én estek el, 12-en eltűn
tek, 265 sebesülés volt. 

A technikai veszteség is nagy volt. A 33. gépesített gárdahadosztálynál Budapes
ten 14 harckocsi és rohamlöveg, 9 páncélozott szállító harcjármű, 13 ágyú, 4 BM-
13-as, 6 légvédelmi ágyú, 5 motorkerékpár semmisült meg. A harcok alatt a felkelők 
kezébe jutott 45 géppuska és 31 géppisztoly. 

A „Forgószél" fedőnevű hadművelet végetért. 
A forradalom alatt a Magyar Néphadsereg állományából - nem végleges adatok 

szerint - 185 fő életét vesztette és 137-en megsebesültek. 

A forradalom leverése után a nyugati nagyhatalmak az október 24-i, első beavat
kozás során alkalmazott taktikát választották. Nem hiányoztak tehát az éles hangú 
nyilatkozatok, de a támogatás kimerült a humanitárius segítségben és a magyar 
menekültek befogadásában. 

„Szívünk mélyéig együtt érzünk a magyarokkal - jelentette ki november 14-én 
Eisenhower, a választási hadjáratból ismét győztesen kikerülő amerikai elnök-, és 
minden lehetőt megteszünk a szenvedők gyámolítására. Az Egyesült Államok kor
mánya azonban nem javasolja és soha nem is javasolhatta azt, hogy védtelen lakos
ság nyílt forradalmat kezdjen olyan hatalom ellen, amelyet legyőzni nem képes." 

November 5-én, amikor a forradalom leverése, a magyar hadsereg lefegyverzése 
be sem fejeződött, a Kádár János vezette bábkormányt, a „Forradalmi Munkás-
Paraszt Kormányt" támogató honvéd és belügyis tisztek utasítást kaptak a karhata
lom megszervezésére, november 8-án pedig az október végén feloszlatott Magyar 
Dolgozók Pártja helyett megalakított a Magyar Szocialista Munkáspárt vezetése és a 
Forradalmi Munkás-Paraszt kormány közös határozatot hozott a karhatalmi erők 
létrehozásáról. 

Münnich Ferenc, a fegyveres erők minisztere 1956. november 10-én a Rádión 
keresztül felhívással fordult a Budapesten tartózkodó honvédtisztekhez, hogy je
lentkezzenek a Petőfi Akadémián vagy a Zrínyi Akadémián. 

Az akadémiákra bevonult tisztekből, pártmunkásokból, volt ÁVH-s és rendőrségi 
beosztottakból november 13-ig Budapesten három karhatalmi ezred alakult meg. A 

55 Malasenko: i. m. 4. rész. Vojenno-isztoricseszkij Zsurnál, 1994. 1. szám. 37. o. 
56 Szabó Árpád: A Magyar Forradalmi Karhatalom. Budapest, 1976. 30. o. 
57 Münnich Ferenc (1886-1967) jogász, kommunista politikus. A Szovjetunióban emigráns, részt vett a spanyol pol

gárháborúban. 1945 után budapesti rendőrfőkapitány, majd diplomata. 1956-ban a második Nagy Imre Kormány bel
ügyminisztere. 1956. november 4-től a szolnoki Kádár kormány elnökhelyettese, a fegyveres erők minisztere. 1957-65 
között az MSzMP PB tagja 1958-61 között a Minisztertanács elnöke. I96I-65 között államminiszter. 

58 HL HM Titkárság Iratai, 1957/T. 88. ő. e. 1 fond. 
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Belügyminisztérium rendőr karhatalmi ezrede 1956. decemberében állt fel. No
vember 27-ére az ország valamennyi megyéjében megalakultak a karhatalmi zász
lóaljak. 

A hadseregnek - és így a karhatalomnak is - csak azok a tisztek maradhattak, le
hettek a tagjai, akik aláírták az Elnöki Tanács által 1956. november 10-én kibocsátott 
Tiszti Nyilatkozatot . Ebben a nyilatkozatban többek között az olvasható, hogy 
Magyarországon 1956 októberében „...nagymértékű hazafias népmozgalom indult 
meg a szocialista demokrácia kiszélesítéséért, a Rákosi-Gerő klikk által elkövetett 
súlyos hibák kijavításáért, a nemzeti függetlenség és szuverenitás biztosításáért. 

Ezeknek a követeléseknek a jogosságát elismerem, ezeket magam is támogatom. 
... A helyzet tisztázását nagymértékben megnehezítette a Nagy Imre kormány gyen
gesége és határozatlansága. E politika következtében néphadseregünkben is megla
zult a katonai fegyelem. Ezek után népünket az a súlyos veszély fenyegette, hogy az 
ellenforradalmi erők felülkerekednek, visszaadják a gyárakat a tőkéseknek, a földet 
a nagybirtokosoknak, megdöntik hazánkban a nép hatalmát. 

Kijelentem, hogy feltétel nélkül csatlakozom az 1956. november 4-én megalakult 
Forradalmi Munkás-Paraszt Kormányhoz. ...Egyetértek azzal, hogy ... szükséges volt 
kérni a baráti Szovjetunió, illetve a szövetséges szovjet hadsereg segítségét, 
...kijelentem, hogy a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány intézkedéseit magamra 
nézve feltétel nélkül kötelezőnek elismerem és a katonai eskühöz híven, a katonai 
parancsnak öntudatosan alávetem magam..." 1 Ezt a nyilatkozatot a tisztikar 75-80 
%-a aláírta. Bár a szovjet csapatok behívása szükségességének elismerése a tisztikar 
többségének önérzetét sértette, a forradalmi retorika megtette a hatását. Voltak 
azonban olyan tisztek is, akik bár aláírták a nyilatkozatot, ám később a megtorlás 
kegyetlensége miatt, a sortüzek és gyilkosságok hatására, leszerelésüket kérték. 

A karhatalom Budapesten és vidéken december elején kezdte meg a feladatai - a 
forradalom erői utóvédharcainak megtörése, a munkástanácsok tevékenységének 
korlátozása, a forradalom résztvevőivel szemben indított megtorlás - végrehajtását. 
Budapesten és több vidéki nagyvárosban, településen - Tatabányán, Salgótarján
ban, Miskolcon, Pécsett, Gyomán, Zalaegerszegen, Egerben stb. - végrehajtott ak
cióik következtében a védtelen polgári lakosságból közel százan vesztették életü
ket. 

A forradalmat követő hónapokban a lefegyverzett, szétkergetett, majd a megtorlás 
szolgálatába állított hadsereg sorai nehezen rendeződtek. A honvédség létszáma 
1957 január végén (16 776 tiszt, 7171 tiszthelyettes, 19 139 honvéd, összesen 43 086 
fő) a forradalom előtti katonalétszám 36 %-a volt. A hadsereg állományából ekkor a 
Budapesten lévő karhatalmi egységekben 4450, a vidéken lévő karhatalmi alegy
ségekben 5910, összesen 10 360 fő teljesített szolgálatot. Több átszervezés után az 
Elnöki Tanács 1957. április 30-án oszlatta fel a honvéd karhatalmat. A Budapesten 
lévő karhatalmi ezredek maradványaiból megalakult „Forradalmi Honvéd Tiszti 
Ezred" 1957. december 20-án szüntette be tevékenységét. 

59 Szabó Árpád: i. m. 41. o. 
60 Horváth Miklós: 1956-Katonai kronológia. Budapest, 1993. 133. o. 
61 Uo. 133. o. 
62 HL 57/T/31/51/394. o. 
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A forradalom leverése után első alkalommal 1957 május elején hívtak be újonco
kat és május 8-án a Magyar Néphadseregben megkezdődött a „béke-kiképzés." 

A hadsereg erői részt vettek a lakosság elleni megtorló akciókban, de a megtorlás 
a katonákat is érintette. Hathatósan közreműködtek ebben a katonai igazságügyi 
szervek, a katonai ügyészségek és bíróságok. 

A katonai bíróságok 1956 novembere és 1958. december 31-e között 5174 terhelt 
ellen 2887 ügyben jártak el és 3608 elmarasztaló ítéletet hoztak, 3 melyből az 
„ellenforradalommal kapcsolatos bűntettek" miatt elítéltek száma „rendes" eljárás 
során 1216, „gyorsított" eljárással 379, összesen 1595 fő volt. Ugyanezen időszak 
alatt a polgári büntetőbíróságok „rendes" eljárással 14 248, „gyorsított" eljárással 
955, összesen 15203 ítéletet hoztak. ' A vizsgált időszakban, „ellenforradalmi bűn
tettekért" a katonai bíróságok 113, a polgári bűntető bíróságok 93 főt ítéltek halálra. 
Az ítéletet 169 főn - a katonai bíróságok 88, a polgári bíróságok 81, összesen 169 
főn hajtották végre. 

Összességében a katonai bíróságok 1956 novemberétől 1963. december 31-ig 10 
946 ügyben, 15 645 terhelt ellen jártak el és 12 178 elmarasztaló ítéletet hoztak. 
Ezen időszak alatt a hadsereg tagjai közül 4879 főt (ebből, „népköztársaság" elleni 
bűntettek elkövetésének indokával 570 főt) ítéltek el. A forradalomban való részvé
telért 540 főt ítéltek hosszabb-rövidebb börtönbüntetésre és a jogerőssé vált halálos 
ítéletet 30 főn hajtották végre. ' A legújabb kutatások szerint csak forradalmi cse
lekményekért 188 főt végeztek ki. 7 

A katonai bíróságok a vizsgált időszakban „népköztársaság valamint államhata
lom és államigazgatás elleni" bűntettek elkövetésének indokával - nem végleges 
adatok szerint - 2765 ítéletet hoztak. 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc története kutatása még korántsem 
fejeződött be. Ez az írás már csak a terjedelme miatt sem törekedhetett a már meg
ismert adatok hiánytalan közreadására. A kutatómunka folytatódik. 

63 HL Az Igazságügyi Minisztérium Katonai Főosztályának iratai. 1957-1963. 
64 Iratok az igazságszolgáltatás történetéből. Budapest, 1992, (Szerkesztette: Zinner Tibor) 652. o. 
65 Uo. 654. o. 
66 HL Az Igazságügyi Minisztérium Katonai Főosztályának iratai. 1957-1963. 
67 Szakolczai Attila: A forradalmat követő megtorlás során kivégzettekről. Beszámoló - Évkönyv 1994. 1956-os Inté

zet, Budapest, 1994. 244. o. 
68 HL Az Igazságügyi Minisztérium Katonai Főosztályának Iratai 1957-1963. 
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Miklós Horváth 

THE HUNGARIAN PEOPLE'S ARMY AND 1956 

Details from the Military History of the 1956 Revolution 

Summary 

Before treating the events of the revolution the study surveys the pre-revolution state of the 
Hungarian army; analyzes its characteristics and preparedness together with the initial lack of 
information and irresoluteness of the high command. As a consequence of the contradictory orders of 
the Ministry of Home Defence and the General Staff the standpoint of the army remained undecided all 
the while: in the lack of firm leadership the divided effectives could not become active parts of the 
events. Finally the study deals with the military intervention and treats the plans and strategy of the 
Soviet military leadership, shows the operations and commemorates the post-revolutionary retorsions. 

Miklós Horváth 

L'ARMÉE POPULAIRE HONGROISE ET LA RÉVOLUTION DE 1956 

Précisions sur l'histoire militaire de la révolution de 1956 

Résumé 

L'essai, avant l'exposition des événements de la révolution, jette un coup d'oeil sur l'état, les 
caractéristique et la capacités de l'armée hongroise avant la révolution. L'étude analyse dans le détail la 
manque d'orientation initiale, puis l'indécision du haut commendement militaire. En conséquence des 
ordres discordants du Ministère de la Défense et de l'état-major, la position de l'armée est restée 
contradictoire jusqu'à la fin, et l'effectif divisé, n'étant pas dirigé, ne puvait pas devenir un participant 
actif des événements. Lors de la présentation l'essai traite les intentions, la stratégie de la direction 
militaire soviétique, ainsi que les mouvements des troupes, et les répressions d'après la révolution. 
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Miklós Horváth 

DIE UNGARISCHE VOLKSARMEE IN DER REVOLUTION VON 1956 

Kapitel aus der militärgeschichte der revolution 

Resümee 

Vor der Behandlung der Ereignisse der Revolution bietet der Aufsatz einen Überblick über die 
Zustände in der Ungarischen Volksarmee, ihre Charakteristika sowie ihr Kriegspotential vor der 
Revolution. Der anfängliche Mangel an Informationen und die darauffolgende Unentschlossenheit der 
höchsten . ungarischen Militärführung werden aus führlich dargestellt. Infolge der einander 
widersprechenden Befehle des Ministeriums für Landesverteidigung bzw. des Generalstabs blieb die 
Stellungnahme die Volksarmee während der ganzen Revolution widerspruchsvoll, mangels einer 
einheitlichen Führung konnte sich das geteilte Offizierkorps an den Ereignissen nicht tatkräftig 
beteiligen. Bei der Darstellung der Intervention geht der Autor auf die Intentionen, die Strategie der 
sowjetischen Militärführung und sowie auf die Truppenbewegungen ein und stellt auch die 
Vergeltungen nach der Revolution dar. 

Миклош Хорват 

ВЕНГЕРСКАЯ НАРОДНАЯ АРМИЯ И РЕВОЛЮЦИЯ 1956 ГОДА 

Детали из военной истории революции 1956 гола 

Резюме 

Автор статьи, прежде, чем начать разлагать события революции, дает обзор состояния Венгерской Народной 
армии, предшествующего революции. Он подробно анализирует первоначальную неосведомленность высшего 
военного руководства, показывает его нерешительность. Вследствие противоречичых приказов Министерства 
обороны и Генерального штаба позиция военнослужащих до самого конца остается противоречивой. Разделенный 
разногласиями личный состав, вследствие Отсутствия руководства, не смог стать действенным участником 
революционных событий. В ходск показа интервенции исследователь анализирует намерения советского военного 
руководства, его стрателию, передвижения войск и описывает также репрессии, осуществленные после революции. 
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ALEKSZANDR KIROV-ZSELICZKY BÉLA 

A SZOVJET HADSEREG 1956-OS 
MAGYARORSZÁGI BEAVATKOZÁSA HADTÖRTÉNETI, 

HARCÁSZATI ÉS HADMŰVELETI SZEMPONTBÓL 

A szovjet csapatoknak az 1956-os magyar eseményekben, a népfelkelés leveré
sében, a demokratikus tartalmú forradalmi átalakulás eredményeinek felszámolásá
ban való részvétele, belépésének hadtörténeti aspektusai ez idáig nem váltak - nem 
válhattak - alapos tudományos kutatás tárgyává. Az orosz történészek nem ideoló
giai okokból, hanem a levéltári anyagok hozzáférhetetlensége miatt hosszú ideig 
nem kaptak lehetőséget arra, hogy magukat az eseményeket, valamint a magyaror
szági „rendteremtés" katonai akcióit, történeti kutatások alapján, objektívan értékel
jék. 

A 90-es évek elején a fontosabb levéltárak megnyíltak, így - elsősorban a hadtör
ténészek számára - hozzáférhetővé váltak olyan hadtörténeti források, melyek 
alapján ma már lehetőség van egyes problémák tudományos feldolgozására is. 

Melyek voltak a katonai beavatkozás előzményei, mik voltak annak kiváltó okai, 
milyen erők vettek részt a katonai tevékenységben, hogyan készítették elő és hajtot
ták azokat végre, és nem utolsó sorban mik voltak a fegyveres beavatkozás végső 
következményei? 

Ezek és sok más kérdés vár megválaszolásra. Értehető módon, ma még minden 
kérdésre nem adható teljes és egyértelmű válasz. A nehézségek ellenére a rendel
kezésünkre álló anyagok és levéltári dokumentumok lehetővé teszik annak megál
lapítását, hogy a Szovjetuniónak a Magyar Népköztársaság belügyeibe 1956 októbe
rében kezdődő és november elején folytatódó katonai beavatkozása a magyar nép
nek a sztálini-rákosista önkény ellen, a diktatórikus rendszer megreformálására, a 
szovjet vezetés tekintélyét vesztett magyarországi helytartóinak leváltására, majd a 
politikai rendszer demokratizálására irányuló- spontán mozgalmát fojtotta el, 
elsősorban abból a célból, hogy megakadályozzáannak a szocialista tábor országai
ra való átterjedését és ezzel biztosítsa a szovjet geopolitikai és stratégiai érdekek 
érvényesülését, garantálja a szovjet vezetés további ellenőrzését a saját kelet
európai szövetsége, a Varsói Szerződés felett. 

Igaz, a katonai beavatkozás hivatalos ideológiája egészen más volt, teljesen 
megfelelt az ötvenes évek szovjet szabványainak: a „segítségnyújtás" indokával, a 
szocializmus védelmének leplében lépett színre, s úgymond az „ellenforradalom" 
elleni harcban teljesítette „internacionalista kötelességét". 

Ebben az időben a szovjet politikai és katonai vezetés a Magyarországnak nyújtott 
„katonai segítséget" külső és belső okokkal indokolta. A külső okok között a nem
zetközi helyzet kiéleződése, a Kelet és Nyugat közötti kapcsolatokban lévő feszült
ségek, a hidegháborús körülmények szerepeltek. 

Ezt a felfogást tükrözik G. K. Zsukov marsallnak, a szovjet fegyveres erők minisz
terének 1957. március 15-én, a Németországban lévő szovjet hadseregcsoport pa
rancsnoki értekezletén elmondott alábbi szavai: „Széles fronton szervezik a kémke-
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dést, tömegesen dobnak be ellenséges elemeket, rádiópropagandát folytatnak, 
bűnöző elemeket fegyvereznek fel, embereket fizetnek és züllesztenek le a népi 
demokratikus országokban. Amint látják, a hidegháború gyakorlata túlságosan ki
szélesedett. Erről tanúskodnak a lengyelországi, a magyarországi események, az, 
ami 1953-ban az NDK-ban történt. A szocialista tábor országaiban mozgolódnak az 
ellenforradalmi erők. Mindez az angol, amerikai és német felderítő szervek tevé
kenységének a következménye, s arra irányul, hogy felkészüljenek egy háború 
esetére."1 

A nemzetközi helyzet lehetővé tette, hogy a szovjet vezetés szabadon beavatkoz
zon a magyar ügyekbe, hogy ne kelljen számolnia az esetleges következményekkel. 
A magyar ügyekbe történt katonai beavatkozás elsődleges indokai között mégis a 
belpolitikai okok szerepeltek. A magyar belpolitikai helyzet a pártvezetés rövidlátó 
politikája következtében 1956 őszén mindjobban felforrósodott és a szovjet zóná
ban megszokott módszerektől idegen, demokratikus többpártrendszer megteremté
sét követelték. 

Jellemző, hogy a „rendteremtés" céljából Magyarország területén hagyott jelentős 
létszámú erőn túl újabb alakulatokat irányítottak Magyarországra. Ismereteink sze
rint a katonai intervencióban a szovjet hadsereg összesen 1 7 - 8 gépesített, 1 harc
kocsi-, 2 lövész-, 2 légvédelmi tüzér-, 2 repülő, 2 légideszant-hadosztálya vett részt. 
Ezek az erők megsemmisítették a rendszer demokratizálása terén elért vívmányokat 
és lehetővé tették, hogy Moszkva 1989-ig nem csak Magyarország, de a régió többi 
állama felett is megőrizze ellenőrző szerepét. 

Tanulmányunkban többek között azokra a kérdésekre keresünk választ, hogy a 
szovjet párt- és politikai vezetés milyen formában avatkozott be a magyar ügyekbe, 
milyen katonai erőket vetett be Magyarországon, hogy és mikor készültek el a be
avatkozással kapcsolatos katonai tervek, hogy hajtották végre az intervenció első és 
második hullámát. 

A negyvenes évek végére Magyarországon létrejött sztálini-rákosista totális 
rendszert - élén Rákosi Mátyással, a kommunista párt főtitkárával - nemcsak az 
erőszak, az önkény, a törvénytelenségek, a társadalmi élet aprólékos szabályozott
sága és ellenőrzése jellemezte, hanem mindez a lakosság életkörülményeinek gyors 
romlását is maga után vonta. Az ötvenes évek elejére már jelentkeztek az országban 
a társadalmi-politikai válság jelentős tünetei. Érezhetővé vált a tömegek elégedet
lensége, amelynek egyik oka az volt, hogy - ismereteink szerint - a lakosság 
jelentős része valamilyen formában megjárta a rendszer börtöneit, megismerte 
„magyar GULÁG" intézményeit.2 

Sztálin halála után a moszkvai vezetés feszült figyelemmel kísérte a szovjet 
függőségű országokban zajló társadalmi folyamatokat és a veszélyhelyzetet érzékel
ve úgy döntött, hogy lazít a társadalomra nehezedő nyomáson. Az új moszkvai ve
zetés ezért az MDP felső vezetésének azt javasolta, tegyen lépéseket a diktatórikus 
rezsim megreformálása irányában, s válassza ketté az addig Rákosi Mátyás által 

1 Az Orosz Föderáció Honvédelmi Minisztériumának Központi Archívuma ( a továbbiakban OFHMKA), 32. fond (f.) 
701323 op. 3. d. 47. o. 

2 Vengrija 1956 goda. Moszkva, 1993. 20. o. 
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betöltött legfelsőbb állami és pártfunkciókat. Hruscsov választása ekkor Nagy Imré
re esett, aki 1953-ban szovjet támogatással foglalta el a kormányfői posztot. 

Az új miniszterelnök meghirdette reformprogramját, amely az ,,új szakasz" jegyé
ben a megújulást, a korábban túlszabályozott politikai, gazdasági és szellemi élet
ben a demokratikus törekvések fokozott térnyerését jelentette. Ez a politika jelentős 
támogatottságra talált a néptömegek körében. A Rákosi-féle pártvezetés viszont 
csak kényszerből fogadta el ezeket a törekvéseket és amikor 1955-ben Moszkvába 
ismét a „régi szelek" kezdtek fújdogálni, a szovjet vezetéssel közösen Nagy Imrét 
megfosztották a hatalomtól, kizárták az MDP-ből. A pártban kibontakozott a harc a 
reform és a dogmatikus erők között. 

A magyar társadalom azonban nem kívánt visszatérni a sztálinizmushoz, s ezzel a 
politikai fordulattal nem értett egyet. A retrográd fordulatot Rákosi annak a moszk
vai vezetésnek a belegyezésével hajtotta végre, amely vezetés a „hidegháború" 
éleződésének időszakában, a Varsói Szerződés létrehozásakor, számára megbízha
tó, „erős kezű" embert akart Magyarország élén látni. Azt, hogy a rákosista restau
ráció milyen következményekkel járt, a szovjet vezetés csak 1956 nyarán kezdte 
felfogni - , amikor az SZKP KB megbízottját, A. M. Szuszlovot Magyarországra 
küldte. 

Szuszlov Moszkvának küldött jelentéseiben beszámolt arról, hogy a magyar párt
vezetésben és a nép körében a pártvezér személyével, Rákosival kapcsolatban elé
gedetlenség tapasztalható. Ennek ellenére Szuszlov, akárcsak a budapesti szovjet 
nagykövet, J. V. Andropov, Rákosit további támogatásáról biztosította, ugyanakkor 
felhívta a moszkvai vezetés figyelmét arra is, hogy „itt jelentős rendellenességek 
vannak", hiszen alig találhatók magyarok a felső pártvezetésben. Szuszlov ezért 
tanácsolta a magyar pártvezetésnek, hogy a pártmunkára bátrabban válasszanak 
„magyar nemzetiségű kádereket is". Egyik javaslata az volt, hogy Kádár János is 
legyen tagja a Politikai Bizottságnak. Szerinte ez azért is szükséges, mivel úgy ítélte 
meg, hogy benne (Kádárban) „még él a Rákosi elleni sérelem". Kádárral folytatott 
beszélgetése során Szuszlov arról is értesült, hogy a Rákosi-rezsim alatt a nép sokat 
szenvedett, többen kerültek börtönbe és a pártvezetés „figyelmen kívül hagyja az 
SZKP XX. kongresszusának azokat a határozatait, amelyek viszont teljes egészében 
élvezik a magyar nép támogatását". 

Magyarországon a helyzet Szuszlov látogatását követően tovább romlott. 
Jellemző, hogy Andropov - aki lényegében véve Rákosi minden lépését támogatta -
kénytelen volt Moszkvának jelenteni, hogy még ez a pártvezetés is ingadozó, nem 
lép fel kellő szigorral „az ellenforradalmi elemekkel" szemben. Andropov így ne
vezte azokat az ellenzéki erőket, amelyek a pártban és az értelmiségi körökben 
elégedetlenek voltak Rákosi politikájával. 

A szovjet pártvezetés 1956 júliusában ismét időszerűnek látta, hogy ha még csak 
politikai eszközökkel is, de beavatkozzon a magyarországi belügyekbe. Kiderült, 
hogy a magyar pártvezetésben sem akarják tovább elviselni Rákosi és környezete 
hatalmát. Ekkor A. I. Mikojan érkezett Budapestre, aki az SZKP KB Elnöksége ne-

3 Jelenkori Dokumentumok Központi Levéltára (a továbbiakban JDKL), 89. f., 2. op. 2. őrzési egység (ő. e.), 1-4 o. 
4 Uo. 5. f. 28. op. 394. ő. e. 131. o. 
5 Uo. 113. o. 
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vében felszólította az első titkárt, hogy vonuljon vissza. Az MDP KV a javaslattal 
egyetértett és azt meg is szavazta. 

Ez az „idősebb testvér" részérről adott „elvtársi segítség" már későn érkezett, sem 
a pártban, sem az országban nem tudott változtatni a helyzeten. Ennek alapvető oka 
az volt, hogy az „egészségi állapota" miatt lemondott Rákosi helyébe azt a Gerő 
Ernőt választották, aki érzéketlen volt a már elodázhatatlan, nélkülözhetetlen -
Nagy Imre nevével fémjelzett - reformtörekvések iránt, aki Rákosi híveként és 
követőjeként nem kevésbé volt felelős azokért a törvénytelenségekért, amelyeket 
elődje elkövetett. így ez a némileg megújított pártvezetés sem volt képes arra, hogy 
megértse a válságos helyzetet, s gyökeres fordulatot kezdeményezzen az ország 
politikai és társadalmi közérzetének javítása érdekében. Ennek következtében a 
belpolitikai elégedetlenség tovább növekedett. Ezt az elégedetlenséget tovább 
erősítették az SZKP XX. kongresszusának határozatai, a lengyelországi események, 
valamint Rajk László és társai - a törvénytelenségek áldozatai - újratemetése. Az 
ellentétek mindjobban elmélyültek és végül, 1956 októberében a tarthatatlan hely
zet tömegeket vitt az utcára. 

A Budapest7 utcáira vonult diákság és az értelmiségiek tömegei október 23-án 
elsősorban azt követelték, hogy a politikai vezetés szakítson a sztálinista módsze
rekkel, demokratizálja a rendszert, javítson a „szocializmuson", vállalja a nemzeti 
hagyományokat és emeljen szót az ország függetlensége érdekében. Mint ahogy az 
az írószövetség lapjában megfogalmazódott: a párt és az ország vezetői „nem adtak 
életképes programot" a népnek, amiért a felelősség elsősorban azokra az erőkre 
hárul, akik „a szocialista demokrácia kiszélesítése helyett a sztálinista-rákosista 
terrorista rendszer visszaállításán munkálkodtak".8 Ezen a napon érte el Magyaror
szágon a társadalmi feszültség a robbanási pontot. A robbanás talán elkerülhető lett 
volna, ha a vezetés képes a válság okainak felismerésére, annak megfelelő kezelé
sére. A vezetés azonban elzárkózott a néptől és az utcára vonult tömegekhez a párt 
első embere az erő pozíciójából kívánt szólni. Ez - mint a későbbiekben kiderült -
olaj volt a tűzre. 

A belpolitikai helyzet vázlatos áttekintése után térjünk ki azokra a nemzetközi 
összefüggésekre, amelyek ugyancsak hozzájárultak az események későbbi alakulá
sához. Itt mindenekelőtt utalnunk kell arra, hogy az 1947-es békeszerződés alapján 
Magyarországon tartózkodó szovjet csapatok Ausztria semlegességének kikiáltása 
után - a várakozással ellentétben - nem távoztak az országból, hanem - a sebtiben 
megkötött Varsó Szerződés adta „lehetőségekkel" élve - továbbra is ebben a tér
ségben maradtak. 

Moszkvai levéltári források egyértelműen rögzítik, hogy Magyarországon a nép 
körében is élt a szovjet csapatok távozásának ábrándja. Az ausztriai csapatkivonás, 
mint ahogy azt a Szovjetunió győri konzulátusa egyik munkatársának, Horváth Ottó, 
az MDP Sopron városi bizottságának első titkára 1956 szeptemberében elmondta, 
„nem egészséges nézeteket" ébresztett a lakosság körében. Egyesek azt a következ-

6 Uo. 
7 Magyarországon a tüntetés először Debrecenben kezdődött. Itt dördült el az első sortűz kb. 18 órakor amely követ

keztében 3 fő meghalt és kb. 25 fő megsebesült. - (Horváth Miklós [ H.M.] megjegyzése) 
8 Irodalmi Újság, 1956. október 23. 
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tetést vonták le belőle, hogy „ha Ausztria semleges tudott lenni és ezek után saját 
nemzeti érdekeinek megfelelő kül- és belpolitikát folytathat, akkor Magyarország 
miért ne szabadulhatna meg a moszkvai függőségtől és miért ne válhatna ugyancsak 
semlegessé?"9. 

Ezen a beszélgetésen Horváth beszámolt arról is, hogy az emberek pozitívan ér
tékelték a Szovjetunióban megkezdődött hruscsovi fordulatot és az 1953-ban indult 
magyarországi reformokat, de nem tudják megérteni, hogy ha Magyarországnak 
nem is engedélyezik az osztrák típusú semlegességet, miért tiltják meg számára még 
a szocializmus demokratikus változatát is. 

A soproni első titkár az embereket idézve így folytatta: „Hruscsov elvtárs azt 
mondta, hogy a szocializmus építése során az országok között lehetnek bizonyos 
különbségek a nemzeti sajátosságaikból kifolyólag. De Magyarország miért másolja 
teljesen a Szovjetunió módszereit? Valószínű, hogy az az út amelyet Nagy Imre 
jelölt ki a szocializmus építése terén, sokkal jobb annál, mint amelyen jelenleg ha
ladunk"10. 

A magyar reformerek véleményünk szerint megértették, hogy a szovjet csapatok 
azért maradtak Magyarországon, hogy a szovjet - adott esetben sztálinista - típusú 
szocializmus építésének megvalósítása felett őrködjenek. 

Jellemző, hogy az 1953-as német, és az 1956-os lengyel eseményeket követően a 
szovjet politikai és katonai vezetés mindent elkövetett a befolyásának biztosítása 
érdekében. Ezzel kapcsolatos, hogy a Szovjetunió Honvédelmi Minisztere, Zsukov 
marsall utasítására 1956 júliusának közepén A. I. Antonov tábornok - a Varsói 
Szerződés egyesített fegyveres erői vezérkarának főnöke, a szovjet fegyveres erők 
vezérkari főnökének első helyettese - vezetésével egy tisztekből és tábornokokból 
álló csoport ellenőrizte a Magyarországon állomásozó Különleges Hadtest csapata
inak a harckészültségét. Ezt követően - 1956. július 20-án - a Különleges Hadtest 
parancsnoka, P. N. Lascsenko altábornagy jóváhagyta „A Különleges Hadtest terve 
az állami rend helyreállításában való részvételre Magyarország területén"11 című 
okmányt. A terv a („Volna") - „Hullám" - fedőnevet kapta és annak végrehajtását a 
„Kompasz" - („Iránytű") - jelszó elhangzását követően kellett megkezdeni. 

Az 1953-as berlini eseményeket követően hasonló terveket dolgoztak ki a többi 
Közép-Európában állomásozó szovjet csapat részére. A szovjet fegyveres erők ve
zérkara a - szovjet csapatok Ausztriából történt kivonulását követően Magyarorszá
gon felállított - Különleges Hadtest részére is hasonló tartalmú terv elkészítésére 
adott parancsot. Ennek elmulasztását az előbb említett ellenőrzés fedte fel. 

A tervezett feladatokat - a magyar főváros fontosabb objektumainak megszállását 
és megtartását, ellenőrzését - munkatérképen is rögzítették. A térképhez különleges 
intézkedéseket tartalmazó tervet is mellékeltek. 

E terv szerint a Különleges Hadtest alakulatainak a jelszó - „Kompasz" - elhang
zását követően az elhelyezkedésüktől függően a kijelölt objektumokat 3, illetve 6 
órán belül el kellett foglalniuk. A fővárosban a „rend helyreállításának" feladatát a 
2. gépesített gárdahadosztálynak, míg az osztrák-magyar határ védelmének a 

9 JDKL 5. f., 28. op. 294. ő. e., 93. o. 
10 Uo. 94. o. 
11 OFHMKA 32. f. 701291 op., 17. d , 30. o. 
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megerősítését, valamint a szovjet csapatok helyőrségeinek a biztosítását a 17. gé
pesített gárdahadosztálynak kellett végrehajtania. A 177 bombázó és a 195. 
vadászrepülő gárdahadosztályoknak, valamint a Különleges Hadtest kötelékébe 
tartozó tüzér-, légvédelmi, műszaki és egyéb fegyvernemi csapatok a repülőterek, 
katonai bázisok, raktárak és egyéb fontos szovjet objektumok biztosítását és védel
mét látták el. 

A tervekben rögzítették az egységek mozgásának és tevékenységének rendjét, a 
fegyverhasználat eseteit, a lőszerellátás módját, meghatározták a helyi polgári szer
vekkel, valamint a Magyar Néphadsereg alakulataival kialakítandó kapcsolatot tar
talmát és mértékét. A terv végrehajtását követően az alárendeltek feladatait külön, 
részletes utasításokban határozták meg.12 

Andropov a magyarországi fejleményekről rendszeresen jelentéseket küldött 
Moszkvába az SZKP Elnökségének és a Külügyminisztériumnak. 1956. október 6 és 
19-e között a nagykövet több esetben találkozott a hadtest és hadosztályok pa
rancsnokaival, s a helyzetet értékelve a harckészültség fokozására szólította fel 
őket. A hadtest vezetése jelentéseiben a szovjet vezérkart tájékoztatta a magyaror
szági eseményekről. 

Ezzel egyidőben a Szovjetunió területén is megfelelő biztonsági intézkedéseket 
adtak ki arra az eshetőségre, ha az események Magyarországon ellenőrizhetetlenné 
válnának. Már október 19-én teljes harckészültségbe helyezték a 7. légideszant 
hadosztály kötelékébe tartozó 108. ejtőernyős-deszant gárdaezredet; az alakulatok 
október 20-ára Kaunas és Vilnius repülőterein elérték az indulási készenlétet. 
Október 21-én a Különleges Hadtest vezetése ellenőrizte a „Hullám" végrehajtásá
ban résztvevő alakulatok készenléti állapotát.1 

Ebben az időben Budapesten az események felgyorsultak. Október 16-án az 
egyetemek és főiskolák hallgatói - a DISZ-ből kiválva - megalakították17 a saját 
ifjúsági szervezetüket, a Magyar Egyetemisták és Főiskolások Egységes Szervezetét. 
Október 17-én az írószövetség pártszervezetének ülésén abból a célból követelték 
az MDP rendkívüli kongresszusának az összehívását, hogy elérjék a kompromittált 
vezetők eltávolítását és az 1953 és 1955 között megkezdett reformok folytatását. A 
diákság ülésein politikai követelések is megfogalmazódtak. Ezek között az állami 
vezetésben a sztálini módszerekről való lemondás, a politikai élet demokratizálása, 
a Nagy Imre-féle reformok folytatása, a szovjet-magyar kapcsolatoknak az egyenjo
gúság alapján történő rendezése szerepeltek. 

Október 22-én a Budapesti Műszaki Egyetem tanárai és hallgatói bejelentették, 
hogy másnap, október 23-án, tüntetni fognak.18 Október 23-án a délelőtti órákban a 
főváros egyetemei és főiskolái arról döntöttek, hogy a tüntetésen a lengyel munká-

12 Uo. 130-131. o. 
13 Uo. 
14 E. I. Malasenko. Oszobij Korpusz v ognye Budapesta. Vojenno-isztoricseszkijZsunial, 1993. 10. szám 25. o. 
15 A. Kirov: Zabugyet li Otecsesztvo pogibsih deszantnyikov? Vojenno-isztoricseszkij Zsunial, 1992. 6-7. szám 62. o. 

Ezek az előkészületek összefüggésbe hozhatóak a lengyel eseményekkel is, hiszen a Magyar Néphadseregben a lengyel
országi események miatt rendelték el ugyanebben az időben a harckészültség fokozását. Véleményem szerint a szovjet 
csapatok ekkor kettős - magyar, lengyel - célú bevetés feltételeinek a kialakítására törekedtek. (H.M.) 

16 OFHMKA 32. f., 701291. op., 15. d. 130. o. 
17 1956. október l6-án a szegedi egyetem diákgyűlésén alakult meg a MEFESZ. (H.M.) 
18 Vengrija, 1956. 76. o. 
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sággal való szolidaritásuknak adnak hangot. A Budapestre az ezekben az órákban 
Belgrádból visszaérkező párt- és állami vezetők nem voltak képesek az események 
menetének ellenőrzésére, befolyásolására. 

A Belügyminiszter, Piros László, kezdetben betiltotta a tüntetést, majd a Rádió kö
zölte, hogy a felvonulást mégis engedélyezik. 

Ugyanezen a napon két magas beosztású tábornok, I. A. Szeröv, az SZKP KB 
tagja, a KGB elnöke és M. Sz. Malinyin, az SZKP KB Revíziós Bizottságának tagja, a 
szovjet hadsereg vezérkari főnökének első helyettese sürgősen Budapestre repült. 
Amikor a felső vezetés a tüntetés betiltásának, megakadályozásának alternatíváit 
vette számba, Kopácsi Sándor rendőr ezredes, Budapest rendőrfőkapitánya Szeröv 
jelenlétében elutasította a tüntetés rendőri erőkkel történő fegyveres felszámolásá
nak a lehetőségét. Csak a rákosista ideológus Révai József és a miniszter
elnökhelyettes, Marosán György adtak volna utasítást a tömegbe lövésre.19 

Délután 3 órakor az 1948-49-es magyar forradalom lengyel tábornokának, Bem 
Józsefnek az emlékművénél kb. 50 ezer tüntető gyülekezett. Kifejezték szolidaritá
sukat a lengyel fiatalság követeléseivel, virágot helyeztek el az emlékmű talapzatá
ra. Szóltak a lengyel-magyar barátság erősítésére irányuló szándékaikról. Ezek után 
a Parlament elé vonultak. Estére ott már kb. 200 ezer munkás, alkalmazott, értelmi
ségi, diák, katonatiszt, tisztiiskolás és katona gyűlt össze.20 Mivel Nagy Imre szemé
lyében látták a reformok folytatásának a garanciáját, követelték a vezetésbe való 
visszavételét. 

Gerő Ernő 19 órakor pánikhangulatban több alkalommal felhívta Andropovot és 
Moszkvát, és kérte, hogy a Magyarországon állomásozó szovjet csapatokat a 
tüntetők elrettentése érdekében irányítsák Budapestre. 

A Rádióban 20 órakor hangzott el Gerő Ernő beszéde, amiből nyilvánvalóvá vált, 
hogy a magyar pártvezér semmilyen engedményre nem képes. Ez a beszéd a hely
zetet véglegesen elmérgesítette, s így a további események végleg ellenőriz
hetetlenné, irányíthatatlanná váltak. 

A beszéd után a Parlament elől a tüntetők egy része a Rádió épületéhez, másik 
csoportja a Sztálin szoborhoz vonult. Kb. 22 órára a „minden idők és minden népek 
vezérének" emlékműve ledőlt. A Rádiónál - az ENSZ Különbizottságának jelentése 
szerint - az épület védelmét ellátó erők leadták a tüntetőkre az első lövéseket.21 

Ezzel kezdetét vette Magyarországon a véres dráma,22 amely a magyar hadsereg 
katonáinak egy részét is a népi mozgalom mellé állította, majd pedig a felkelés és 
ellenállás soraiba vitte.23 

Ezen előzmények után, már kevésnek bizonyult a Nagy Imre miniszterelnökké 
jelölését kimondó párthatározat, Gerő Ernő ekkor már csak a szovjet katonai be
avatkozásban bízott. 

Egyes magyar kutatók állítják, hogy október 23-án este, azt követően, hogy Gerő 
a tüntetők ellen katonai segítséget kért Andropovtól, Tyihonov altábornagy - Bata 

19 Az 1956-os magyar forradalom. Budapest, 1991. 38. o. 
20 OFHMKA 32. f., 701291. op., 15. d. 132. o. 
21 1956. Az ENSZ Különbizottságának jelentése.(a továbbiakban: Az ENSZ...) Budapest, 1989. 22. o. 
22 Vida István: Magyarország 1956 október 23 - november 4. VengerszkijMeridián, 1991. 3. szám, 39. o. 
23 1956. Az ENSZ ...,22. o. 
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István vezérezredes, honvédelmi miniszter szovjet főtanácsadója - utasítására a 
szovjet csapatok megindultak Budapest felé. Ezzel összefüggésben, egy nemrégiben 
Prágában megjelent dokumentumban Ny. Sz. Hruscsov megerősítette, hogy ő októ
ber 23-án telefonbeszélgetést folytatott Gerővel, aki kérte, hogy a „nagyméretű 
tüntetés felszámolásához" adjon segítséget. Ekkor azonban még sem Hruscsov sem 
az SZKP KB Elnöksége nem adta beleegyezését a katonai beavatkozáshoz. Az en
gedélyre csak Andropovnak a „kivételesen veszélyes helyzetről és a feltétlenül 
szükséges katonai beavatkozásról" szóló jelentését követően került sor. Gerő az 
ezzel kapcsolatos kérését telefonon többször megismételte.24 A hivatalos felkérés 
szövegét, amit Andropov fogalmazott meg október 24-re datálva, október 28-án -
mivel arra Gerőnek nem volt joga - Hegedűs András írta alá. 

Az első szovjet harckocsik Budapest utcáin október 24-én hajnalban jelentek 
meg. A párt vezetőinek elképzelései szerint a katonai erők demonstrációja 
mindenekelőtt az elrettentést, a „fegyelmezetlen magyarok" megrendszabályozását 
szolgálta volna. 

Az előzmények közé tartozik, hogy október 23-án 22 órakor V. D. Szokolovszkij 
marsall, a szovjet hadsereg vezérkari főnöke, a harci riadó kiadását követően, meg
határozott körletekbe rendelte a Különleges Hadtest egységeit és alegységeit. A 
17. gépesített hadosztály - Szombathely, Kőszeg, Körmend és Győr térségében elhe
lyezett - egységeit 20 óra 10 perckor riadóztatták. Az e hadosztály kötelékébe tarto
zó 83. harckocsi- és a 1043. tüzérezred parancsnokai parancsot kaptak arra, hogy a 
Budapestre vonuláshoz érjék el a menetkészséget. A 90. tüzérezred parancsot ka
pott az osztrák-magyar határ lezárására és fedezésére. 

A Különleges Hadtest parancsnoksága 21 órakor parancsot kapott arra, hogy vo
nuljon Budapestre.27 

Október 24-én 0 órakor a Különleges Hadtest törzsének operatív csoportja 
Székesfehérvárról Budapestre érkezett és a Honvédelmi Minisztérium épületében 
berendezte a parancsnoki harcálláspontját. Október 24-én hajnali 3 órakor a 2. 
gépesített gárdahadosztály alakulatai megkezdték bevonulásukat Budapestre. 
Elsőként a 37. harckocsi ezred foglalt védelmi állást a Honvédelmi Minisztérium 
épülete körül. A hadosztály többi egysége az alábbi feladatokat hajtotta végre: 

A 4. gépesített ezred megszállta az Astoria Szállót, a Nemzeti Múzeumot, a Kos
suth Rádió épületét29 és azok környékét. 

A 6. gépesített ezred elfoglalta a Parlament, a Pártközpont, a Nemzeti Bank, a 
Főposta, a Nyugati pályaudvar épületeit, továbbá berendezkedett a budapesti 
szovjet katonai kórház, valamint a szovjet nagykövetség épületeinek a védelmre is. 

24 A .Jelcin-dosszié". Szovjet dokumentumok 1956-ról. Budapest, 1993. 54. o. - Hajdú Tibor: Az 1956. október 24-i 
moszkvai értekezlet. Az 1956-os Intézet Évkönyve 1992. 152-153- o. - Zseliczky Béla: Budapest Moszkva 1956. Szovjet 
külpolitika a hidegháború éveiben. Mezsduiiarodnije otnoseiiyija, 1995. 295. o. 

25 A , Jelcin-dosszié"..., 56., 71. o. 
26 OFHMKA32. f., 701291. op., 15. d , 133. o. 
27 Uo. 
28 Uo. 
29 A Rádió épületét a szovjet csapatok a magyar, piliscsabai 8. gépesített ezred erőivel együttműködve csak október 

25-én a reggeli órákban tudták visszafoglalni. (H.M.) 

- 3 6 -



A 87. nehéz rohamlöveg ezred a Keleti Pályaudvar, a Corvin mozi és környéke 
birtokba vételéért folyatott harctevékenységet. 

A Szovjetunióban október 23-án 19 óra 45 perckor a Kárpáti Katonai Körzetben 
állomásozó csapatok parancsnoka, P. I. Batov hadseregtábornok a 38. össz-
fegyvernemi hadsereg 3. lövészhadteste állományába tartozó 128. lövész- és a 39. 
gépesített gárdahadosztály részére elrendelte a harci riadót azzal a feladattal, hogy 
ha szükséges harccal - Csap, Beregszász, Nagyszöllős szakaszon - lépjék át a szov
jet-magyar határt és hajtsanak végre menetet, jobbról Csap-Miskolc-Hatvan, balról 
Újlak-Debrecen-Szolnok-Jászberény menetsávban, majd a 128. lövész gárdahad
osztály Hatvan és Jászberény, a 39. gépesített gárdahadosztály Szolnok és Abony 
környékén foglaljon összpontosítási körletet.31 Ezek a csapatok október 24-én ma
gyar idő szerint 0 óra 15 perctől 7 óráig átlépték a határt és a kijelölt összpontosítási 
körletekbe beérkeztek. A 128. lövész gárdahadosztály kötelékébe tartozó 315- lö
vészezred reggel megérkezett Budapestre, ahol a továbbiakban a Különleges Had
test alárendeltségében tevékenykedett. 

Október 23-án 22 óra 35 perckor a Romániában állomásozó, az Önálló Gépesített 
Hadsereg kötelékébe tartozó, a Vörös Zászló Érdemrenddel kitüntetett herszoni és a 
Szuvorovról elnevezett 33. gépesített gárdahadosztályt is harckészültségbe helyez
ték, azzal a feladattal, hogy hajtson végre menetet, jusson ki a Budapesttől 15 km-re 
lévő körletbe és készüljön fel az „ellenforradalom" leverésére a fővárosban. A had
osztály október 24-én 12 órakor befejezte a menetet. Alárendeltjei közül a 104. gé
pesített gárdaezred azonnal harcba lépett, majd kijutott a Parlamenthez és a Honvé
delmi Minisztériumhoz, ahol a 2. gépesített gárdahadosztály egységei oldalán be
kapcsolódott a harctevékenységbe. 

A nap folyamán a Különleges Hadtest szervezetszerű és a megerősítésére adott 
alakulatai a számukra kijelölt objektumok elfoglalásáért folytattak harcot. 

A felkelők rövid idő alatt ellenállási gócokat építettek ki a Vilma Királyné útja, a 
Sztálin út, a Rákóczi út, az Üllői út, a Hungária körút, a Markusovszkij utca, a So
roksári út és Lenin körút körzetében. Az október 24-re virradó éjjel a budapesti 
felkelők segítségére siettek a miskolci, sztálinvárosi, pápai és váci csoportok is. A 
felkelők a Magyar Néphadsereg egységeitől és a raktáraiból szereztek fegyvert. 

A felkelők oldalára álltak a magyar 8. (piliscsabai) gépesített ezred alegységei, az 
építő- és légvédelmi alakulatok, a Zrínyi Akadémia tisztjei és katonai iskolák hallga
tói.33 

Esztergomból ugyanekkor Budapestre érkeztek a Magyar Néphadsereg 7. gépesí
tett hadosztályának egységei, amelyek a továbbiakban a szovjet csapatokkal mű
ködtek együtt. A Gyurkó tábornok parancsnoksága alatt álló 3 lövészhadtest - 8., 
27. lövész- és az 5- gépesített - hadosztályai nem álltak át a forradalmi erők oldalára 

30 OFHMKA 32. f., 701291. op., 15. d., 226. o. 
31 Uo. 6. o. 
32 Uo. J96-197. o. 
33 A Magyar Néphadsereg szervezetszerű egységei közül október 24-én egy sem állt a forradalom oldalára. A 

felkelők ellen bevetett csapatok katonái és tisztjei közül sokan egyénileg csatlakoztak a forradalmárokhoz. (H.M.) 
34 A 3- hadtest alárendeltségébe 8. lövészhadosztály nem tartozott. (H.M.) 
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és október 24-én Kecskeméten és Szabadszálláson hozzákezdtek a felkelők felszá
molásához.35 

A Különleges Hadtest parancsnoka, Lascsenko altábornagy, értékelve a szemben 
álló csapatok és felkelők erejét és eszközeit, Budapestre rendelte a 17. gépesített 
gárdahadosztály kötelékébe tartozó 56. gépesített gárdaezredet is. A hadosztály 56. 
gépesített- és 83- harckocsi ezrede részére - október 24-én 10 órakor - az alábbi 
feladatokat szabta: harcrendben akadályozzák meg, hogy a fegyveres felkelők Buda 
területére jussanak és ott birtokba vegyék a kormány rádióadóját, speciális hírkap
csolat rendszerét, egyben biztosítsák a Keleti pályaudvar, a repülőtér és a tüzérségi 
raktárak védelmét. 

A 17. gépesített gárdahadosztály parancsnoka a felderítő alegység számára 
feladatként a sebtiben Magyarországra érkezett szovjet vezetők, - Mikojan és 
Szuszlov - védelmét és felderítési feladatok végrehajtását határozta meg. A magyar 
ügyekben már-már otthonosan mozgó magas rangú szovjet párt- és állami vezetők 
repülőgépe Veszprémben szállt le, ezért ők harckocsik kíséretében érkeztek a 
fővárosba. Első Moszkvába küldött jelentésükben arról számoltak be, hogy a város
ba vezető utak szovjet harckocsikkal és egyéb technikával vannak tele, a magyarok 
pedig kisebb csoportokban állva nyugodtan szemlélik a szovjet hadoszlop bevonu
lását. Egyesek tekintete gondterhelt volt, míg mások mosolyogtak.37 

A 177. bombázó hadosztály repülői ezen a napon 84 erődemonstrációs - és 
felderítő repülést hajtottak végre Budapest és más városok felett.38 

1956. október 24-én már mindkét részről halottak és sebesültek voltak. Akkor 
azonban a szovjet vezetők még úgy gondolták - és ebben Mikojan, Szuszlov, 
Andropov, de még Gerő Ernő is biztos volt - , hogy a szovjet csapatok a magyar 
államvédelmi alakulatokkal együtt gyorsan leszámolnak a „rendbontókkal". Ezt 
mutatja az is, hogy a TASZSZ szovjet hírügynökség ,,A budapesti népellenes kaland 
meghiúsulása" címmel tett közzé jelentést. 

Budapesten kijárási tilalmat rendeltek el és kihirdették a szükségállapotot is. 
Megjegyezzük, hogy Gerő Andropowal beszélve ekkor már azon véleményének 
adott hangot, hogy a szovjet csapatok megérkezése negatív hatást gyakorolt a 
főváros lakosságára, különösen a munkásságra is.39 

Október 25-én a Parlamentnél az ÁVH szervei tüzet nyitottak a szovjet katonákkal 
barátkozó békés tömegre. A téren sok áldozat, köztük 100 halott és még több sebe
sült maradt. 

„Az áldozatok száma nagy, közöttük asszonyok és gyerekek; s a lakosság töme
ges megtorlástól tart" - jelentette az eseményekkel kapcsolatban Külügyminiszté
riumának a budapesti brit követség. 

35 OFHMKA 32. f., 701291. op., 17. d., 32. o. A hadsereg helyi alakulatai a lakosság ellen Kecskeméten 26-án, Sza
badszálláson 28-án alkalmaztak először fegyveres erőszakot. (H.M.) 

36 OFHMKA. 32. f., 701291. op., 16. d., 121. o. 
37 Diplomatyicseszkij Vesztnyik, 1992. 19-20. szám, 53-55. o. 
38 OFHMKA 32. f., 701291. op., 15. d., 48. o. 
39 Hiányzó lapok 1956 történetéből. Dokumentumok a volt SZKP KB levéltárából. Budapest, 1993. 101-105. o. 

.40 Titkos jelentések. 1956. október 23 - november 4. Budapest, 1989. 51. o. 
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A vezetők cserélgetésében már oly jártas Mikojan az MDP Politikai Bizottságának 
ülésén az SZKP KB Elnökségének nevében Gerő Ernő leváltását javasolta. Helyére 
Kádár János került. Az ülést követően Nagy Imre és Kádár János nyilatkozatot tettek 
közzé az új vezetés programjáról. 

Eközben a szovjet 2. gépesített gárdahadosztály szervezetszerű és megerősítésül 
kapott alakulatai, továbbá a 33. gépesített gárdahadosztály - a 104. gépesített gár
daezred kivételével - parancsba kapta, hogy „tisztítsa meg" a főváros délkeleti ré
szét a „lázadóktól": jobbról: a Kőbánya-felső állomás - Keleti pályaudvar irányban a 
Dunapartig, balról: szintén a Duna partját is. A kijelölt csapatok a feladat végrehaj
tását megkezdték. 

A Kárpáti Katonai Körzetbe tartozó 54. pontonos műszaki ezred a nehéz harcko
csiknak 14 órára átkelő hidat épített a Tiszán Szolnokon a vasúti híd közelében. 

Október 23-án és 24-én a politikai válság a nép haragjának spontán robbanásá
ban öltött testet, és ez a polgárháború elemeit is magán viselő háborúhoz vezetett, 
amely háború - a szovjet fegyveres beavatkozás eredményeként - október 25-től a 
területi sérthetetlenségért, a nemzeti függetlenségért a szovjet katonai megszállók 
ellen folytatott nemzeti felszabadító mozgalommá és harccá vált. 1 

Október 25-én a felkelők tevékenysége - elsősorban a Parlament előtti tömegmé
szárlás következtében - kiterjedt az egész ország területére. Másnap Mikojan 
kénytelen volt jelenteni Moszkvába az SZKP vezetésének, hogy : habár a felkelést 
levertnek lehet tekinteni, ,,a békés népi mozgalom tovább folytatódik", sőt 
növekvőben van. 

Több magyar városban tömeggyűlések és tüntetések voltak, amelyeken a 
résztvevők elsősorban a szovjet csapatok kivonását követelték. Mezőkövesden, 
Hatvanban és még néhány városban megrongálták a 2. világháborúban " elesett 
szovjet katonák emlékműveit is. 

A szovjet csapatok jelenléte és részvétele a felkelők elleni harcokban oda veze
tett, hogy a tömegek az összes szovjet csapat kivonását és a nemzeti függetlenség 
helyreállítását kezdték követelni. Titkos táviratában Mikojan és Szuszlov jelezte a 
moszkvai vezetésnek, hogy a szovjet csapatok kivonásának a követelése kezd tö
megessé válni. A magyar párt- és politikai vezetők előtt a probléma kezelésével 
kapcsolatban kijelentették: „semmiképpen sem szabad felvetni a szovjet csapatok 
Magyarországról történő kivonásának a kérdését, mert ez az amerikai csapatok 
bevonulását jelentené". Ugyanerről Moszkvába jelentették: „Megmondtuk, hogy be 
lehet jelenteni: a szovjet csapatok, miután Budapesten a rend helyreállt, visszatér
nek eddigi állandó állomáshelyükre". 

Október 26-án reggel a 33. gépesített gárdahadosztály alárendeltjei - a 104., a 
105. és a 106. gépesített gárdaezred, a 100. és 1195. tüzérezred, a 1093. légvédelmi 
tüzér-, a 71. harckocsi-, a 133- nehéz rohamlöveg gárdaezred, a 6l. aknavető osz
tály, valamint híradó, műszaki, szállító zászlóaljak, az önálló vegyivédelmi század -

41 OFHMKA 32. f., 701291. op., 17. d., 48-49. o. 
42 JDKL89. f., 2. op., 2. ő. e., 97-98. o. 
43 A,Jelcin-dosszié"... 51. o. 
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bevonultak Budapestre, ahol a számukra meghatározott körzetben október 29-ig 
vettek részt a harcokban.44 

Budapest kijelölt objektumaiban a szovjet megerősített 2. gépesített hadosztály 
egységei is folytatták a felkelők elleni harcot. Erre mintegy válaszként a lakosság 
Nyíregyházán, Abonyban, Egerben, Gyöngyösön, Füzesabonyban, Miskolcon va
lamint Besenyetelek, Tiszanána és Dombrád falvakban szovjet katonai emlékhelye
ket rongált meg. 

A Kárpáti Katonai Körzethez tartozó 70. lövész gárdahadosztály számára október 
26-án harci riadót rendeltek el abból a célból, hogy két nap alatt töltse fel állomá
nyát és gépkocsikon, illetve csapatszállító eszközökön a Kárpátok hágóin keresztül 
megtett mintegy 500 km-es menet után, október 28-án Magyarországon, Debrecen-
Miskolc-Nyíregyháza térségében foglaljon összpontosítási körletet. Az e hadosztály 
kötelékébe tartozó 104. rohamlöveg ezred már korábban - vasúti szállítással - Rava-
Russzkából Beregszászra települt át, majd október 26-án 10 órakor Nyíregyháza 
térségében összpontosítási körletet foglalt. 

Október 26-ról 27-re virradó éjszaka mozgósították a Kárpáti Katonai Körzet ál
lományába tartozó 27. gépesített hadosztályt is, amely parancsot kapott arra, hogy 
erőit Beregszász környékén összpontosítsa, majd a határt átlépve Nyíregyháza-
Debrecen-Szolnok menetvonalon hajtson végre menetet. 7 

Október 27-én a TASZS2 jelentette, hogy átalakítások történtek a Nagy Imre
kabinetben. Ezt követően az MDP Politikai Bizottságának egyetértésével a 
kormányfő ismertette a rádióban a kormányprogramját amelyben ígéretet tett arra, 
hogy ,,tárgyalásokat kezd a Szovjetunióval a szovjet csapatok Magyarországról való 
kivonásának kérdésében". Ez utóbbit Mikojan és Szuszlov úgy értékelte, mint a 
„legdurvább hibát"48, amit a kormány elkövethetett. Igaz, hogy Nagy Imre és Kádár 
János ezek után megígérte, hogy ez az ígéret - annak ellenére, hogy felkelők ezt 
követelik - nem kerül majd be a hivatalos kormányfelhívás szövegébe. A szovjet 
küldöttek ekkor kijelentették, hogy a magyarok „ebben a kérdésben a „továb
biakban nem tehetnek engedményeket". 

Ezen a napon - október 27-én reggel 8 órakor - a 27. gépesített hadosztály csapa
tai átlépték a határt és gyorsított menetet hajtottak végre a Szolnok térségében kije
lölt összpontosítási körletbe. 

A felkelők Budán, aktív tevékenységüket felújították, a pesti oldalon pedig to
vábbra is ellenőrzésük alatt tartották a főváros délkeleti részeit, megtartották a 
Corvin mozit és a környékén lévő háztömböket. A mintegy 700-800 főt számláló 
ellenálló csoport vezetője Ivánkovács László volt. A forradalmárok oldalára álltak a 
Kilián laktanyában elhelyezett, Maiéter Pál ezredes parancsnoksága alá tartozó 
1221., 1222. és a 1226. sz. építő zászlóaljak is. 

44 OFHMKA32. f., 701291. op., 15. d , 197. o. 
45 Uo. 226. o. 
46 Uo. 280. o. 
47 Uo. 298. o. 
48 JDKL 89. f., 2. op., 2. ő. e., 101-107. o. Ez az esemény október 28-án történt. Nagy Imre ezzel kapcsolatos beszéde 

a Rádióban 17 óra 25 perc után hangzott el. (H.M.) 
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A Különleges Hadtest csapatai katonai akciókat hajtottak végre a Magyar Nép
hadsereg Vörös Csillag Nyomdája ellen, ahol 200 ezer szovjetellenes röplapot 
zsákmányoltak és a hadtest parancsnoksága a fegyverletételre felszólító ultimátumot 
juttatott el a Corvin köz védőihez. 

A szovjet dokumentumok a népi ellenállás erősödéséről szólnak ezekben a na
pokban, például Debrecen, Miskolc, Székesfehérvár, Pécs, Tatabánya és más váro
sokban is. 9 

A Kárpáti Katonai Körzet 1. vasútépítő dandára számára is harci riadót rendeltek 
el azzal a feladattal, hogy vonuljon Csap vasútállomásra, ahol biztosítsa a „felkelt 
magyar vasutasok miatt akadozó" vasúti forgalom rendjét. 

A 38. összfegyvernemi hadsereg alárendeltségében lévő 39- gépesített gárdahad
osztály - ez a hadosztály már október 24-én 7 órakor összpontosítási körletet foglalt 
Szolnok-Abony körzetben - 11 óra 30 perckor parancsot kapott arra, hogy hajtson 
végre menetet Szolnok-Cegléd-Nagykőrös-Kecskemét-Dunaföldvár, valamint 
Cece-Pincehely-Nagykónyi-Kalocsa-Dombóvár menetvonalakon és a nap végére 
foglaljon összpontosítási körletet Tamási körzetében. 

Október 27-ről 28-ra virradó éjjel a Kárpáti Katonai Körzet, parancsnoka, Batov 
hadseregtábornok utasítására harci riadót rendeltek el a 11. és a 32. gépesített gár
dahadosztályoknak, a 60 légvédelmi tüzérhadosztálynak és a 8. gépesített hadsereg 
önálló egységeinek is. Ezeknek a magasabbegységeknek és egységeknek feladatul 
szabták, hogy állomáshelyeikről - Berdicsev, Novográd-Volinszk, Zsitomir, 
Hmelnyickij, Zsmerinki - gyorsított kombinált menettel - vasúton és közúton - a 
legrövidebb időn belül jussanak el Magyarország keleti megyéibe.51 

Ezzel egyidőben Magyarországon - különböző neveken (forradalmi bizottságok, 
nemzeti bizottságok, munkástanácsok, stb.) - megalakultak az új helyi és területi 
hatalmi szervek és küldötteik Nagy Imrét a forradalom követeléseinek radikális 
végrehajtására ösztönözték. Ezek hatására a párt- és kormányszervek kezdték meg
érteni, hogy a kialakult tömegmozgalmat nem szabad továbbra is „ellen
forradalminak" tekinteni. A magyar felső politikai vezetésben egyesek belátták: „a 
munkások tízezrei állnak velünk szemben", „demokratikus tömegmozgalommal 
állunk szemben". Voltak, akik közvetlenül ki is jelentették, hogy a felkelők elleni 
fegyveres harc további folytatása egyenlő a „nép elleni fellépéssel". Az egyik érte
kezleten egyikük közölte: „reggel 7 órától már nem lövünk a népre". A fenti idéze
tek az MDP KV ülésének jegyzőkönyvében találhatók52 és amelyek arról tanúskod
nak, hogy a nép demokratizálódási, valamint függetlenségi törekvései jelentkeztek 
és hatottak a vezetés körében is. 

A Magyar írószövetség felszólította a kormány vezetőit, hogy azonnal szüntessék 
be a tüzet, a felkelés résztvevőit részesítsék amnesztiában és vonják vissza a lakta
nyákba a szovjet csapatokat. A Miskolc városi munkástanács arra kérte a kormányt, 

49 OFHMKA 32. f., 701291. op., 15. d., 134. o. 
50 Uo. 390. o. 
51 Uo. 19. o. 
52 A kormány és a párt vezető szerveinek a dokumentumaiból. (Közli: Glatz Ferenc) História, 1989. 4-5. szám, 32-

33. o. 
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hogy „merjen élni a nép bizalmával és küldje haza a szovjet csapatokat, ne folyjon 
Budapesten és máshol több magyar vér". 

A Borsod megyei munkástanács egy győri adón keresztül javasolta: „Szólítsátok 
fel valamennyien a Szovjetunió csapatait orosz nyelven is, hogy ne harcoljanak a 
magyar nép jogos szabadságharcának elfojtásáért. Mi a barátunknak akarjuk tekin
teni a Szovjetuniót, de függetlenek akarunk lenni tőlük és nem akarunk velük hábo
rúzni".53 

A megújított magyar vezetés október 27-28-án - a magas rangú szovjet vezetők 
jelenlétében - hivatalosan elvetette a magyarországi események ellenforradalom
ként való értékelését és elismerte azok össznépi és demokratikus jellegét. Nagy 
Imre az MDP KV és PB ülésén többek között kijelentette: „Ha a széles alapokon 
nyugvó mozgalmat ellenforradalomnak fogjuk tekinteni, ahogy ezt korábban érté
keltük, nem marad más lehetőség a számunkra mint annak a fegyverekkel, tankok
kal és ágyútűzzel való elfojtása. Ez tragédia. Számunkra nyilvánvaló, hogy ez nem a 
mi utunk." 

Az események átértékeléséről Nagy Imrének kellett értesítenie az országot. Ez a 
lépés az új párt- és állami vezetés feltétlenül rugalmas politikáját mutatja. Nagyék 
készek voltak a párbeszédre a néppel, elismerték követeléseik igazságosságát. 

Október 28-án a moszkvai képviselőkkel folytatott konzultáció után a kormány 
feloszlatta az ÁVH-t, megegyezett a szovjet csaptoknak a fővárosból történő kivoná
sáról, határozatot hozott a demokratikus többpártrendszer visszaállításáról. A dön
tést Nagy Imre az esti rádióbeszédében hozta nyilvánosságra. 

Ezzel az új koalíciós kormány hozzálátott az élet normalizálásához. A nyilatkoza
tot követően a harcok a legtöbb helyen megszűntek. Megerősítést nyertek a helyi 
hatalom új szervei, a forradalmi bizottságok, visszaállították a régi állami szimbólu
mot - a Kossuth-címert - , és nemzeti ünneppé nyilvánították március 15-ét. 

Október 28-án este I. Szeröv hadseregtábornok, a KGB főnöke az SZKP KB-nák 
Moszkvába azt jelentette, hogy még Münnich Ferenc belügyminiszter, a Szovjetuni
óban ismert internacionalista is úgy értékelte az eseményeket munkatársai előtt 
mint „a dolgozók mozgalmát igazságos követeléseik teljesítéséért".55 

Ezt követően a Magyar Néphadsereg alakulatai nem kaptak több parancsot a 
felkelők elleni harcra. Budapesten megalakult a Forradalmi Katonai Tanács, mely
ben ott volt Király Béla, Kána Lőrinc, Kovács István tábornokok, Maiéter Pál ezredes 
és mások, akik feladatuknak tekintették az új forradalmi hadsereg, a Nemzetőrség 

53 Irodalmi Újság, 1956. október 26., A forradalom hangja. Magyarországi rádióadások. 1956. október 23-november 
9. Budapest, 1989. 115., 186. o. 

54 Glalz Ferenc: Újrakezdés. A kormány és a párt vezető szerveinek dokumentumaiból. História, 1989. 4-5. szám, 
36-40. o. 

55 A , Jelcin dosszié"..., 63. o. 
56 A hadsereg vezetésének Forradalmi Katonai Tanácsa október 30-án alakult meg. Ennek Maiéter Pál ezredes és 

Király Béla vezérőrnagy nem volt a tagja. Utóbbi két személy az október 31-én megalakított csúcsszervbe, a Forradalmi 
Honvédelmi Bizottmányba lett beválasztva. A Nemzetőrség első alegységei spontán módon már október 26-át követően 
megalakulnak. A Nemzetőrség egységes szervezetének koncepcióját - Király Béla előterjesztésében - Nagy Imre október 
30-án hagyja jóvá. A konkrét szervező munka október 31-e - a Kilián laktanyában megtartott értekezlet - után öltött 
szervezett formát, gyorsult fel. (H.M.) 
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megszervezését. A 37. lövészezred és a 46. (honi) légvédelmi tüzérhadosztály átállt 
a felkelők oldalára, akiket fegyverrel is elláttak. 

Október 28-án 10 órakor elrendelték a harci riadót a 31. légideszant-ejtőernyős 
hadosztály - kötelékében a 114. és 381. ejtőernyős deszantezredekkel - számára 
azzal a feladattal, hogy Lvov (Lemberg) és Hmelnyickij repülőtereiről légiszállítással 
jussanak el a veszprémi repülőtérre, ott kezdjenek hozzá a később pontosításra 
kerülő harcfeladatok teljesítéséhez. 18 órakor a 114. ejtőernyős deszantezred két 
menetvonalon - Novgorod-Volinszkij-Lvov és Novgorod-Volinszkij-Hmelnyckij -
megkezdte a menetet a kijelölt felszállóhelyekre. 

Október 28-án az Izvesztyija ,,Az ellenforradalmi puccs szervezői Magyarorszá
gon elszámították magukat" címmel ezt írta: ,,A magyar ellenforradalom felszámo
lásában a főszerepet maga a magyar nép, a Magyar Néphadsereg alakulatai és az 
Államvédelmi Hatóság szervei játsszák. Ebben segítségükre vannak a szovjet kato
nai alakulatok is, amelyek a Varsói Szerződés alapján tartózkodnak Magyarorszá
gon". Kommentárt fűzni ehhez felesleges. 

Budapesten azonban még folytak a harcok. A felkelők egy része nem bízott a 
Nagy Imre-kormány ígéreteinek teljesítésében és mint az a szovjet csapatok tevé
kenységének a leírásából is kiderül, azok sem szüntették meg a harcot a felkelők 
állásai ellen. Szovjet források szerint a felkelő csoportok kezében volt továbbra is 
mintegy 100-120 lakónegyed, a főváros délkeleti része. A Corvin-köziek is elutasí
tották a fegyverletételre vonatkozó javaslatot, majd sikeresen visszaverték a szovjet 
33. gépesített gárdahadosztály támadásait is. A 2. gépesített gárdahadosztály tevé
kenységi körzetében is kiújultak a harcok. 

A 128. szovjet lövész gárdahadosztályt, amely már október 24-én reggel 7 órától 
Jászberény és Hatvan körzetében tartózkodott, szintén Budapestre rendelték és az 
megkezdte a kijelölt objektumok elfoglalását; közben harcba lépett a felkelők cso
portjaival. 

A 27. gépesített hadosztály befejezte a menetet és Szolnoktól nyugatra gyüleke
zett. 

Október 28-án reggel 6 órakor a 8. gépesített hadsereg kötelékébe tartozó 70. lö
vész gárdahadosztály is átlépte a szovjet-magyar határt azzal a feladattal, hogy ok
tóber 28-án 23 órakor Debrecen körzetében foglaljon összpontosítási körletet. 

Az új kormány erőfeszítése azonnal hatással voltak a helyzet rendezésére. ,,A lö
völdözés teljes egészében szünetel" - írta ezzel kapcsolatban Mikojan és Szuszlov 
a Moszkvába továbbított napi jelentésében. 

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa ezen a napon vette fel napirendjére a magyar kérdés 
megtárgyalását. 

57 OFHMKA 32. f., 701291- op., 15. d., 138. o. Fontos annak a tisztázása, hogy a kormány értékelésének a megválto
zásával a hadsereg erői is automatikusan a forradalom oldalára kerültek. Az átállás kinyilvánítása, bejelentése az új 
kormány és a felkelők törekvéseivel való azonosulást jelentette. Olyan alakulat amelyik október 28-a és november 4-e 
között a törvényes magyar kormány ellen fordult volna nem volt. (H.M.) 

58 A. Kirov: i. m. 62. o. 
59 OFHMKA 32. f., 701291. op., 15. d., 117. o. 
60 JKDL 89. f, 2. op., 2. ő. e. 122. o. 
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Ezzel a szovjet csapatok mozgása nem szűnt meg. Október 28-án 23 órakor a 70 
lövész gárdahadosztály befejezte menetét és csapatai Debrecen körzetében cso
portosultak. Hajnali 2 órakor a 381. ejtőernyős deszantezred a 114. ejtőernyős 
deszantezreddel megegyező menetvonalon megérkezett a felszállásra kijelölt 
repülőtérre. 

A 2. és a 33. gépesített gárdahadosztály, valamint a 128. lövészhadosztály csapata
inak többsége ezen a napon beszüntette a harcot. Hivatalosan 22 órakor az 
előbbiekben említett, Budapesten harcoló szovjet csapatok is parancsot kaptak a 
tűz beszüntetésére. : 

A felkelők ekkor szilárdan az ellenőrzésük alatt tartották a főváros déli- és keleti 
részeit. A Magyar Néphadsereg alakulatai és katonai tanácsai bejelentették, hogy a 
felkelők oldalára állnak. A csapatok parancsot kaptak arra, hogy kötelékeikben 
szüntessék meg a politikai helyettesi beosztásokat, alakítsák meg az egységekben a 
tiszti tanácsokat. A felső katonai vezetés bejelentette a váll-lapok cseréjét, a sapkák
ra nemzeti színű szalagot tűzettek, intézkedett a munkástanácsok támogatására. A 
Nagy Imre-féle vezetés hatására az ország nagyobb részében megjelentek a helyzet 
konszolidációjának az első jelei. 

Október 30-án a szovjet kormány nyilatkozatot tett közzé a „Szovjetunió és a 
többi szocialista ország közötti barátság és együttműködés fejlesztésének és további 
erősítésének alapelveiről", melyben hangsúlyozta, hogy ,,a szocialista nemzetek 
nagy közösségéhez tartozó országok" kölcsönös kapcsolataikat csakis a teljes 
egyenjogúság, a területi integritás tiszteletbetartása, az állami függetlenség és szuve
renitás, az egymás belügyeibe való be nem avatkozás elveire építhetik". A nyilat
kozat mind Magyarországon, mind a szocialista tábor többi országában, sőt az egész 
világon is kedvező visszhangra talált. 

A szovjet hadigépezet azonban a nyilatkozat ellenére sem állt le, tovább folyta
tódott a csapatoknak a magyar területekre és az ország nyugati határaihoz történő 
átdobása, átirányítása. Ma már tudjuk, hogy a szovjet kormány nyilatkozata csak a 
világ megnyugtatását, a felkelők és a Nagy Imre-kormány félrevezetését szolgálta. 
Ezt bizonyítja, hogy a szovjet vezetés folytatta az előkészületeket a kérdés erőszakos 
rendezésére. 

Nem hagyható azonban figyelmen kívül az amerikaiaknak a kérdésben elfoglalt 
álláspontja sem. Többé-kevésbé ismert, hogy az Amerikai Egyesült Államok akkori 
adminisztrációja már október 27-én nyilvánosságra hozta, hogy a magyar üggyel 
kapcsolatos kérdésben semleges kíván maradni. Erről az USA moszkvai nagyköve
te, Charles Bohlen október 29-én értesítette a szovjet felső vezetést. Izrael ezen a 
napon támadta meg Egyiptomot, tört be a Szuezi-csatorna övezetébe. A konfliktus
ba szinte azonnal belekeveredett Anglia és Franciaország is. Mindezek a tényezők -
mintegy szabad kezet adva - lehetővé tették a szovjet vezetés számára, hogy az 
előre eltervezett módon, erőszakkal szakítsa félbe a magyar demokratizálódási fo
lyamatot. 

61 OFHMKA 32. f., 701291. op., 15. d, 139. o. 
62 Izvesztyija, 1956. október 31. 
63 Hajdú Tibor: 1956 nemzetközi háttere. Társadalmi Szemle, 1989. 8-9. szám, 41-43- o. 
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Az új magyar vezetés nem is sejthette, hogy a magyarországi hadműveletek má
sodik, befejező szakasza terveinek kidolgozására Zsukov marsall már október 27-
én parancsot adott a szovjet vezérkarnak. 

Október 30-án 10 óra 30 perckor a 31. légideszant gárdahadosztály 114. ejtő
ernyős deszantezredének alegységei leszálltak a veszprémi repülőtéren. 20 órakor 
ugyancsak Veszprémben földet ért a 381. ejtőernyős deszantezred is. A magyar 
területre átszállított légideszant csapatok utánpótlási anyagraktárait a Munkács mel
letti katonai repülőtéren alakították ki. 

Ugyanezen a napon Mamszurov altábornagy, a Magyarország keleti részén össz
pontosult a 38. összfegyvernemi hadsereg - parancsnoka parancsot kapott a 
„Vihr" - „Forgószél" - fedőnevű támadó hadművelet előkészítésére. 

Ennek a hadműveletnek az előkészítését nem akadályozta meg az a döntés, 
melynek alapján a szovjet csapatokat Budapestről kivonták, és az sem, hogy ekkor
ra elhangzott és világszerte ismertté vált a szovjet kormány nyilatkozata. 

A levéltári anyagok megerősíteni látszanak azt is, hogy a budapesti csapatkivoná
sokat igyekeztek lassítani, azzal az indokkal húzták az időt, hogy még nem született 
megegyezés a forradalmi bizottságokkal. 5 

A csapatkivonási huzavona miatt a Magyar Néphadsereg Forradalmi Honvédelmi 
Bizottmánya felhívásában arra figyelmeztette a szovjet politikai- és katonai vezetést, 
hogy ha-nem vonják ki csapataikat Budapestről, össznépi háborút indítanak elle
nük.66 

A Forradalmi Honvédelmi Bizottmány felhívásának hatására ekkor már a 3. ma
gyar lövészhadtest személyi állománya is támogatta a felkelőket. A hadtest parancs
noka, Gyurkó Lajos vezérőrnagy és a politikai osztály vezetője - attól tartva, hogy a 
felkelőkre való lövetésért felelősségre vonhatják őket - repülőgépen szovjet terület
re, Munkácsra menekültek, ahol a szovjet hatóságoktól menedéket kértek. 

Eközben Magyarországra újabb és újabb szovjet alakulatok érkeztek. Az ezzel 
kapcsolatos hírek nyugtalanították a magyar vezetést és Andropov nagykövettől 
magyarázatot vártak. Ezt Mikojan és Szuszlov is jelezte Moszkvának. Azt tanácsol
ták, hogy a szovjet vezetés állítsa le a csapatok átszállítását és csoportosítsák azokat 
szovjet területen, a magyar határ közelében. A csapatok leállítása csak ideiglenes 
intézkedés lehetett, hiszen ezzel egyidőben azt is fontosnak tartották, hogy a hon
védelmi miniszter első helyettese, a Varsói Szerződés egyesített fegyveres erőinek 
főparancsnoka, I. Sz. Konyev marsall halladéktalanul jöjjön Magyarországra. 7 Ez 
utóbbi intézkedés csak a készülő katonai hadműveletek miatt volt, vagy lehetett 
fontos. 

64 V. Mtiszatov: Szovjet politikai beavatkozás és katonai intervenció Magyarországon 1956-ban. Múltunk, 1991. 4. 
szám, 164. o. 

65 OFHMKA 32. f., 701291. op., 15. d., 143. o. A kivonulás egyik feltétele az volt, hogy a magyar csapatok a szovjet 
erőket megbízhatóan váltsák le. Erről és a felkelők fegyverének átadásáról szóló tárgyalások október 29-ről 30-ra virradó 
éjszaka a Corvin közben nem vezettek sikerre. A szovjet csapatokat október 29-én délutántól vonták össze. A szervezett 
kivonás 30-án délutántól 31-én délig tartott. (H.M.) 

66 Uo. A Forradalmi Honvédelmi Bizottmány október 31-én alakult meg. Felhívásukat ezt követően tették közzé; Mi
vel a szovjet csapatoknak a fővárosból történő kivonása ekkor már folyik, ezért ez a testület már a szovjet csapatoknak 
az országból történő teljes távozását is követeli. (H.M.) 

67 JKDL 89. f., 2. op., 2. ő. e., 122-124. o. 
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Október 31-én fejeződött be a szovjet csapatok kivonása Budapest területéről. A 
fővárosban a szovjet objektumok védelmére csak kisebb alegységek maradtak visz-
sza. A Szovjet Különleges Hadtest parancsnoksága Tökölön, a repülőtér melletti 
szovjet laktanyában rendezkedett be. De még mielőtt a kivonás megkezdődött vol
na, a szovjetek igyekeztek kimenekíteni azokat a magyar vezető pártembereket és 
állam védelmis tiszteket, akikből később különleges csoportokat alakítottak ki. Ezek 
a csoportok a szovjet csapatokkal együtt vettek részt a további hadműveletekben. 

Ugyancsak október 31-én 18 óra 45 perckor riadóztatták Vörös zászló Érdem
renddel kétszer, valamint a Szuvorov és Kutuzov Érdemrenddel is kitüntetett - 35. 
harckocsi - gépesített gárdahadosztályt, amelynek az Odesszai Katonai Körzet pa
rancsnoka, Hetyman vezérezredes parancsot adott a bevagonírozásra és Magyaror
szágra indulásra. 

Ezen a napon - október 31-én - jelentette be Nagy Imre a Honvédelmi Miniszté
rium új összetételét, amely 21 főből állt Maiéter Pál tábornok vezetésével. A hadse
reg, határőrség, rendőrség és a forradalmi ifjúság mintegy 250 küldötte volt jelen 
azon a gyűlésen, amelyen megválasztották a Forradalmi Honvédelmi Bizottmányt. 
Király Béla vezérőrnagy lett a budapesti népfelkelők parancsnoka, s neki volt alá
rendelve a mintegy 13 ezer főt számláló Nemzetőrség is. A Forradalmi Honvédelmi 
Bizottmány és a felkelők megbízottai felhívást intéztek az ország lakosságához. A 
Bizottmány elfogadta az új magyar fegyveres erők létrehozásának a programját. 

A szovjet csapatoknak a fővárosból történt kivonását követően a budapesti brit 
követség Londonnak jelentette, hogy ,,az élet kezd visszatérni a normális kerékvá
gásba". Az Egyesült Államok budapesti nagykövete, E. Barnes viszont arról értesí
tette Washingtont, hogy immár „gyakorlatilag biztossá vált ... hogy ez a magyar 
forradalom történelmi tény".71 

Ezzel együtt aggodalmuknak és elégedetlenségüknek is hangot adtak akkor, 
amikor az újabb szovjet csapatoknak az országba érkezéséről tudomást szereztek. A 
diplomaták a későbbi jelentéseikben felhívták a figyelmet arra, hogy a szovjet csa
patok kivonultak ugyan Budapestről, de „nem messze vannak a várostól" és cse
kély a valószínűtlensége annak, „hogy a szovjet vezetésnek szándékában állna 
Magyarországon meghátrálni", és esetleg már mérlegelik is „egy második interven
ció lehetőségét".72 El kell ismerni, hogy a diplomaták ezen a téren nem tévedtek. 

A magyarországi eseményekkel kapcsolatban J. F. Dulles az amerikai diploma
tákhoz intézett direktívájában a következőket írta: „A kérdés az, vajon a szovjetek 
készek-e engedni a stabilizálódást a Nagy Imre-kormány az irányításával, amely a 

68 OFHMKA 32. f., 701291. op., 16. d , 153. o. 
69 Uo. 35-36. o. A Forradalmi Honvédelmi Bizottmány - amely szervezetnek 21 tagja volt - felhívásában csak a 

fegyveres erők tevékenységéről szól. „...8. Megegyezés történt, (hogy) a forradalmi fegyveres ifjúság a közbiztonság, a 
rend és nyugalom érdekében a honvéd forradalmi bizottmánnyal és a rendőrséggel karöltve tartják fenn a rendet..." A 
Forradalmi Honvédelmi Bizottmány az ,,új magyar fegyveres erők programját" nem fogadta el. A Honvédelmi Minisztéri
um vezetése csak annyiban változott október 31-én, hogy a HM Forradalmi Katonai Tanácsa javaslatára eltávolított Tóth 
Lajos, Hídvégi Ferenc, Hazai Jenő vezérőrnagyok és Szabó István altábornagy helyett a Honvédelmi Miniszter első 
helyettesévé Maiéter Pál ezredest, a Vezérkar Főnökévé Kovács István vezérőrnagyot és Hadműveleti Csoportfőnökké 
Szűcs Miklós ezredest nevezték ki. Király Béla vezérőrnagyot a Nemzetőrség szervezésének irányításán túl Nagy Imre 
Budapest katonai parancsnokává nevezte ki. (H.M.) 

70 Titkos jelentések ... 99. o. 
71 Uo. 98. o. 
72 Uo. 11-112., 115-116. o. 
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csapataik kivonását illetően elkötelezte magát, avagy ... idegen megszállóként ismét 
helyreállítják teljes ellenőrzésüket az ország felett, (ami a jövőt illetően súlyos kato
nai terhet róna rájuk és semmissé tenné a jelenlegi nemzetközi pozíciójukat)".73 

Október 31-én, egy nappal azután, hogy a szovjet kormány közzétette az álla
mok szuverenitásának, területi integritásának a tiszteletben tartásáról és a belügye
ikbe való be nem avatkozásról szóló nyilatkozatát, az SZKP KB Elnöksége a máso
dik katonai beavatkozás megindítása mellett szavazott.7 A legfelső katonai vezetés 
garantálta, hogy Magyarországon három nap alatt „rendet teremt". 

Ezt a döntést igyekeztek titokban tartani, de a Moszkvába akkreditált nyugati 
diplomaták azonnal felfigyeltek a tábornoki kar hangulatváltozására és arra a kö
vetkeztetésre jutottak, hogy a szovjet hadvezetés inkább híve a magyar kérdés 
erőszakos rendezésének, mint a párt vezetősége.75 

Az Egyesült Államok moszkvai nagykövete, Ch. Bohlen miután a török nagykö
vetségen rendezett fogadáson Zsukov marsallal beszélt, kormányának a követ
kezőket jelentette: „Zsukov szigorúan a pártvonalhoz tartja magát. Ez érezhető a 
magyarországi helyzetre vonatkozólag nekem tett megjegyzéseiből, amelyben a 
valótlanságok és a féligazságok keveredtek a valós tények bizonyos elemeivel. ... 
[Zsukov] hozzátette, hogy a szovjet csapatok a magyar kormány kérésére mentek 
oda és addig maradnak ott, amíg a magyar kormány nem kéri kivonásukat, vagy 
amíg a »rend helyre nem áll«. Az általános kivonásról azt mondta, hogy azt a Varsói 
Szerződés országainak kell mérlegelniük ... Zsukov igyekezett katona módra védeni 
a szovjet csapatokat, kijelentette, hogy ő nem politikus, és a hadseregnek az a dol
ga, hogy a kapott parancsokat végrehajtsa".7 

A magyar eseményeket Zsukov ellenforradalmi puccsként jellemezte. A követ azt 
is megállapította, hogy „a szovjet vezetés általában sokkal jobb hangulatban volt", 
mint korábban, ami a követ szerint arra vallott, hogy párt elnökségének az ülésén 
„feltehetőleg döntés született a magyar ügy kezelésével kapcsolatban".77 

Közben a csapatmozgások egy percig sem szüneteltek. November l-re virradó 
éjjel a Kárpáti Katonai Körzet állományába tartozó - Vörös Zászló, Szuvorov és 
Kutuzov Érdemrendekkel kitüntetett - 31. viszlai harckocsihadosztály számára 
harci riadót rendeltek el azzal a feladattal, hogy Hmelnyickij-Beregszász útvonalon 
végrehajtott menet után - este 20 óráig - Munkácstól délre gyülekezzék.78 

Miután november 1-én a Kárpátalján újabb szovjet csapatok lépték át a magyar 
határt, összeült a Nagy Imre-kabinet, majd ezt követően a kormányfő magához 
kérette Andropovot. A miniszterelnök követelte az újabb szovjet csapatok bevonu
lásának a leállítását és kijelentette, ellenkező esetben Magyarország kilép a Varsói 
Szerződésből és az ENSZ-hez fordul segítségért. Andropov ígéretet tett, hogy erről a 
kormányát tájékoztatni fogja. Mivel a szovjet csapatok bevonulása tovább folytató
dott - és a szovjet vezetés a kérdéssel kapcsolatban megfelelő választ nem adott -
Nagy Imre bejelentette: Magyarország kilép a Varsói Szerződésből és felhívásban 

73 Uo. 83. o. 
74 A , Jelcin-dosszié"... 70-73- o. 
75 Titkos jelentések ... 83-86., 116. o. 
76 Uo. 
77 Uo. 
78 OFHMKA 32. f., 701291. op., 17. d., 61. o. 
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kéri az ENSZ Főtitkárát, hogy a magyar kérdés megvitatását az ENSZ közgyűlése 
haladéktalanul tűzze napirendre.79 Nagy Imre az Andropowal folytatott megbeszé
léseken kifejezte: a katonai akció leállítása esetén kész a felhívásának a visszavoná
sára. 

Ezzel egyidőben a 31. szovjet harckocsihadosztály is átlépte a szovjet-magyar 
határt, majd a Babadzsanjan altábornagy vezette 8. gépesített hadsereg - amelynek 
erői ekkor Magyarország keleti részén, elsősorban Debrecen, Szolnok, Kecskemét, 
Gyöngyös környékén tartózkodtak - is megkezdte a hadműveletek előkészítését. A 
hadsereg alárendeltségébe került a 70. lövész- és a 35. gépesített gárdahadosztály. 

A 177. bombázó hadosztály november 1 és 3-a között több mint 600 katonatiszt 
családját szállította Magyarországról a Szovjetunió területére.80 

November 1-én 11 órakor megkezdődött a 7. légideszant gárdahadosztály 108. 
ejtőernyős ezredének a vasúti átszállítása Lvov és Hmelnyickij városokból. Néhány 
órával később, 15 órakor a Kelet-Kárpáti Gajzsunaj állomásról - egy zászlóaljának 
kivételével - megkezdődött a 80. ejtőernyős ezred Beregszász állomásra történő 
átszállítása is. 

Magyarországon 19 órakor a 31. légideszant hadosztály kötelékébe tartozó 114. 
és 381. ejtőernyős ezredek parancsot kaptak arra, hogy állományuk egy részével 
rendezkedjenek be a veszprémi repülőtér védelmére, míg a személyi állomány 
fennmaradó része készüljön fel harci feladat végrehajtására. 

Ezen a napon szovjet kormánynyilatkozat jelent meg „Fegyveres agresszió 
Egyiptom ellen" címmel, melyben az olvasható, hogy Egyiptom agresszió áldozata 
lett, területére izraeli csapatok törtek be, s fennáll a veszélye annak, hogy Anglia és 
Franciaország erői is beavatkoznak. A szovjet vezetés elítélte a beavatkozást és az 
agresszió beszüntetése érdekében az ENSZ Biztonsági Tanácsához fordult. A szovjet 
álláspont ekkor is - akárcsak az október 30-i nyilatkozata - elég gyenge lábakon 
állt, hiszen a Szovjetunió egyrészt elítélte az Egyiptom elleni agressziót, ugyanakkor 
- Magyarország vonatkozásában - maga is hasonló „szerepben díszelgett". 

Az újabb szovjet csapatok bevonulás miatt november 1-én a Magyar Népköztársa
ság Külügyminisztériuma újabb tiltakozását fejezte ki a szovjet nagykövetnél. 

November 1-én vagy 2-án veszett nyoma Budapesten Münnich Ferencnek és Ká
dárjánosnak, akiket szovjet repülőgépekkel Moszkvába szállítottak. 

17 óra 50 perckor Nagy Imre rádió útján adta a világ tudtára, hogy a kormány, 
„kifejezve a magyar nép millióinak egységes akaratát, kinyilvánítja az ország sem
legességét". 

Az újjáalakult párt - az MSZMP - lapja a Népszabadság erről a következőket írta: 
„Magyarország semleges. A magyar kormány tiltakozik az újabb szovjet csapatok 
bevonulása ellen. Azonnal felmondjuk a Varsói Szerződést. A semlegességünk vé
delmére kérjük a négy nagyhatalom segítségét".81 Este a rádió is bemondta, hogy 
Magyarország kormánya jegyzéket nyújtott át a szovjet nagykövetnek, melyben 
követeli, hogy a szovjet-magyar viszony a szuverenitás tiszteletben tartása, az 

79 Új Magyar Központi Levéltár, XX-h., Bírósági iratok, 31. d. 25. kötet, 103-104. o., Vengrija, 1956. 99. o. 
80 OFHMKA32. f., 701291. op., 16. d, 48. o. 
81 Vengrija, 1956. 99. o. 
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egyenjogúság és a belügyekbe való be nem avatkozás elvei alapján fejlődjék. A 
kormány bejelentette, hogy kész tárgyalásokat folytatni a szovjet csapatok kivoná
sának kérdéséről és megerősítette, hogy az ország kilép a Varsói Szerződésből. 

November 2-án a rádióban felolvasták az előző napon a szovjet félnek átadott há
rom jegyzéket, amelyekben többek között megállapítást nyert, hogy „sajnálatos 
módon újabb szovjet egységek lépték át a magyar határt". A magyar fél újabb tilta
kozását fejezte ki az ellen, hogy a szovjet egységek nyugati irányban mozogva út
közben birtokba veszik a vasútvonalakat és a vasútállomásokat. 

Még ezen a napon Bulganyin szovjet miniszterelnök, az SZKP Elnökségének tagja 
a brit nagykövettel, U. Hayterrel folytatott beszélgetése során kijelentette, a szovjet 
fél kész tárgyalni a magyarokkal a szovjet csapatok kivonásáról, s egyben tagadta, 
hogy mennének, vagy menni készülnének Magyarországra újabb szovjet katonai 
egységek.83 

A szovjet katonai vezetés mindettől függetlenül folytatta a második, nagyobb mé
retű tömeges beavatkozás előkészületeit. A Különleges Hadtest tisztjei családtagjai
nak újabb csoportját szállították Veszprémből és Tökölről szovjet földre, de Komá
romban és Győrött is gyűjtőhelyeket alakítottak ki a számukra, ahonnan viszont 
Csehszlovákián keresztül evakuálták őket a Szovjetunióba. Azok a családtagok, akik 
Kecskeméten, vagy az ország keletibb részeiben tartózkodtak, Csapon keresztül 
autóval hagyták el az országot, míg a déli részről a 407. tüzérezred tisztjeinek csa
ládtagjait Románián keresztül szállították ki. November 4-én evakuálták a szovjet 
hadikórházak betegeit is. 

November 2-án Magyarország területén két szállítmánnyal az 1. vasútépítő dandár 
is a tevékenységi körzetébe indult. A nap folyamán a Szolnokról nyugatra el
helyezkedő 27. gépesített hadosztály egy részét Győr, Komárom, valamint Moson
magyaróvár közelébe csoportosították át. 

A Lascsenko altábornagy parancsnoksága alatt álló Különleges Hadtest, a 
Babadzsanjan altábornagy vezette 8. gépesített hadsereg és a Mamszurov altábor
nagy vezetése alatt álló 38. összfegyvernemi hadsereg - mintegy 60 ezer fős lét
számmal - készen állt a „Forgószél" fedőnevű hadművelet végrehajtására. 

A szovjet csapatok összpontosítási körleteikben olyan röpcédulákat találtak, 
amelyekben többek között az alábbiak álltak: „Szovjet katonák! Ne lőjetek a magyar 
népre! Ti se tűrnétek, hogy idegen seregek tanyázzanak orosz földön! Menjetek 
haza! A magyar nép barátságban kíván élni a szovjet néppel. Ne ömöljön se szovjet, 
se magyar vér! Ti egy nagy állam katonái vagytok, mi viszont csak kis nép. De a mi 
jelszavunk: jobb a szívünkbe mártott szurony, mint a becstelenség pecsétje. Szovjet 
katonák térjetek vissza Hazátokba!" A szovjet parancsnokok és politikai tisztek 
összeszedték a katonáktól és a tiszthelyettesektől ezeket a nyomtatványokat és azt 
magyarázták nekik, hogy azért kell Magyarországon maradniuk, mert ez a Szovjet
uniónak a Varsói Szerződésben vállalt kötelezettsége, amivel Magyarországnak is 
„baráti, internacionalista segítséget nyújtanak", de a Szovjetunió állami érdekei is 
ezt követelik. 

82 1956 sajtója ..., 329-330. o. 
83 Titkos jelentések ..., 116. o. 
84 OFHMKA32. f., 701291. op., 17. d , 1. melléklet, 25. o. 
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November 2-án New Yorkban a magyarországi helyzet megvitatása érdekében 
soron kívül összeült az ENSZ Biztonsági Tanácsa. A. A. Szoboljev szovjet ENSZ 
képviselő ezen az ülésen kijelentette: ,,A magyar kérdésnek a nyugati államok által 
sebtiben történt felvetése a Biztonsági Tanácsban nem más, mint manőver, amely 
arra irányul, hogy a közvélemény figyelmét az Egyiptom elleni angol-francia agresz-
szióról elterelje. A magyarországi helyzet megvitatása csupán ködösítés ennek a 
beavatkozásnak a leplezéséhez." 5 

Annak ellenére, hogy a BT ekkor még a kérdésben nem hozott határozatot a 
tagállamok többsége előtt tisztává vált, hogy a szovjet fél nem kíván a „tisztelet 
nyelvén" beszélni a magyar fél képviselőjével és a saját beavatkozását kívánja lep
lezni az Egyiptomban kialakult újabb feszültséggóccal. Valószínű, hogy Szoboljev -
az amerikai álláspont ismeretében - meg kívánta lebegtetni azt az érvet is, hogy a 
közép-európai országok kizárólag a szovjet befolyási szférához tartoznak. 

November 3-án Lascsenko altábornagy, a Varsói Szerződés egyesített fegyveres 
erői főparancsnoka, Konyev marsall 1. számú parancsa értelmében - és a 
„Forgószél" hadművelet operatív terveinek megfelelően - a 2. és 33. gépesített-, 
valamint a 128. lövész gárdahadosztályoknak és a hadtest alárendeltségébe lépő 
többi alakulatnak parancsot adott hogy november 4-én hajnalban, 3 óra 50 perkor 
kezdjék meg Budapest ostromát. 

Babadzsanjan altábornagy 8 órakor parancsot adott a 8. gépesített hadsereg alá
rendeltségében lévő erőknek, hogy másnap - november 4.-én - 4 óra 15 perckor 
kezdjék meg a működési területükön lévő magyar katonai helyőrségek lefegyver
zését és a kijelölt objektumok megszállását.87 

Mamszurov altábornagy hasonló feladatot adott a 38. összfegyvernemi hadsereg 
kötelékeinek. 

Ugyanezen a napon - november 3-án - reggel 5 órakor a Kárpáti Katonai Körzet 
31. harckocsihadosztálya számára riadót rendeltek el azzal a feladattal, hogy 8 óra
kor lépje át a szovjet-magyar határt és nyomuljon előre a Beregszász-Nyíregyháza-
Hajdunánás-Mezőkövesd-Füzesabony-Gyöngyös-Hatvan útvonalon. 

Ezen a napon - november 3-án - Bohlen moszkvai amerikai követ az alábbi je
lentést továbbította feletteseinek: „A Zsukowal a magyar helyzetről folytatott be
szélgetés alapján teljesen világossá vált: a szovjet katonák amellett vannak, hogy 
Lengyelországgal és Magyarországgal szemben keményen kell fellépni. Tegnap 
pedig a szíriai követségen Zsukov és Szokolovszkij elégedetnek látszottak, szinte a 
győzelmet ünnepelték. Ez nagyon is feltűnt Zsukov korábbi állapotához képest, 
amikor vele beszélgettem." A jelentésben megállapítást nyert, hogy minden tagadás 
ellenére, a jelek szerint „alapvetően az erőszak alkalmazása mellett" döntöttek, 
mivel „Magyarország másként a szovjet táborban nem tartható meg".90 

85 Izvesztyija, 1956. november 4. 
86 OFHMKA 32. f., 701291. op., 15. ci, 147. o. 
87 Uo. 16. d , 19. o. 
88 Uo. 15. d. 12. o. 
89 Uo. 16. d, 61. o. 
90 Titkos jelentések..., 124-125. o; Foreign Relations of the United States 1955-1957. V. XXV. Eastern Europe, Wash

ington, 1990. 371. o. 
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A budapesti amerikai követség jelentésében a fentieket az alábbi konkrétumok
kal egészítette ki: ,,A szovjetek, miután október 31-én kivonultak Budapest bel
területéről, hozzáfogtak csapataik gyors összevonásához. Keletről Budapest déli 
része felé vonulnak, a vidék tele van szovjet csapatokkal, amelyek körülveszik a 
nagyvárosokat, a magyar katonai támaszpontokat és repülőtereket. Budapestet nagy 
erőkkel csaknem teljesen bekerítették. Katonai becslések szerint legalább 15 gé
pesített és négy gyalogos hadosztályt vontak össze". Ugyanezen a napon egy 
későbbi jelentésben már az olvasható, hogy bár a szovjet részről még mindig tagad
ják az újabb csapatok bevonulásának tényét, „a Magyarország felé irányuló szovjet 
csapatmozgásokat, ..., jelenleg egy hadsereg és két hadtest - körülbelül 4500 harc
kocsi - van itt és még több jön". 

Amikor Bohlen követ Hruscsovot megkérdezte arról, hogy nem készül-e újabb 
csapatokat küldeni Magyarországra, az SZKP KB vezetője azt felelte: „Amennyi 
most ott van, az elegendő. De ha szükséges, küldünk még. Ez nem tréfa."91 

Budapesten a Parlamentben november 3-án délben kezdődtek el a magyar
szovjet tárgyalások a szovjet csapatok kivonásáról. A szovjet küldöttséget Andropov 
nagykövet és M. Sz. Malinyin hadseregtábornok vezették. Tagja volt még a szovjet 
hadsereg politikai főcsoportfőnökének helyettese, Sz. Sz. Sztyepcsenko altábor
nagy, a Különleges Hadtest törzsfőnöke M. G. Selbanyin, E. I. Malasenko és má
sok.92 

A tárgyalásokon a magyar felet Erdei Ferenc, Maiéter Pál vezérőrnagy, honvé
delmi miniszter, Kovács István vezérőrnagy, a vezérkar főnöke és Szűcs Miklós 
ezredes képviselték. 

A tárgyalások első fordulójában - mint ahogy az a szovjet fél számára elő volt írva 
- megegyezés nem született. A szovjet fél célja - mint ez a későbbiekből kiderül -
az időhúzás, a felkelők vezetői figyelmének a lekötése - ezzel Budapest védelme 
megszervezésének az akadályozása - volt. 

Közben szovjet részről folytatódtak a csapatösszevonások, s megtörténtek az 
előkészületek a magyar kormány tárgyalást folytató delegációjának a letartóztatásá
ra is. 

Ezt megelőzően - 14 órakor - a 107. légideszant hadosztály Munkácstól 5 km-re 
megkezdte a vasúti szerelvényekről a lerakodást. 

17 óra 30 perckor a tököli repülőtéren leszállt a 7. légideszant gárdahadosztály 
108. ejtőernyős deszant gárdaezrede. Az ezred parancsnoka a földetérést követően 
Malinyin hadseregtábornoktól parancsot kapott a „Vihr" hadműveletben való rész
vételre. Egy zászlóalja kivételével 18 órakor kezdte meg a bevonulást Magyarország 
területére a 80. ejtőernyős-deszant ezred. Gépkocsioszlopuk a Munkács-Szolnok-
Budapest útvonalon haladt. 

A második megbeszélésre 18 órai93 kezdettel, Tökölön, a szovjet katonai támasz
pont területén került sor. 20 óra körül kikapcsolták a magyar küldöttséget a kor-

91 Uo. 123., 144-145. o. 
92 A szovjet tárgyaló küldöttségnek ismereteink szerint Andropov és Malasenko nem volt a tagja. (H.M.) 
93 Magyar levéltári források szerint a tárgyalás este 22 - moszkvai idő szerint november 4-én 0 - órakor kezdődött 
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mánnyal összekötő rádióvonalat, majd pedig a Szeröv hadseregtábornok, a KGB 
elnöke tisztjeinek egy csoportjával bevonult a tárgyalóterembe és a magyar tárgyaló 
küldöttséget, köztük Maiéter Pál honvédelmi minisztert is, letartóztatta. A szovjet 
alakulatok parancsnokai ezt követően csapataikhoz távoztak, hogy folytassák a 
hajnali invázió előkészítését. 

November 4-én a hajnali órákban kezdődött el Budapest ostroma, amelyhez 
jelentős katonai erőket vontak össze. 

A „Forgószél" hadművelet megkezdése előtt a szovjet katonai parancsnokság a 
várost védő felkelő- és katonai erők megtévesztésére felhasználta a tár
gyalóküldöttségtől elvett rádió állomást, melyen keresztül - Maiéter Pál nevében -
táviratot küldtek Váradi Gyula vezérőrnagynak, a Forradalmi Honvédelmi Bizottság 
elnökének és a honvédelmi miniszter nevében parancsot adtak, hogy a Magyar 
Néphadsereg alakulatai ne lőjenek a Budapestre visszatérő szovjet erőkre. 

Ebben az időben a szovjet gépesített, harckocsi- és lövészhadosztályok tankjai, 
önjáró lövegei, gépkocsioszlopai besorolva, harci alakzatban várták a „Grom-444" -
(„Mennydörgés-444") - jelszó elhangzását, amely a „Forgószél" hadművelet meg
kezdését jelentette. 

A Különleges Hadtest kötelékei és csapatai, a 8 gépesített és a 38. össz-
fegyvernemi hadsereg alakulatai a megadott időpontban megkezdték Budapest és 
az ország más városainak és lakott településeinek a megszállását. 

4 óra 30 perckor Nagy Imre újra felhívta a budapesti nagykövetséget és ismét til
takozott a szovjet csapatok bevonulása ellen. 

5 óra 5 perckor a szolnoki rádió hullámhosszán elhangzott a Magyar Forradalmi 
Munkás-Paraszt Kormány felhívása, mely szerint a Kádár János vezette kormány 
azzal kéréssel fordult a szovjet kormányhoz, hogy a szocializmus védelme és a rend 
helyreállítása érdekében nyújtson katonai segítséget. 

5 óra 20 perckor a budapesti rádió az alábbiakat közölte: „Itt Nagy Imre beszél, a 
Magyar Népköztársaság minisztertanácsának elnöke. Ma hajnalban a szovjet csapa
tok támadást indítottak a fővárosunk ellen azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy 
megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormányt. Csapataink harcban áll
nak. A kormány a helyén van. Ezt közlöm az ország népével és a világ közvélemé
nyével!" 5 óra 56 perckor Nagy Imre a rádión keresztül kérte, hogy a szovjetekkel 
tárgyaló bizottság katona tagjai jelentkezzenek és vegyék át hivataluk vezetését. 

7 óra 14 perckor a Szabad Kossuth Rádió az alábbiakat sugározta: „Figyelem! A 
magyar kormány felkéri a szovjet hadsereg tisztjeit és katonáit, hogy ne lőjenek! 
Kerüljük a vérontást! Az oroszok barátaink és azok is maradnak!" 

A hadműveleteket az ország különböző régióiban az alábbi szovjet alakulatok 
hajtották végre: A Különleges Hadtest - a 2. és 33- gépesített gárdahadosztály és a 
128. lövészhadosztály - november 4-én hajnalban a jelszó elhangzását követően 

94 OFHMKA 32. f., 701291. op., 15. d , 144. o. 
95 Uo. 
96 1956 sajtója ..., 482. o. 
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bevonult Budapestre és megkezdte a harcot. Mindenekelőtt elfoglalták a hidakat, a 
közigazgatási szervek épületeit, a középületeket, a közüzemi létesítményeket, a 
Rádiót. Végrehajtották a Néphadsereg azon alakulatainak a lefegyverzését, amelyek 
Budapest központjában és a külvárosokban állomásoztak. Fő feladatuk a Parlament, 
az MDP KV - (ekkor már MSZMP) - és a Honvédelmi Minisztérium épületeinek, a 
vasúti pályaudvarok és a hidak elfoglalása volt. A hadtest csapatai lefegyvereztek 3 
magyar harckocsi-, 1 harckocsi kiképző-, 2 tüzér-, 2 légvédelmi ezredet, 12 légvé
delmi tüzérosztályt, 1 57 mm-es páncéltörő tüzérüteget, 1 katonai iskolát.97 A le
fegyverzés során birtokba vettek 105 harckocsit és önjáró löveget, 140 gépkocsit, 30 
repülőgépet, 216 különböző kaliberű löveget, 29 aknavetőt, 95 géppuskát, 30 ezer 
egyéni gyalogsági fegyvert, 8 hadianyagraktárt és 2 fegyverraktárát. 

A Magyar Néphadsereg magasabbegységei - a 7. gépesített- és a 27. lövészhad
osztályok, valamint a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia és a Kossuth Tüzér Tiszti 
Iskola nem tanúsítottak ellenállást.98 

A 80. szovjet ejtőernyős deszantezred Szolnok közelében, Törökszentmiklóson 
ellenállásba ütközött. Az ezred menetoszlopát rejtekhelyről tűz alá vették. A szovjet 
csapatok a támpontot mintegy negyedórás harc után felszámolták. Az ezredből 1 
katona meghalt 5 megsebesült." 

A 31 légideszant hadosztály a számára meghatározott feladatok teljesítésére haj
nali 2 órakor tette le az esküt. 4 óra 15 perckor megindították a támadást Veszprém 
és a környékén lévő objektumok elfoglalása érdekében. A hadosztály erői 8 órára 
elfoglalták a Veszprémtől 1 km-re északra és 4 km-re délre lévő laktanyákat, a 
lőporgyárat és harcot folytatták a város központjában. A várost 13 órakor elfoglal
ták. A szovjet csapatok vesztesége itt 10 halott és 25 sebesült volt. 

A 7. légideszant hadosztály 108. ejtőernyős deszantezrede 4 óra 30 perckor 
kezdte meg a feladatai végrehajtását. A magyar légvédelmi ütegek elfoglalásához 
hat 20-25 főből álló csoportot alakítottak, . amelyek így biztosították a tököli 
repülőtér zavartalan forgalmát, az utánpótlást szállító gépek leszállását. Ekkor ösz-
szesen 56 db. 85 mm-es légvédelmi ágyút, nagy mennyiségű lőszert, gránátot és 
lövészfegyvert zsákmányoltak és mintegy 350 katonát ejtettek fogságba. 

A 108. ejtőernyős deszant gárdaezred kötelékéből - még november 3-án - kikü
lönített első harccsoport (162 fő) L. A. Doncsenko őrnagynak, a 3. ejtőernyős 
deszantzászlóalj parancsnokhelyettesének a vezetésével a Budapesten harcoló 2. 
gépesített hadosztály 37. harckocsiezredének alárendeltségébe került. Ebbe a cso
portba a legjobb fizikai felkészültséggel rendelkező katonákat és tiszthelyetteseket 
válogatták be. Hajnali 3 óra 30 perckor ez a csoport azt a feladatot kapta, hogy a 
harckocsiezreddel együttműködve foglalja el a Honvédelmi Minisztérium épületét 
és a védőket fegyverezze le. A harcfeladat végrehajtását 6 óra 30 perckor fejezték 
be. A HM épületét egyetlen lövés nélkül megszállták, ahol 13 tábornokot és mint
egy 300 tisztet tartóztattak le.100 A lefegyverzett vezetőket Malinyin hadseregtábor
nokhoz, Tökölre szállították. 

97 Magyar források szerint ennyi és ilyen összetételű alakulat Budapesten nem tartózkodott. (HM.) 
98 OFHMKA 32. f., 701291. op., 15. d , 4. o. 
99 Uo. 1317. f., 891819. op., 1. d, 7. o. 

100 Uo. 108. f., gv.pdp., 733990. op., 35. d., 5. o. 

- 5 3 -



Az ezred második harccsoportja (171 fő) november 4-én A. V. Saluhin 
gárdaőrnagy, az 1. ejtőernyős zászlóalj parancsnokhelyettesének a vezetésével a 33. 
gépesített hadosztály-kötelékében hajtott végre harcfeladatot a Corvin mozi, az 
ellenállók egyik legnagyobb központja, a 20. műszaki zászlóalj laktanyája101 és a 
környékükön lévő épületek ellen. A mozi és a laktanya épületének a védelme jól 
meg volt szervezve, így azt a szovjet erők a legnagyobb igyekezetük ellenére sem 
tudták elfoglalni. Ennek a feladatnak a teljesítése során a szovjetek mintegy 450 főt 
foglyul ejtettek és 200 géppuskát, 600 géppisztolyt, több tucat gránátot és nagy 
mennyiségű hadianyagot, 8 ágyút, két légvédelmi gépágyút zsákmányoltak és - a 
levéltári adatok szerint - a felkelőknek mintegy 500 fős veszteséget okoztak.102 

A 104. és 105. gárdahadosztály számára november 4-én reggel rendelték el a 
harckészültséget, majd vasúti szerelvényekkel a magyar határhoz szállították őket. 
Ezen a napon, 15 órára, a 107. légideszant gárdahadosztály Munkács mellett össz
pontosítási körletet foglalt.103 

A 8. gépesített hadsereg Magyarország keleti részén november 4 és 6 között 32 
magyar katonai helyőrséget foglalt el. Ezek az erők összesen 1115 tisztet, 14745 
katonát és tiszthelyettest fegyvereztek le és 31 T-34-es harckocsit, 5 rohamlöveget, 
74 repülőgépet, 72 db 152 mm-es ágyút, 177 db 122 mm-es ágyút, 152 légvédelmi 
ágyút, 434 különböző űrméretű ágyút, 837 gépjárművet zsákmányoltak. A 32 ma
gyar helyőrségből mindössze 6 - Debrecen, Miskolc, Mezőkövesd, Szolnok, Kecs
kemét és Békéscsaba - tanúsított ellenállást.1 A gyöngyösi és egri helyőrség kato
nái - a 4. harckocsihadosztály, 150 harckocsival - nem csatlakoztak a felkelőkhöz 
és amikor a szovjet csapatok, a 31. harckocsihadosztály egységei odaértek teljes 
harckészültségben átállt a szovjet csapatok oldalára. 

A 38. szovjet hadsereg - kötelékében a 17., a 39-, a 27, gépesített hadosztály és a 
61. légvédelmi tüzérhadosztály - november 4-én 4 óra 15 perckor kezdte meg a 
feladatai végrehajtását. A helyőrségekben november 7-ig a forradalmi szerveknek 
219 tagját tartóztatták le, akiket azonnal az ungvári börtönbe szállítottak. Zsákmá
nyoltak 6776 kézifegyvert, 601 géppuskát, 552 ágyút és aknavetőt, 58500 gránátot 
és 13 tüzérségi anyag- és élelmiszer raktárt foglaltak el.1 

A 27. gépesített hadosztály november 3-ról 4-re virradó éjszaka azt a feladatot 
kapta, hogy vegye körbe és fegyverezze le a Magyar Néphadsereg alakulatait, 
foglalja el a működési területén lévő településeket, állami intézményeket, vasúti 
csomópontokat, számolja fel a felkelők csoportjait biztosítsa az osztrák-magyar 
határ mintegy 30 km-es szakaszát, valamint vonja ellenőrzése alá Győrt, Komáro
mot, Eszterházát, Esztergomot, Tatabányát és más városokat (két megyében), több 
mint 200 km-es frontszakaszon.107 

101 Feltehetően a Kilián laktanyáról van szó, ahol ekkor már csak kb. 1 zászlóaljnyi erő tartózkodott. (H.M.) 
102 OFHMKA 1317. f., 891819. op., 1. d, 113-115. o. 
103 Uo. 37. f., 647193 op., 13. d, 145. o. 
104 Uo. 32. f., 701291. o p , 15. d , 20. o. 
105 Megbízható magyar források szerint a Magyar Néphadseregben 4. harckocsi hadosztály, de még csak -ezred sem 

volt. Gyöngyösön a 4. gépesített hadosztálynak csak a törzse volt, mivel a hadosztályt az őszi szervezési intézkedéssel 
felszámolták. Alárendeltjei ekkor már nem tartoztak a kötelékébe. (H.M.) 

106 OFHMKA 32. f., 701291. op , 15. d, 13. o. 
107 Uo. 16. d , 304. o. 
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A Tamási környékén lévő 39. gépesített gárdahadosztály Mamszurovtól - a 38. 
hadsereg parancsnokától - 4 óra 15 perckor kapta a harcfeladatot, aminek a végre
hajtását már 6 órára be is kellett fejeznie. 

Ugyanebben az időben kezdte meg feladatai teljesítését a 17. gépesített gárda
hadosztály is. Az 57. gépesített ezred - egy osztály híján - az 1043. tüzérezreddel 
megerősítve Pápát, a 90. tüzérezred - a 2. tüzérosztály kivételével - Kőszeget, az 
56. gépesített gárdaezred a 27. rohamlöveg ezreddel, a 110. önálló felderítő zász
lóaljjal, valamint a 163. önálló híradó zászlóaljjal Szombathelyt, az 58. gépesített 
gárdaezred a 90. tüzérezred 1. tüzérosztályával és a 21. önálló aknavető 
gárdaosztállyal, valamint a 83- harckocsiezred 2. harckocsizászlóaljával Zalaeger
szeget és Lentit szállta meg. Az 57. gépesített ezred, miután teljesítette a rábízott 
feladatot a 38. hadsereg tartalékába került és Budapestre, a IV. kerületbe irányítót-
ták.108 

A 61. légvédelmi tüzér gárdahadosztály a hadsereg Székesfehérvár közelében te
lepült törzsének és a hadsereg csapatainak a légvédelmét látta el, valamint a fegyve
rek begyűjtését hajtotta végre. Letartóztattak 40 ,,kétes személyt" és azokat a „meg
felelő szerveknek" átadták. 

A 195- vadászrepülő hadosztály november 4-én egy magyar hadosztály lefegyver
zését hajtotta végre. 

Az 1. vasúti gárdadandár személyi állománya is részt vett a felkelők ellen indított 
harci akciókban. 

A 11. gépesített gárdahadosztály 6 óra 30-kor Szolnok és Cegléd elfoglalását 
kapta parancsba, ahol kisebb ellenállásba ütközött. Jászberény is ellenállást tanúsí
tott, ezért a várost csak november 5-én tudták bevenni.109 A 60. légvédelmi tüzér
hadosztály 419. légvédelmi tüzérezrede a l l . gépesített gárdahadosztály alárendelt
ségében a Szolnokról kivezető utak lezárását biztosította. A 479. légvédelmi tüzérez
red Debrecen repterének védelmét látta el. A 60. légvédelmi tüzérhadosztály szemé
lyi állományának egy része a felkelők elszigetelésére, lefegyverzésére és ,,a kom
munisták kiszabadítására" kapott parancsot. 

November 4-én a viszlai 31- harckocsi hadosztály a Különleges Hadtest raktáraiba 
az alábbi zsákmányolt fegyverzetet adta le: 3 db 82 mm-es aknavető, 1 gránátvető, 
146 géppuska és golyószóró, 1916 puska és karabély, 719 géppisztoly, 114 pisztoly, 
265 kis kaliberű puska, 17 külföldi szablya. Ezen kívül összegyűjtöttek 199 harcko
csit és önjáró löveget, 135 tüzérségi ágyút, 55 db 12,7 mm-es légvédelmi géppuskát, 
284 géppuskát és golyószórót, 3504 puskát és karabélyt, 2667 géppisztolyt, 1403 
„TT" pisztolyt, 30 db 26 mm-es rakétapisztolyt, különféle lőszerből 62 146 350 da
rabot, 772410 kézigránátot, 198225 db. 23, 26 és 37 mm-es vaktölténvt és 60 töltény
tárat, 60 vagonnyi 15-250 kg-os repülőbombát, 30272 tonna lőport.11 

A 32. gépesített gárdahadosztály ezen a napon fegyverezte le a Magyar Néphad
sereg 3. lövészhadtestének parancsnokságát, az 5. gépesített hadosztályt, és a 12. 
önjáró légvédelmi dandárt, valamint a 66. repülő hadosztályt. „Működésképtelenné 
tett" 13 gépesített, légvédelmi-, és lövészezredet, 5 önálló zászlóaljat, elfoglalta a 

108 Uo. 124. o. 
109 Uo. 310. o. • 
110 Uo. 111-112. o. 
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kecskeméti és kalocsai repülőtereket - ezeken 68 MIG 15-ös repülőgépet zsákmá
nyoltak -, az örkénytábori kísérleti lőteret, két hadianyag- és több jelentős fegyver-
valamint lőszerraktárat.11 

A ,,Vihr" hadművelet végrehajtásáról Zsukov marsall az SZKP KB-nak november 
4-én az alábbiakat jelentette: „Folyó év november 4-én 6 óra - magyar idő szerint 4 
óra - 15 perckor a szovjet csapatok megkezdték Magyarország területén a rend 
helyreállításával és a népi hatalom visszaállításával kapcsolatos hadműveletet. 

Az előzetes terveknek megfelelően csapataink elfoglalták a reakció olyan fő vi
déki központjait, mint Győr, Miskolc, Gyöngyös, Debrecen, valamint Magyarország 
más megyei központjait. 

A hadműveletek során a szovjet csapatok elfoglaltak több távközlési központot, 
köztük a nagy teljesítményű rádióadót Szolnokon, lőszer- és fegyverraktárakat és 
más fontos katonai objektumokat. ...Budapesten a felkelők egyetlen jelentős góca 
maradt a Corvin mozi környékén, a város délkeleti részén. A támpontot védő 
felkelők ultimátumot kaptak, hogy adják meg magukat, de mivel a felkelők ezt 
elutasították, csapataink megindították a rohamot. 

Körülzártuk a magyar csapatok helyőrségeit. Közülük sok komolyabb ellenállás 
nélkül megadta magát... 

Az ellenséges ügynökök Magyarországra való beszivárgásának a megakadályozá
sa érdekében, valamint amiatt, hogy meggátoljuk a felkelők kiszökését Magyaror
szágról, csapataink elfoglalták az osztrák-magyar határra vezető összes útvona
lat."112 

November 5-ről és a 6-i harcokról szóló jelentéseiben a marsall még mindig a 
helyőrségek lefegyverzéséről, a „rendteremtésről", a Corvin mozi védőinek ellenál
lásáról jelentett Moszkvának. 

A budapesti helyőrség szovjet parancsnoka, Grebennyik gárdavezérőrnagy no
vember 6-án parancsot adott ki, amelyben közölte, hogy „a szovjet csapatok a For
radalmi Munkás-Paraszt Kormány kérésére ideiglenesen vonultak be Budapestre 
azzal a céllal, hogy testvéri segítséget nyújtsanak a magyar népnek a szocialista 
vívmányainak védelméhez, az ellenforradalom leveréséhez és a fasiszta veszély 
leküzdéséhez".113 Grebennyik a parancsban szólította fel a lakosságot, hogy a nála 
lévő fegyvereket a szovjet városparancsnokságra két napon belül szolgáltassa be, 
szabályozta a város életének rendjét és kijárási tilalmat vezetett be. 

A főváros lakossága azonban folyatta az általános politikai sztrájkot, a város 
különböző helyein pedig tovább folytatódtak a harcok. A szovjet honvédelmi mi
nisztériumnak az SZKP KB-nak készített november 5-i jelentése szerint „15 órakor a 
Corvin filmszínházra mért kétórás tüzérségi előkészítés után megkezdődött a tám
pont ostroma. Ezzel egyidőben csapataink megrohamozták a felkelőket a Moszkva 
tér környékén. 

111 Magyar levéltári források szerint ez az adat is pontatlan mivel a Magyar Néphadsereg erőinek többsége - 3 had
osztály - ekkor Budapesten tartózkodik. Az említett alakulatok egy részénél csak a laktanyában maradt törzset és a 
laktanya őrségét fegyverezték le. (H.M.) • 

112 Orosz Föderáció, Elnöki Levéltár 3. f., 64. op., 485. d., 101. o., Cit no isztoricseszkij arhiv, 1993 5. szám, 148-149. 
o. 

113 VengerszkijMeridián, 1991. 3. szám, 123. o. 
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A felkelők ellenállását ezekben a körletekben alapvetően sikerült megtörni. A 
Corvin filmszínház épülete ég. Folytatódnak a harcok a filmszínház pincéjében 
meghúzódó csoportok megsemmisítése céljából. A harcok során sok felkelő elesett, 
és mintegy 70 fő fogságba esett."11 A lakosság ellenállása a város különböző körze
teiben november 11-ig folytatódott. 

November 5-én magyar idő szerint éjfélkor kezdődött az ENSZ ülésszaka, amely 
állást foglalt a Magyarország elleni szovjet beavatkozás ügyében. A tagországok 
túlnyomó többsége - 50 szavazat mellette, 8 ellene, 15 tartózkodás - elítélte a Ma
gyarország elleni szovjet agressziót és felszólította a szovjet vezetést, hogy haladék
talanul szüntesse be a fegyveres beavatkozást Magyarország belügyeibe, a világ
szervezet főtitkárát pedig felkérte, hogy a cselekmények kivizsgálására alakítson 
különbizottságot.115 

Közben a Különleges Hadtest alárendeltségében lévő 128. lövészhadosztály - a 
33- és a 2. gépesített gárdahadosztállyal egyetemben - folytatta a harcát a magyar 
szabadságharcosok ellen Budapesten. 

A hadtestet a 31. harckocsihadosztály kötelékébe tartozó 100. harckocsiezreddel, 
a 98. önálló felderítő zászlóaljjal erősítették meg. A 7. légideszant gárdahadosztály 
alárendeltségébe tartozó 80. ejtőernyős deszantezred, miután teljesítette feladatát -
Budapest egyes lakónegyedeinek ,,megtisztítása" a felkelőktől - Konyev marsall 
Kerepesi útnál lévő parancsnokságának védelmét látta el. 

Magyarország keleti részein a 8. hadsereg erői folytatták a felkelő csoportok meg
semmisítését. November 4-e és 6-a között ebből a hadseregből 17-en - 3 tiszt, 14 
katona és tiszthelyettes - vesztették életüket, 27-en - 5 tiszt, 22 katona és tiszthe
lyettes - megsebesült. A veszteségek hadosztály-bontásban az alábbiak szerint ala
kultak: 31. harckocsihadosztály 7 halott és 19 sebesült; 70. lövészhadosztály 3 halott 
és 16 sebesült; 32. gépesített hadosztály 4 halott és 8 sebesült; 11. gépesített hadosz
tály 2 halott és 3 sebesült. A felkelés 78 szervezőjét elfogták és letartóztatták. Szovjet 
adatok szerint a magyar katonák és a polgári lakosság közül - ennek a hadseregnek 
a tevékenységi körzetében - 450-en haltak meg.117 

Kádár János és a Forradalmi Munkás-Paraszt kormány tagjainak Szolnokról Buda
pestre történő költözését a 419- légvédelmi tüzérezred 3. ütegéből Usakov hadnagy 
szakasza biztosította.118 

Az októberi forradalom évfordulója alkalmából Moszkvában, a Moszkvai Városi 
Tanács üléstermében rendezett gyűlésen Szuszlov határozottan kijelentette: ,,A 
szovjet emberek, a szocialista országok dolgozói, valamint az egész világ haladó 
erői, akik aggódva kisérték figyelemmel a magyarországi eseményeket, örülnek 
annak a győzelemnek, amelyet a magyar dolgozók arattak az ellenforradalom felett. 
Magyarország a szocialista közösség családjának szabad, független és egyenjogú 
tagja volt, ma is az és az is marad."1 

114 Történeti Levéltár, 1993. 5. szám, 150. o. 
115 OFHMKA32. f., 701291. op., 17. d , 45. o. 
116 LJo. 15. d, 202. o. 
117 Uo. 20-24. o. 
118 Uo. 16. d, 55-56. o. 
119 Izvesztyija, 1956. november 6. 
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A szovjet politikai és katonai vezetés a hadműveletek végrehajtásának szükséges
ségét a szocialista Magyarország védelme érdekében teljesített internacionalista 
kötelezettségként értékelte. Zsukov marsall a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 
évfordulóján mondott beszédében kijelentette: ,,A népi Magyarország hazafiai a 
Szovjet Hadsereg alakulataival karöltve, mivel erre felszólította őket a Forradalmi 
Munkás-Paraszt Kormány, határozottan elálltak az utat a reakció és a fasizmus előtt 
Magyarországon." Zsukov a szovjet vezetés nevében felszólította az ENSZ-t, hogy 
"határozottan állítsa meg Anglia, Franciaország és Izrael Egyiptom elleni agresszió
ját. ... Ami a Szovjetuniót illeti, mi készek vagyunk arra, hogy az ENSZ határozata 
alapján fegyveres erőnkkel részt vegyünk az agresszor megfékezésében".120 

Eközben Budapesten - bár a felkelők ellenállását a szovjet csapatok egyre szű
kebb területre szorították vissza - még folytatódtak a harcok. November 7-én Anglia 
követsége a magyar fővárosból Londonba a következőket jelentette: „Nagy orosz 
katonai csoportosítások vannak a Duna mentén, a Honvédelmi Minisztérium és a 
Parlament épülete körül, valamint Pest központjában a Sztálin téren. Elkeseredett 
harcok folynak Pest négy főutcájának teljes hosszában, ahol barikádok és kilőtt 
harckocsik akadályozzák a további szovjet támadásokat. A Palace és Imperial szál
loda, valamint az ezeket övező házak égnek. Súlyos harcok folynak a budai 
Várnegyedben, amely gyakorlatilag elpusztult. A Gellérthegy környéke, amely teg
nap késő estig intenzív harcok színtere volt, most már teljesen orosz kézen van. ...a 
magyarok öngyilkos bátorságról tesznek tanúbizonyságot és készek a végsőkig 
ellenállni."121 

Ezen a napon (november 7-én) a felkelők Budapesten légvédelmi ágyúval le
lőttek egy szovjet repülőgépet. Ez a gép a 177. bombázó gárdahadosztály 880. ez
redének a kötelékébe tartozott. A gép személyzete életét vesztette. 

Tovább folytatta a harcait Budapesten a 128. szovjet lövészhadosztály, valamint a 
2. és a 33- gépesített hadosztály is. A Különleges Hadtest fenti alakulatai október 24-
tól november 7-ig az alábbi veszteségeket szenvedték el: 293 fő - 29 tiszt, 64 tiszt
helyettes és 200 katona - meghalt, 565 fő - 69 tiszt, 89 tiszthelyettes és 409 katona -
megsebesült, 91 fő - 8 tiszt, 20 tiszthelyettes és 63 katona - eltűnt. További veszte
ségek: 28 harckocsi és önjáró löveg, 40 páncélozott szállító harcjármű és 81 gépko
csi.122 

A 33-as számú katonai helikopter harcfeladat végrehajtása közben - a 
magasságmérő műszer meghibásodása miatt - hegynek ütközött és elégett. 3 tiszt 
meghalt, ketten megsebesültek. 

A 17. gépesített gárdahadosztály csapatai sem tudták harcfeladataikat a megadott 
időre végrehajtani, ezért folytatták a „Forgószél" hadművelet végrehajtását. 

A 8. szovjet gépesített hadsereg magasabbegységei ugyancsak folytatták harcukat 
a fegyverrel ellenállók állásai ellen. A 142. magyar légvédelmi ezred - Duna-
pentelén - ellenállt a szovjet csapatoknak, a katonák nem akarták letenni a fegy
vert. A hadsereg egyik egységétől parlamentert küldtek a helyőrségbe. A szovjet 
parancsnokság a felkelőket és a katonákat a szabad elvonulás ígéretével szólította 

120 OMMKÁ32. f., 701291. op., l6. d, 49. o. 
121 Társadalmi Szemle, 1991 1. szám, 70. o. 
122 OFHMKA32. f., 701291. op., 15. d , 4. o. 
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fel a fegyverek letételére. Az ellenállók tudomására hozták, hogy ellenkező esetben 
a szovjet csapatok a várost megostromolják, a helyőrséget lefegyverzik és az ott 
lévőket hadifogolyként fogják a továbbiakban kezelni. Az ultimátumra a helyőrség 
parancsnoka és a városi tanács elnöke az alábbi választ adta: 

„Először. Dunapentele az első szocialista város Magyarországon, ahol többségé
ben munkások élnek és a város teljes egészében a munkásság ellenőrzése alatt áll. 

Másodszor. A város egész lakossága fel van fegyverezve és védeni fogja magát, a 
lefegyverzésbe nem megy bele. Ők utolsó csepp vérükig készek védeni a saját szo
cialista városukat, házaikat, üzemeiket, az egész várost amit maguk építettek. 

Harmadszor. Mi megígérjük, hogy fegyvereinket nem fordítjuk a szovjet csapatok 
ellen, ha azok 10 km-nél jobban városunkat nem közelítik meg. 

Negyedszer. Mi továbbra is barátságban akarunk élni a szovjet néppel, de ennek 
feltétele, hogy nem avatkoznak be a mi belső ügyeinkbe. Városunkban a rendet a 
forradalmi munkások tartják fenn, köztünk nincsenek ellenforradalmárok és fasisz
ták. 

Ötödször. Ha a szovjet katonai parancsnokság nem kívánja a vérontást és elfogad
ja a mi feltételeinket, akkor kérjük, hogy a tárgyalásokra küldjön képviselőket egy 
semleges övezetbe. A munkásság határozata alapján mi nem tesszük le a fegyvert, 
mivel azokat felhasználhatják a békés lakosokkal szemben."123 

A szovjet parancsnokság a fenti válasz elolvasását követően döntött a város elfog
lalásáról. 

November 7-én, a nap vége felé tovább folytak a harcok a felkelők és a 35. gé
pesített gárdahadosztály egységei között. Elkeseredett harcok voltak Szeged, Kiste
lek és Békéscsaba városokban is. A szovjet hadosztály 10 942 puskát, 6880 kara
bélyt, 11 687 géppisztolyt, 4684 „TT" pisztolyt, 1174 Gyegtyarjev típusú géppus
kát, 347 SZG-43 típusú gránátvetőt, 33 db 26 mm-es rakétapisztolyt, 213 db 82 mm-
es aknavetőt, 54 db 120 mm-es aknavetőt, 187 db 57 mm-es ágyút, 107 db 76 mm-
es ágyút, 65 db 37 mm-es légvédelmi ágyút, 6 db 85 mm-es légvédelmi ágyút és 4 
db rádiólokátor állomást zsákmányolt. 

November 8-án a Lascsenko altábornagy parancsnoksága alatt álló Különleges 
Hadtest csapatai tovább folytatták harcaikat a felkelő csoportok ellen Budapesten. A 
nap végére a 128. lövész gárdahadosztály a saját tevékenységi körzetében letörte a 
felkelők ellenállását. Ekkor a hadosztály egységei 60 harckocsit, 32 repülőgépet 160 
különböző kaliberű ágyút, 400 gépkocsit, 300-nál több légvédelmi ágyút, 14 
aknavetőt, 15 db. 122 mm-es tarackot és több mint 8000 egyéni lövészfegyvert 
zsákmányoltak.12 

A 2. és a 33- gépesített gárdahadosztályok egységei is folyatták a harcot. 
November 8-án és 9-én Budapestnek minden kerületében szfovjet katonai város

parancsnokságokat állítottak fel. Ezeknek a parancsnokságoknak tevékenységét 
külön utasításban szabályozták, amelyben a munka céljai és feladatai között többek 
között meghatározták: A helyi államvédelmi szervekkel közösen határozott lépése
ket foganatosítsanak a városoknak és egyéb településeknek az ellenforradalmi 
elemektől való megtisztítása érdekében; végezzék el fegyverek felkutatását és hajt-

123 Uo. 17. d, 2. melléklet, 67. o. 
124 Uo. 15. d , 186. o. 
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sák végre azok elkobzását; biztosítsák a szovjet emberek és a helyi lakosság bizton 
ságát; nyújtsanak segítséget a rend fenntartásához a helyi hatalom szerveinek, 
semmilyen lakossági csoport részére ne engedélyezzék a gyülekezést, a tüntetések 
és tömeggyűlések megtartását; tartsák zárva a lakosság gyülekezésére alkalmas 
helyeket, például a filmszínházakat és a klubokat; az állami- és helyi kereskedelmi 
hálózaton keresztül biztosítsák a munkások élelmiszerekkel történő zavartalan ellá
tását és ezen élelmiszereknek a falvakba szállítását; azonnal állítsák helyre a helyi 
közüzemek- és egészségügyi létesítmények működését; biztosítsák a vagyontár
gyak, az állami vállalatok, a rádióállomások, a rádiótávíró- és telefonhálózat, a 
nyomdák és egyéb kulturális létesítmények értékeinek a védelmét; a városparancs
nok ellenőrzése nélkül ne engedélyezzék röplapok és más nyomtatott anyagok 
megjelenését; tegyenek lépéseket a Szovjet Hadseregnek az „ellenforradalom ideje 
alatt" megrongált emlékművei és a szovjet katonai sírok helyreállítása érdekében; 
tanulmányozzák a lakosság különböző rétegeinek a hangulatát, a lakosság körében 
folytassanak felvilágosító munkát; tegyenek lépéseket a helyi állami- és pártszervez
tek helyreállítása érdekében.125 

A Babadzsanjan altábornagy vezette 8. gépesített hadsereg alakulatai tovább 
folytatták a harcot a még mindig létező ellenállási gócokkal szemben, valamint 
megkezdték a katonai városparancsnokságok megalakítását. 

November 8-a és 11-e között a 17. szovjet gépesített gárdahadosztály a 
Budapesttől észak-keleti irányban lévő Bicske térségében fésülte át a terepet. 

November 8-án az ejtőernyős deszantezredek őrzési-ellenőrzési és más kom-
mendáns feladatok ellátásában vettek részt, „ügyeltek" a rendre és segítséget nyúj
tottak a helyi államhatalmi szervek szervezéséhez. 

A 177. bombázó gárdahadosztály a felkelés kezdetétől Magyarországon 20 
felderítő bevetést hajtott végre, amelyek alkalmával légifelvételeket is készítettek. 
November 4-e és 8-a között mintegy 22,7 tonna röplapot dobtak le, 14,5 millió pél
dányban. A LI-2-es repülőgépek különböző irányokba és útvonalakon 28 felszállást 
hajtottak végre. A tököli és debreceni repülőterekről indulva - „hogy megmentsék 
őket a népfelkelők bosszújától" - 560 párt- és állami vezetőt a Szovjetunióba szállí
tottak.126 

A 33. gépesített gárdahadosztály csapatai a felkelők ellen november 9-én Buda
pest dél-keleti részében folytattak harcokat. 

„A múlt éjszaka csöndesebb volt a város központja, ahonnan lövöldözést csak 
időként lehetett hallani - jelentette az angol követség november 8-9-én Londonba. 
Ma ott folytatódik az ellenállás. Megbízható források szerint az ipari külvárosokban 
a tegnapi súlyos harcok - mivel az ez ideig ott harcoló szovjet tankokat visszavon
ták Pest központja felé - mára már enyhültek. Úgy tűnik a szovjet erők átcsoportosí
tása tovább folyik ... Az ellenállás folytatódik a Csepel-szigeti és dunapentelei -
régen Sztálinváros - munkásfellegvárakban." A követ a fővárosban a hadicselek
mények következtében bekövetkezett károkat sorolva megállapította: „Budapesten 

125 Uo. 153-154. o. 
126 Uo. 16. d , 50. o. 
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csaknem annyi anyagi kár keletkezett, mintha területén két ellenséges hadsereg 
csapott volna össze."1 7 

A fentieket erősítik meg Zsukov marsall november 10-i jelentésének alábbi sorai 
is: „November 9-e folyamán csapataink tovább folytatták a kisebb felkelő csoportok 
felszámolását, a magyar hadsereg katonáinak lefegyverzését és a fegyverek elkob
zását a helyi lakosságtól. A felkelők egy csoportja szívós ellenállást tanúsított Buda
pest egyik külvárosában, Csepel északi peremén. Ebben a körletben kilőtték és 
felgyújtották három harckocsinkat."128 E helyen említjük meg, hogy Csepelen az 
ellenállók egészen november 11-ig szívós harcokat folytattak. 

A 8. gépesített hadsereg csapatai a „Forgószél" hadművelet megkezdését 
követően 35 magyar helyőrséget - ezekben 12 133 főt - fegyvereztek le, 22 főt a 
Szovjetunió börtöneibe szállítottak és további 16 személyt a körzet Különleges 
Osztályának adtak át. Elfoglaltak 21 raktárát, 10 repülőteret szálltak meg, 30 db. T-
34-es harckocsit, 8 önjáró löveget, 1639 ágyút és aknavetőt, 37867 puskát, karabélyt 
és géppisztolyt, 4712 pisztolyt, mintegy 5000 láda lőszert, 19 072 gránátot, 153 
repülőgépet, kb. 1000 rádiókészüléket, 5 rádiólokátor állomást, 50 tüzérségi vonta
tót vettek birtokukba a felkelő és katonai alakulatok lefegyverzése során. A 8. had
sereg állományából november 8-ig 33 fő - 11 tiszt, 6 tiszthelyettes és 16 közkatona 
- meghalt, 49 fő - 6 tiszt, 9 tiszthelyettes, 34 közkatona - megsebesült, 6 fő - 1 tiszt 
és 5 közkatona - nyomtalanul eltűnt.129 

November 10-e után a Különleges Hadtest tovább folytatta a harcot a felkelők el
len. A 17. gépesített gárdahadosztály egyik ezrede Budapestről Zircig 120 km-es 
menetet hajtott végre, majd a Veszprémvarsány-Zirc szakaszon lezárta a felkelők 
nyugati irányú visszavonulási útvonalait. 

A 8. hadsereg folytatta a katonai városparancsnokságok megalakítását és alakula
tai tevékenységi körzetében, 44 városban járőrszolgálatot látott el. 

November 14-19-ig teljesítettek a csapatok járőrszolgálatot Budapest utcáin. A 
főváros munkássága november 15-ig sztrájkolt. Később sem dolgoztak, de már be
mentek a munkahelyekre. A diákokkal együtt agitációt folytattak a szovjet katona
ság körében Nagy Imre szabadon engedéséért. A Különleges Hadtest alakulatai 
november 15-én 49 főt letartóztattak és nyomozást indítottak ellenük. Ezen a na
pon - az eddigieken kívül - 292 légvédelmi ágyút, 14 aknavetőt, 15 db. 122 mm-es 
tarackot és mintegy 8000 db. lövészfegyvert gyűjtöttek össze.130 

Szeröv hadseregtábornok november 11-én készített jelentésében Hruscsovnak 
beszámolt az „ellenforradalmi elemek" tevékenységéről. Ebben a jelentésben 
megállapította, hogy a szovjet biztonsági szervek 1956. november 10-ig Magyaror
szágon 3773 főt tartóztattak le és közülük 700 személyt - akik később szovjet terüle
teken lévő börtönökbe kerültek - fegyveres kísérettel Csap vasútállomásra továbbí
tottak, mintegy 90 ezer lőfegyvert, nagy mennyiségű géppisztolyt, géppuskát és 
ágyút elkoboztak. November 13-án írt jelentésében Szeröv már 4056 ember lattar-
tóztatásáról és 767 fő Csapra szállításáról számolt be. Ekkor a fentieken kívül 168 
géppuska, 7751 - puskák, karabélyok, géppisztolyok - lőfegyver, 815 pisztoly és 

127 Társadalmi Szemle, 1991. 1. szám, 71. o. 
128 Elnöki Levéltár, 3. f., 64. op., 486. d., 96. p., Cit. po Isztoricseszkij arhiv, 1993. 5. szám, 148-149. o. 
129 OFHMKA 32. f., 701291. op., 16. d , 50. o. 
130 Uo. 15. d, 75., 77. o. 
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1020 gránát zsákmányolásáról tett jelentést. Az adatokat összesítve megállapította, 
hogy a hadműveletek alatt összesen 298 géppuskát, 116 617 puskát, 2646 pisztolyt 
és 5096 gránátot vettek birtokukba.131 

Szovjet források szerint a magyar felkelők szervezett ellenállását november végé
re mindenütt sikerült megtörni és végrehajtották a hadsereg lefegyverzését is. Ezt 
követően a szovjet csapatok országszerte a katonai közigazgatás - városparancsnok
ságok keretében folytatott járőrtevékenység, őrszolgálat, stb., - feladatait látták el. A 
szovjet állambiztonsági szervek - KGB - azonban folytatták a felkelők és az ellenál
lók letartóztatását, valamint a lakosságnál lévő fegyverek összegyűjtését. Szeröv 
tábornok a november 29-én Hruscsovnak küldött beszámolójában a szovjet vezetőt 
már 4700 fő letartóztatásáról és 1400 magyar állampolgár bebörtönzéséről - közü
lük 860 főt Ungvár és Sztrij börtöneibe zártak - , valamint 1228 géppuska, 178 660 
egyéb lőfegyver, 63 460 gránát és 2600 méter filmanyag elkobzásáról tájékoztatta.132 

Konyev marsall 1956. november 24-én Magyarországon tartott értekezletén a 
szovjet városparancsnokoknak bejelentette, hogy a szovjet kormány határozatot 
hozott arról, hogy a Magyarország területére küldött alakulatok többségéből létre
hozzák a Déli Hadseregcsoportot. 

Zsukov marsall, honvédelmi miniszter a Németországban tartózkodó szovjet had
seregcsoport tisztjei számára 1957. március 15-én tartott értekezleten többek között 
kijelentette: „Kezdetben Magyarországon két hadosztályunk állomásozott. Az egyik 
az osztrák határt fedezte, a másik bevonult Budapestre és ott felszívódott. 

A magyar hadsereg csapatai kezdtek átállni az ellenforradalmárok oldalára. Szük
ségessé vált, hogy a hadosztály alakulatait kivonjuk Budapestről. Mi kivontuk ezt a 
hadosztályt. Ezt követően titokban bedobtunk Magyarországra még 12 hadosztályt, 
amelyek közül egyesek egy nap alatt mintegy 400 km-t tettek meg Kárpát
mellékről, Romániából és az Odesszai Katonai Körzetből. 

1956. november 4-re virradó éjjel harckocsiszázadainkat átdobtuk a repülő
terekre. Tankjaink elfoglalták a fel- és leszállópályákat, ágyúcsöveiket a repülő
gépekre irányították és azok közül olyanokra, amelyek megpróbálkoztak a felszál
lással tüzet nyitottak. 

Megszálltunk minden rádióállomást és hírközpontot, minden állami és nemzet
közi hírközlő kapcsolatot megszakítottunk. A tábornoki kar lakásait, a vezérkart és a 
fegyvernemi törzseket bekerítettük a Honvédelmi Minisztériumban, a fejeket jó 
előre foglyul ejtettük, már éjfélkor - magyar idő szerint 22 órakor - , hogy ne legyen 
lehetőségük megszervezni az ellenállást."133 

Érthető, hogy ezekben a szavakban is, mint általában a hadvezérek állításaiban 
vannak bizonyos túlzások és öndicséret, s elfeledkezik arról, hogy az akkori magyar 
politikai és katonai vezetés nem kívánt élet-halál harcot vívni a szovjet túlerővel 
szemben. Ezért is szólított fel a vezetés a vérontás elkerülésére. A marsall a beszé
dében arról sem számolt be, hogy a magyar állam nevében a szovjet csapatok kivo
násáról tárgyaló küldöttséget ellenségként kezelték és letartóztatták. 

131 Hiányzó lapok ..., 145., 149. o. 
132 JKDL89. f., 2. op. 3. d , ll6., 120. o. 
133 OFHMKA 32. f., 701291. op., 3. d, 49-50. o. 
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A szovjet invázióval szemben aktív ellenállást lényegében nem is a hadsereg, ha
nem a spontán módon szerveződő ellenállási központok tanúsítottak. A hadsereget 
lefejezték annak ellenére, hogy a katonai vezetők többsége a nemzetközi 
erőviszonyok alapján azonnal megértette, hogy az ellenállás nem vezethet sikerre. 
Ez azonban nem teszi feleslegessé a harcokban részt vett szovjet fegyveres erők 
harcászati és hadműveleti lehetőségeinek és a parancsnokok végrehajtó tevékeny
ségének az értékelését. 

Az 1956 második felében bekövetkezett politikai és katonai események dinami
kájának, menetének a vizsgálata arra enged következtetni, hogy a szovjet felső po
litikai vezetés, élén a kommunista párt vezetőivel, a „baráti segítség, az internacio
nalista kötelezettség" leple alatt lényegében katonai agressziót követtek el Magyar
ország ellen. Ennek az agressziónak elsődleges célja a demokratizálódási folyamat 
feltartóztatása volt. A szovjet hadsereg a parancsot fegyveres agresszió végrehajtásá
ra, Magyarország megszállására a politikai vezetéstől kapta. Az ezzel kapcsolatos 
legfelső szintű döntés nem csak az 1917. november 8-i lenini Békedekrétumnak 
mond ellent, de az 1928-as Brian-Kelleoge féle Párizsi paktumnak is, amely törvé
nyen kívül helyezi az agresszió minden formáját, de összeegyeztethetetlen az 1933. 
évi Londoni Konvencióval és a később ebben a témakörben született nemzetközi 
egyezményekkel is. 

A Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének rendelete alapján a magyaror
szági hadműveletekben való részvételért, ,,A harcfeladat teljesítése közben tanúsí
tott bátorságért és hősiességért" több mint 10 ezer szovjet tiszt és katona kapott 
érdemrendet és kitüntetést. A „Szovjetunió Hőse" kitüntetést 26 fő kapta meg. 
Számításaink szerint kb. 200 katona részesült a szovjet beavatkozás elítéléséért 
büntetésben. 

Hivatalos adatok szerint a magyarországi harcokban, illetve azt követően 720 fő -
87 tiszt és 633 tiszthelyettes és katona - meghalt, vagy eltűnt, egészségügyi ápolásra 
235 tiszt és 2035 tiszthelyettes és katona szorult. Ezek a száraz és valószínűleg 
nem is végleges adatok reális veszteséget tükröznek. Számításaink lényegében 
majdnem megegyeznek ezekkel az adatokkal. Az eltérés ellenére megállapítható, 
hogy az orosz kutatók ezeket a hivatalos adatokat objektívnak tekintik. 

Jellemzője volt a történteknek az is, hogy mivel a harcokban részt vett katonák 
többsége nem ismerte, nem is ismerhette a magyar események jellegét és tartalmát 
- az ideológiai felkészítésnek köszönhetően - meg volt győződve arról, hogy hazája 
érdekében harcol, áldozza életét, teljesítve ezzel internacionalista kötelességét. Az 
elesettek nagy része ma is magyar földben nyugszik. 

Magyar részről a halottak és sebesültek száma sokszorosa volt a szovjet veszte
ségnek. Több mint 5 ezer ember meghalt és 19226 megsebesült. A „rendteremtés 
során" több mint ezer magyar állampolgárt deportáltak a Szovjetunióba, zártak 
Ungvár és Sztrij börtöneibe. Ismereteink szerint a kádári megtolás során a felke-

134 Uo. 17. d., 49. o. 
135 Grif szekretnosztyi sznyját: Potyeri VC CCCP v vojnah, bojevüh gyejsztvijah i vojennüh konfliktah. 

Sztatyisztyicseszkoe isszledovanyie. Moszkva, 1993. 397. o. 
136 Vengrija 1956.163. o. 
137 E. I. Malasenko: i. m. Vojenno-isztoricseszkij Zsurnal, 1994. 1. szám, 35. o. 
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lésben való részvételért 350-500 főt ítéltek halálra és végeztek ki és mintegy 10 ezer 
embert tartóztattak le. Csaknem 200 ezer magyar állampolgár kényszerült hazája 
elhagyására. 

Végeredményben a Szovjetunió először követett el katonai intervenciót egy má
sik szocialista ország ellen, melynek célja a magyar demokratizálódási folyamat 
megállítása, a szovjet kommunista követelmények elfogadásának és végrehajtásá
nak erővel történő kikényszerítése volt. A szovjet vezetés csak így tudta elérni a 
rendszer változatlan fennmaradását és saját befolyási övezetének az 1989-es évig 
történő megtartását. 
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Alexandr Kirow-Béla Zseliczky 

THE 1956 INTERVENTION OF THE SOVIET ARMY IN HUNGARY 

Aspects of Military History, Tactics and Strategy 

Summary 

At the beginning of the nineties a lot of formerly secret materials of the archives in Russia became 
accessible. Having grasped this opportunity the authors of this study made investigations in connection 
with the antecedents and direct causes of the Soviet intervention. They could throw light on the number 
of forces, on the preparation and effectuation of the operations and treated the aftermath of the events. 
The „official" ideology fitted to the „patent" of the fifties: the Soviet Union gave „assistance" in the 
defence of socialism and exercised its „internationalist duty against the counter-revolution". The Soviet 
armed forces took part in the intervention with 17 battalions. These forces annihilated the democratic 
achievements and secured that Moscow could keep its control over the countries of the region up to 
1989. 

Alexandr Kirou-Béla Zselinczky 

L'INTERVENTION DE L'ARMÉE SOVIÉTIQUE EN HONGRIE EN 1956, 
DU POINT DE VUE D'HISTOIRE MILITAIRE, DE TACTIQUE ET D'OPÉRATION MILITAIRE 

Résumé 

Au début des années 90, les matières jusque là secrètes des archives de Russie sont devenues 
publiques. Les auteurs de cet essai, profitant de cette possibilité, ont examiné les antécédents et les 
cause de l'intervention. Ils ont examiné également quelles forces avaient participé dans l'opération 
militaire, comment les opérations avaient été préparées et effectuées, et finalement, quelles étaient les 
conséquences de l'intervention armée. L'idéologie officielle convenait à la „norme" des années 
cinquante: L'Union Soviétique, au nom de ,,1'assictance" protégeait le socialisme et accomplissait son 
„devoir d'internationaliste" participant dans la lutte contre la „contre-révolution". 17 divisions de 
l'armée soviétique participaient à l'intervention, dont le but était le rétablissement de l'ordre. Ces forces 
ont détruit les conquêtes démocratiques, et ont rendu possible que Moscou garde son rôle de contrôle 
sur les États de la région jusque'en 1989. 
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Alexandr Kirov-Béla Zseliczky 

DIE INTERVENTION DER SOWJETARMEE IN UNGARN IM JAHRE 1956 

Militärgeschichte, taktik, kriegsoperationen 

Resümee 

Die Autoren vorliegenden Aufsatzes nahmen die gelegenheit wahr, daß am Anfang der 90-er Jahre 
die bis dahin gesperrten Matériáién russischer Archive der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden. 
Mit Hilfe dieses Materials untersuchten sie die Vorgeschichte und Gründe der Intervention, ihre 
Vorbereitung und Durchführung, die Kräfte, die an ihr teilnahmen, und schließlich die Folgen des 
bewaffneten Eingriffs. Die offizielle Ideologie lautete, dem Mister der fünfziger Jahre entsprechend: 
„Hilfeleistung" von Seiten der Sowjetunion, Verteidigung des Sozialismus, Erfüllung ihrer Pflichten im 
Geiste des Internazionalismus, im Kampf gegen die Konterrevolution. An dieser Intervention zwecks 
„Wiederherstellung der Ordnung" waren 17 Divisionen der Sowjetarmee beteiligt. Sie vernichten die 
demokratischen Errungenschaften Ungarns und ermöglichten Moskau die Überwachung der Staaten 
dieser Region bis 1989. 

Александр Киров - Бела Желицки 

ВМЕШАТЕЛЬСВО СОВЕТСКОЙ АРМИИ В СОБЫТИЯ 1956 ГОДА 
В ВЕНГРИИ С ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОЙ, 

ТАКТИЧЕСКОЙ И ОПЕРАТИВНОЙ ТОЧЕК ЗРЕНИЯ 

Резюме 

Авторы статьи, пользуясь возможностью, представившейся в начале 90-х годов, когда стали доступными 
закрытые до сего времени материалы российских архивов, дают анализ событий, предшестовавших вмешательству 
советских войск в Венгрии в 1956 году, рассматривают причины, вызвавшие вмешательство, характеризуют силы, 
участвовавшие в боевых действиях, показывают их подготовку и выполнение ими боевых действий, и в концен 
концов исследуют последствия этого вооруженного вмешательства. Официальная идеология того времени отвечала 
„правилам" пятидесятых годов: Советский Союз „оказывал помощь" и выступил на сцену, прикрываясь лозунгом 
„защиты социализма", выполняя „свою интернационалистическую обязанность" в борьбе против „контрреволюции" 
. В интервенции, проведенной в целях „установления порядка", участвовало 17 дивизий Советской армии. Эти силы 
уничтожили демократические завоевания и сделали возможным, чтобы Москва до 1989 года сохранила свою 
главенствующую роль и контроль над странами региона. 
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JAN STAIGL 

KATONAI INTÉZKEDÉSEK SZLOVÁKIA TERÜLETÉN 
AZ 1956 ŐSZI MAGYAR FELKELÉS IDŐSZAKÁBAN 

Csehszlovákia kommunista vezetésének az 1956 őszén kirobbant magyar felkelés 
ellen tett intézkedései a Szovjetunió csapatainak intervencióját követő második 
legnagyobb és legkiterjedtebb katonai akciósorozat előkészítésére és végrehajtására 
irányultak. Ezek az intézkedések a válság első periódusában egyértelműen a 
totalitáriánus szovjet blokk védelmét szolgálták. 

Mindazonáltal - vagy éppen ebből következően - ez a témakör a csehszlovák 
állam és hadserege második világháború utáni történetének legkevésbé vizsgált és 
értékelt időszakai közé tartozik. Ez a körülmény a katonai akciókkal kapcsolatos 
találgatásokhoz vezetett. Ezek közül az egyik véglet, hogy a szovjet hadsereg csapa
taival közösen végrehajtandó katonai beavatkozás előkészítéséről volt szó. Az ilyen 
és ehhez hasonló nézetek kialakulásához jelentős mértékben hozzájárultak a Cseh
szlovákia Kommunista Pártja korabeli dokumentumaiban olvasható megtévesztő 
megfogalmazások és a pártfunkcionáriusok propagandisztikus hangszerelésű nyi
latkozatai is. Szemléletes példaként említhetjük a Rudé Pravo akkori fő
szerkesztőjének - V. Kouckýnak - a CSKP 1957 márciusában Karlovy Varyban lezaj
lott kerületi konferenciáján a CSKP KB küldöttsége vezetőjeként megtartott - felszó
lalását, melyben annak a meggyőződésének adott hangot, hogy ,,ha a szovjet had
sereg ilyen, vagy olyan okokból nem tudott volna segítséget nyújtani, akkor mi 
hasonló módon segítettünk volna a magyar munkásosztálynak".1 

Ma már a levéltári anyagok többségének a hozzáférhetősége lehetővé teszi a ka
tonai intézkedések viszonylag pontos rekonstruálását, valamint a fegyveres erők 
tevékenységének céljaira, jellegére és méreteire vonatkozó kérdések megválaszolá
sát. 

Mivel a problémák tágabb összefüggésrendszerben jelennek meg, véleményem 
szerint némely vonatkozásban még ma sem zárhatjuk ki a feltételezéseket. 

A magyar események időszakában a csehszlovák hadsereg és a Csehszlovák 
Szocialista Köztársaság (CSSZK) egyéb fegyveres erői tevékenységének súlypontja 
Szlovákiában volt, ezen területen volt a legintenzívebb, hiszen a szlovák-magyar 
közös határ hossza 679 km-t tett ki. 

Az első intézkedések kiadására október 24-én és 25-én került sor, mely intézke
dések többsége gyakorlatilag 1956 végéig érvényben volt. Irányultságuk és jellegük 
szerint a szlovák területen lévő csapatok tevékenységének három szakaszát külön
böztethetjük meg, melyek között a választóvonalat november 3-a és 14-e jelentette. 

A levéltári anyagok vizsgálata azt mutatja, hogy az október 23-a után drámai 
irányban fejlődő magyarországi események a CSKP központi szerveit és a csehszlo
vák hadsereg parancsnokságát váratlanul érték, igencsak meglepték. 

1 SÚA Praha, A ÚV KSČ, f. 19/1, a. j . 3398. V. Koucký felszólalása a CSKP 1957. március 16-17-én Karlovy Varyban 
megrendezett kerületi konferenciáján. 
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Igaz, hogy a Nemzetvédelmi Minisztérium Vezérkara - s ez rendkívül érdekes 
t ény - a magyarországi eseményekről már október 21-től, naplószerűen, nyilvántar
tást vezetett, de konkrét intézkedések kiadására október 24-ig nem került sor. Mi 
több, ebben az időszakban a CSKP Politikai Bizottsága a figyelmét a belső szocialis
taellenes és antikommunista erők aktivizálódására összpontosította, melyre a cseh
szlovák állam megalakulásának évfordulóján számítottak. A magyarországi esemé
nyek - mondhatni -, csak másodsorban voltak „műsoron". A „nyugalom és a rend" 
biztosítását szolgáló intézkedések október 25-ig kizárólag a Belügyminisztérium 
egységeire vonatkoztak s a Népi Milícia (Munkásőrség) készültségének fokozására 
irányultak. 

A hadsereg alkalmazására a Politikai Bizottságban döntés nem született, a hadse
reg vezetőivel a lehetséges katonai tevékenységgel kapcsolatos konzultációk még 
nem kezdődtek meg. 

Október 24-én Antonín Novotný részt vett az SZKP KB Elnökségének a lengyel
országi és magyarországi eseményekkel foglakozó rendkívüli ülésén Moszkvában, 
ahol, „meggyőződve a helyzet súlyosságáról", indokoltnak tartotta a szovjet fegyve
res erők budapesti beavatkozását. Később Novotný utasítására a csehszlovák fegy
veres erők is mozgásba lendültek. Már október 24-én, a délutáni órákban megnö
vekedett a vezérkar aktivitása, és B. Lomsky vezérezredes másnap, október 25-én 
utasítást adott a 2. katonai körzethez tartozó csapatok beavatkozásának elő
készítésére, s a Belügyminisztérium egységeinek megerősítésére. A Vezérkar 
Főnöke, V. Kratochvil vezérezredes a hadsereg egészére vonatkozó intézkedések 
mellett jóváhagyta a szlovák-magyar határ katonai biztosításának a tervét. 

Az előbb említett intézkedések előkészítettségéről és céljairól ad képet a Nemzet
védelmi Minisztérium azon rendelete is, melyben rögzítették, hogy a feladatok vég
rehajtása során a nyugalom, a rend fenntartására és az államhatárok biztosítására 
irányuló - 1953-ban és 1954-ben kiadott - parancsokból kell kiindulni. Ezen intéz
kedések kiadását a megjelölt időszakban végrehajtott pénzreform, s a csehszlovák 
kormány egyéb gazdasági intézkedései tették szükségessé, hogy a lakosság köré
ben tapasztalt nyugtalanság és elégedetlenség radikalizálódásának elejét vegyék. 

A Szlovákia területét magába foglaló 2. katonai körzet csapatai számára meghatá
rozott feladatok - ebben az értelemben - a belügyi csapatok által foganatosított 
rendfenntartó és biztosítási rendszabályok kiegészítéseként születtek. Olyan ki
egészítő intézkedésekről volt szó, amelyek a Csehszlovák Köztársaság kommunista 
rendszerének a védelmét voltak hivatottak biztosítani a lehetséges külső és szov
jetellenes tendenciákkal szemben. Ilyen veszélyforrásként értékelte a csehszlovák 
vezetés a Magyarországon kibontakozó fegyveres megmozdulást, felkelést. 

A vezérkarnak a szlovák-magyar határ katonai biztosítására vonatkozó terve a 
kijelölt csapatok területileg arányos elhelyezkedésével számolt a Pozsonytól 
Királyhelmecig húzódó - 560 km-es - szakaszon. A terv lényege az volt, hogy az 
egylépcsős harcrendben védő erőket szükség esetén a 2. katonai körzet s a Nem
zetvédelmi Minisztérium tartalékaiból fogják megerősíteni. 

Ebben az összefüggésben számoltak a Szlovákia területén lévő valamennyi kato
nai alakulat, valamint a Dél-Morvaországból átvezényelt 3- gépesített hadosztály 
részeinek a bevetésével is. 
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A fenti szervezeti struktúra kialakítása során a vezérkar figyelembe vette, hogy a 
szóban forgó alakulatok többsége keret, azaz csak részben feltöltött, illetve katonai 
iskola. A kötelező katonai szolgálat - két év - letöltését követően végrehajtott lesze
relés után visszamaradt állomány optimális felhasználásával számoltak. 

Október 25-én a határ biztosítására kijelölt alakulatok állományába összesen 6750 
fő tartozott, ebből a tervek szerint az első lépcsőbe és a tartalékba 5 330 katona lett 
beosztva. Ez a rendelkezésre álló erő 80 %-ának a. felhasználását jelentette. A 2. 
katonai körzet parancsnokának tartalékából 70 harckocsit és önjáró löveget kellett 
alkalmazásra előkészíteni. 

A magyarországi forradalmi erők határozott fellépésének hírére pontosították a 
Szlovákia déli határainak megerősítésére vonatkozó tervet. A csehszlovák politikai 
vezetés a forradalmi megmozdulás Csehszlovákiára való átterjedésétől tartott. Bebi
zonyosodott ugyanis, hogy a „konszolidált" Csehszlovákia képe alapjában véve 
nem más, mint fikció. 

A vezetés feltételezte, hogy az ország egész területén, de mindenekelőtt Szlová
kiában a megoldatlan, s ezért a felszín alatt parázsló politikai, nemzetiségi és szo
ciális problémák miatt megmozdulásokra kerülhet sor. Ezzel együtt nem zárták ki 
annak a lehetőségét sem, hogy a Magyarországon történtek példájára a rendszerrel 
szembeni fegyveres felkelés tör ki. Ezért az illetékes parancsnokok utasítást adtak a 
fegyverraktárak fokozottabb őrzésére, az állam- és a közigazgatási szervek objek
tumainak a védelmére - a fontos gazdasági létesítményeket és a párt épületeit is 
beleértve. A legnagyobb figyelem érthetően a magyar határra irányult, ahol meg
bízható védelmet akartak kialakítani az „ellenforradalmi tendenciák és hordozóik 
ellen". A helyzetet jelentős mértékben bonyolították a dél-szlovákiai magyar lakos
ság állásfoglalásával kapcsolatos kérdőjelek is. 

A Belügyminisztérium egyedül volt felelős a határok őrzéséért, ezért a magyar 
határszakaszra összpontosította a Szlovákiában található összes szabad erőket és 
eszközöket. A minisztérium a Pozsony-Királyhelmec szakasz védelmét fokozatosan 
a Határőrség 2689 katonájával, a rendőrségség határőrizeti egységeinek 507 tagjá
val, a Belső Őrség 585 emberével és a rendelkezésre álló harci technikai eszközök
kel erősítette meg.3 

A szlovák-magyar határ Királyhelmectől Ágcsernyőig terjedő szakaszát ebben az 
időben nem őrizte senki. A határok őrzésébe a Szlovák Kommunista Párt (SzlKP) 
KB utasítására a Népi Milícia néhány egységét is bevonták. 

Október 26-tól Szlovákia déli határain már a hadsereg aktív tevékenysége is 
észlelhető volt. A Belügyminisztérium illetékes szerveinek, illetve a Határőrség 
egységei parancsnokságainak kérésére a 2. katonai körzet alárendeltségéből az első 
lépcsőbe, valamint a tartalékba kijelölt erők és eszközök - a vezérkar által meghatá
rozott terepszakaszokon - már október 27-én elfoglalták helyüket. Ezen a napon 

2 VHA Praha, f. MNO, 1956, GS/OS,2/8-39b. Az államhatárok nyugalmának, rendjének és védelmének biztosítására 
irányuló terv (térkép). 

3 A Nemzetbiztonsági Testület és a Belügyminisztérium Fegyveres Erői Múzeumának kézi levéltára, 18/1. doboz, KP-
898/78. sz. Biztonsági intézkedések - A magyar események. 

4 SNA Bratislava, f. ÚV KSS, 944. doboz, a SzlKP KB irodájának 1957. március 22-i ülése. Jelentés a szlovákiai Népi 
Milícia (Munkásőrség) tevékenységéről és szociális összetételéről. 
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este 8 óráig a hadsereg 1976 katonáját vezényelték a határsávba, 15 harckocsival, 9 
önjáró löveggel és 5 db 122 mm-es tarackkal. 

A hadsereg és a 2. katonai körzet parancsnoka is tisztában volt az előbb felsorolt 
erők alacsony harci értékével. Ezért a lövészalakulatok mellett más - tüzér, harcko
csizó, műszaki, híradó - alegységekkel is kiegészítették azokat. Ezen felül a katonai 
tanintézetek megerősítésként kirendelt hallgatói is járőrözési és őrszolgálati felada
tokat láttak el. A csapatok túlnyomó része könnyűfegyverekkel rendelkezett, a ko
molyabb harci eszközöket a katonailag és gazdaságilag fontosabb terepszakaszokon 
összpontosították. Ezen eszközök elhelyezésénél - a fentieken kívül - figyelembe 
vették a határ két oldalán lévő nagyobb városok elhelyezkedését is. 

Az egységek kevés szállító eszközzel rendelkeztek, hiányoztak a szakemberek, a 
sofőrök és a harcitechnika kiszolgálására kiképzett személyzet egy része is. 

A magyarországi helyzet további alakulásának bizonytalansága miatt a hadsereg 
vezetése szükségesnek tartotta a 2. katonai körzet csapatainak további megerő
sítését. Első lépésként két viszonylag erős, mozgékony, haditechnikai eszközökkel 
magasabb szinten ellátott csapásmérő egység létrehozásáról döntöttek. Ezeket az 
egységeket a 2. katonai körzet gépesített és harckocsizó alakulataiból kívánták 
megalakítani, békelétszámukat a négy hetes gyakorlatra behívott tartalékosokkal, a 
gyalogos és harckocsizó tanintézetek hallgatóival és a körzet ejtőernyős egységeinél 
szolgáló katonákkal tervezték kiegészíteni. Tartalékosok behívása útján tervezték 
feltölteni a Nemzetvédelmi Minisztérium tartalékának fő erejét képező 3. gépesített 
hadosztályt is. A szakemberhiány megszüntetését is a tartalékosok behívásával kí
vánták elérni. 

A 2. katonai körzet parancsnoka által pontosított határvédelmi tervben módosítot
ták az első lépcsős egységek irányítási rendszerét is. Ennek során az operativitás 
fokozására, az osztatlan felelősség erősítésére törekedtek. Ezekkel az intézkedések
kel egyidőben adtak parancsot a Királyhelmectől a három - szlovák-magyar
szovjet - határ találkozásáig terjedő határszakasz védelmére is. 

A döntéshozatal folyamata a hadseregparancsnokságon ebben az időszakban ko
rántsem volt problémamentes. Amint azt a Nemzetvédelmi Minisztérium kollégiu
mának anyagai is mutatják, egy sor negatív, mindenekelőtt szubjektív jellegű hatás 
érvényesült. Elmondható, hogy a hadsereg információs és hírszerző szolgálata gya
korlatilag csődöt mondott, ha egyáltalán két szövetséges ország kapcsolatában 
ilyenről szó lehetett. A magyarországi eseményekről különböző csatornákon keresz
tül érkező információk - SzlKP és a CSKP szerveitől, valamint a Nemzetvédelmi 
Minisztérium szovjet tanácsadóitól kapott információkat is beleértve - sok 
kérdőjelet vetettek fel, ellentmondásosak és kaotikusak voltak. E tekintetben a Bel
ügyminisztérium illetékes szerveivel való együttműködés is elégtelennek bizonyult. 
Ráadásul a hadsereg vezető funkcionáriusai között megjelentek a rivalizálás, a ha
táskörtúllépés, néhány esetben pedig a személyes ellenségeskedés különböző pél
dái is. 

Negatív következményekkel járt a CSKP központi szerveinek irányító tevékeny
sége és a mindenkori helyzet ideológiai alapon történő meghatározása is. Ez utóbbi 

5 VHA Praha, f. MNO, 1956, GŠ/OS, 2/8-49L). Összefoglaló hadműveleti jelentés, kelt 1956. október 29-én 20oo-kor. 
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a szlovákiai magyarokkal szembeni bizalmatlanságban nyilvánult meg. Ennek 
egyenes következménye volt az a döntés, hogy a 2. katonai körzet csapatainak 
tervezett kiegészítése csak a cseh és szlovák nemzetiségű tartalékosok behívásával 
történhet. 

Összességében a hadseregparancsnokság következtetései a magyarországi ese
mények „ellenforradalmi" jellegére helyezték a hangsúlyt, s a jóváhagyott intézke
dések is ennek az értékelésnek megfelelőek voltak. 

A szlovák-magyar határ védelmére és fedezésére kirendelt erők a teljes készenlé
tet október 31-én érték el. Ekkorra befejeződött az előzőekben említett két 
csapásmérő egység megalakítása is. 

November 1-én a Belügyminisztérium és a csehszlovák hadsereg erőiből létreho
zott határvédő hadseregcsoportba 12 540 fő tartozott. Ennek a feladatnak a megol
dására a hadsereg kötelékéből 8 759 főt, 280 harckocsit, 43 önjáró löveget, 42 egyéb 
típusú löveget, 102 páncéltörő ágyút, 33 légvédelmi ágyút és 82 aknavetőt különítet
tek el. A lesti gyakorlótéren elhelyezett 1. sz. csapásmérő egység állományába 1260 
fő, 96 harckocsi, 5 aknavető, 3 páncéltörő és 2 légvédelmi ágyú tartozott. Az Eperjes 
környékén települt 2. sz. csapásmérő egység 461 főből állt és 31 harckocsival, 9 
önjáró löveggel, 2 páncéltörő és 3 légvédelmi ágyúval rendelkezett. 

A 2. katonai körzet parancsnokának tartalékába 754 fő és 7 ágyú tartozott, míg a 
Nemzetvédelmi Minisztérium tartalékában 3431 fő, továbbá 129 harckocsi, 17 önjá
ró löveg, 21 egyéb típusú löveg, 65 aknavető, 15 páncéltörő és 28 légvédelmi ágyú 
volt. A katonai erők és eszközök fő erőkifejtése a pozsonyi hídfő megvédésére 
irányult, leggyengébb az Ipolyság (Sahy) és Szepsi (Moldava nad Bodvou) közötti 
szakaszon volt a védelem. 

A fentiekben felsorolt erőket és eszközöket a csehszlovák hadsereg vezetése 
elégségesnek találta a Magyarországgal közös határ védelmének a biztosítására. A 
Nemzetvédelmi Minisztérium kollégiumának október 29-i tanácskozásán ezt azzal 
indokolták hogy Magyarország részéről „Csehszlovákiát nem fenyegeti az aktív 
támadás veszélye, de számolni kell különféle ügynökök, bandák és szökevények 
átszivárgásával". 

Véleményem szerint a vezérkar ekkor már rendelkezett bizonyos információkkal 
arról, hogy a Szovjetunió megkezdte a felkészülést a magyar felkelés fegyveres 
leverésére, ezért a csehszlovák hadsereg vezetése is intenzíven foglalkozni kezdett 
a Szlovákiában lévő csapatok további megerősítésének kérdésével. 

Október 29-én a vezérkar főnöke a magyarországi helyzet lehetséges változásait 
mérlegelve és ezek következményeit értékelve kijelentette: „Nem zárható ki, hogy 
az ellenforradalmi erők megpróbálnak behatolni a területünkre abból a célból, hogy 
a felkelést a szlovák országrészre is kiterjesszék. Az is lehetséges, hogy fokozatos 
felszámolásuk idején hozzánk fogják kiszorítani őket." Mindezek alapján a vezérkar 

6 VHA Praha, f. MNO, 1956, GŠ/OS, 2/8-49b. A 2. katonai körzet szituációs térképe, 1956. november 1., 18°°. 
7 VHA Praha, f. MNO, 1956. SM/KM, 1/10-2. Feljegyzés a Nemzetvédelmi Minisztérium Kollégiumának rendkívüli 

üléséről 1956. október 29-én. 
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főnöke arra a következtetésre jutott, hogy ebben az esetben az ez idáig 
„foganatosított intézkedések elégtelenek lesznek."8 

A probléma megoldására irányuló javaslatok eleve kizárták a csapatoknak az or
szág nyugati feléből történő átvezénylését és a részleges mozgósítás tervét is. A 
nemzetvédelmi miniszter ezzel kapcsolatos döntését azzal indokolta, hogy e lépés 
megtételével „olyan benyomást keltenénk, mintha Magyarország ellen mozgósíta
nánk".9 

A hadsereg vezetése leginkább azt a javaslatot támogatta, mely szerint a 3. gépesí
tett hadosztály tartalékosait hívnák be s ugyanígy békelétszámra egészítenék ki a 2. 
katonai körzet többi egységét, mindenekelőtt a 4. és 18 lövészhadosztályt is. A ki
egészítést követően a hadrendet oly módon tervezték átalakítani, hogy az első 
lépcsőt az előbb említett kötelékek mélységben is lépcsőzött erőivel egészítenék ki. 

A Nemzetvédelmi Minisztérium kollégiumának október 29-i tanácskozásán erről a 
kérdésről még nem született meg a döntés. A miniszter annak a nézetének adott 
hangot, hogy „a helyzet még nem tűnik oly sürgetőnek, hogy ehhez a megoldás
hoz folyamodjunk".10 

A fentiekkel összefüggésben - véleményem szerint - érdemes feltenni a kérdést, 
hogy abban a pillanatban milyen információkkal rendelkezett a miniszter és milye
nekkel a vezérkar. Ennek a kérdésnek a megfogalmazása annál is inkább indokolt
nak látszik, mivel két nappal később - október 31-én - a Nemzetvédelmi Miniszté
rium kollégiuma nem csupán elfogadta a vezérkar főnöke által javasolt variánst, 
hanem az intézkedések körét tovább is szélesítette.11 

A minisztérium kollégiumának két tanácskozása között megszületett-e a döntés a 
második szovjet fegyveres beavatkozásról? S ha igen, a 2. katonai körzet csapatai
nak megerősítését célzó intézkedések összefüggtek-e valamiképpen ezzel a döntés
sel? 

A beavatkozásról szóló döntés meghozatalának pontos dátuma még ma sem is
mert. A döntés időpontjának bizonyos körülhatárolására azonban lehetőség nyílik a 
CSKP KB Politikai Bizottságának november 2-án kelt határozata alapján, amelyben 
többek között az olvasható, hogy „a CSKP KB delegációi által kifejtett álláspont a 
CSKP KB Politikai Bizottságának a magyarországi helyzetre vonatkozó egységes 
állásfoglalásából indul ki, s egyetért azzal, hogy a magyarországi népi demokratikus 
rendszer megőrzése érdekében az összes szükséges intézkedést megtegyék..." 

Ha figyelembe vesszük a második beavatkozás időrendjét - az előkészítésre és 
végrehajtásra vonatkozó politikai döntés meghozatalának, a szovjet vezérkar terve 
kidolgozásának, illetve az SZKP politikai szervei általi jóváhagyásának idő-

8 VHA Praha, f. MNO, 1956. GŠ/OS, 2/8-39b. A nyugalom biztosítása Csehszlovákia területén és a Magyarországgal 
való államhatáron. A vezérkari főnök alapanyaga a Nemzetvédelmi Minisztérium Kollégiumának 1956. október 29-i 
tárgyalására. 

9 VHA Praha, f. MNO, 1956, SM/KM, 1/10-2. Feljegyzés a Nemzetvédelmi Minisztérium Kollégiumának rendkívüli 
üléséről 1956. október 29-én. 

10 Uo. 
11 VHA Praha, f. MNO, 1956, SM/KM, 1/10-3. Feljegyzés a Nemzetvédelmi Minisztérium Kollégiumának üléséről 

1956. október 31-én. 
12 SÚA Praha, A ÚV KSČ, f. 02/2, 120. k., a. j . 151. A CSKP KB Politikai Bizottsága 151. ülésének az 1., a 

„Magyarországi események" c. ponttal kapcsolatos határozata. 
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szükségletét, valamint a Varsói Szerződés országait képviselő „testvéri" kommunista 
pártok küldöttségei által történt szentesítésének időpontját - , akkor arra a következ
tetésre jutunk, hogy a csehszlovák hadsereg vezetése valószínűleg már október 31-
én tudott a magyar felkelés fegyveres erővel történő leverésének szovjet szándéká
ról. 

A szovjet csapatok beavatkozásának előkészületei és a 2. katonai körzet csapatai 
megerősítésére vonatkozó döntések közötti összefüggések vizsgálatánál ismét a 
CSKP KB Politikai Bizottságának előbb említett határozata szolgál általános kiindu
lópontként. Ebben a „valamennyi szükséges intézkedéssel" való egyetértésen kívül 
azt is leszögezték, hogy „szükség esetén nem csupán egyetértünk velük, de aktívan 
részt is veszünk bennük". 

Ez a meglehetősen általános és homályos megfogalmazás világosabbá válik a 
nemzetvédelmi miniszter és a belügyminiszter részére meghatározott feladatok 
során: „...biztosítani kell az éber és teljes határvédelmet, fegyveres erőink biztonsá
gát és felkészültségét a csehszlovák határok védelmére"13 - olvasható a határozat
ban. 

November 3-én a reggeli órákban a csehszlovák hadsereg vezérkarának főnöke 
1. sz. parancsában utasította a 2. katonai körzet parancsnokát a védelmi állások 
elfoglalására a magyar határon.1 

Úgy hisszük, a fentiek alapján is levonható az a következtetés, hogy a Szlovákia 
területén tartózkodó csapatok tevékenysége részét képezte a szovjet vezérkar által a 
magyarországi felkelés katonai felszámolására kidolgozott tervnek. 

A csehszlovák csapatok megerősítését követően a határ lefedése helyett már an
nak védelemről volt szó, s ez minőségi különbség. 

Bizonyára ez volt az első alkalom a Varsói Szerződés országai fegyveres erői te
vékenységének az összehangolására. Ezt a feltevést megerősíti az a tény is, hogy a 
szovjet csapatok budapesti beavatkozásától eltérően, amelyre Zsukov marsall adott 
utasítást,15 a felkelés katonai leverése előkészítésére és végrehajtására - a csapatok 
Ukrajnából történő megerősítését is beleértve - maga Konyev marsall, a Varsói 
Szerződés fegyveres erőinek főparancsnoka adott utasítást.1 A CSKP KB december 
5-én és 6-án megtartott ülésén a csehszlovák hadsereg vezérkari főnöke, V. 
Kratochvil vezérezredes is bejelentette, hogy minden intézkedést „a Varsói 
Szerződés Egyesített Fegyveres Erőinek Vezérkarával szoros együttműködésben 
hajtottak végre". 

Némi fantáziával a felkelés katonai felszámolásának a tervét legáltalánosabb for
mában a következőképpen rekonstruálhatjuk. 

13 Uo. 
14 VHA Praha, f. MNO, 1956, GS/OS, 2/8-39b. 1. sz. parancs: a 2. katonai körzet csapatai vonuljanak védelmi állá

sokba. 
15 SÚA Praha, A UV KSČ, f. 02/2, 120. k., a. j . 150. Antonín Novotný tájékoztatójának megvitatása az SZKP KB-n 

belüli tárgyalásokról a CSKP KB Politikai Bizottságának 1956. október 25-i rendkívüli ülésén. 
16 Lascsenko, P. N.-. Vengrija, 1956 god. In: Vojenno-isztoricseszkijZstimal. 1989., 9. sz., 49. o. 
17 SÚA Praha, A ÚV KSČ, f. Ol , 51. k., a. j . 55. Gyorsírásos feljegyzés a CSKP KB 1956. december 5—6-i üléséről. 
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Azzal, hogy Csehszlovákia és Románia a Magyarországgal közös határain védelmi 
vonalat épít ki, lényegében lezárja a magyar területet, ahol az aktív katonai tevé
kenységet - a támadást - a szovjet hadsereg hajtja végre. Nem zárható ki, hogy 
bizonyos szerepet a bolgár hadseregnek is szántak. Véleményem szerint a lengyel 
légierő november eleji - bizonyíthatóan megnövekedett - aktivitása nem hozható a 
magyarországi eseményekkel összefüggésbe. Ennek a hipotézisnek az alátámasztá
sához azonban Oroszország és a többi érintett ország történészeinek az állásfogla
lására is szükség volna. 

November 3-tól a szlovákiai katonai intézkedések merőben más jelleget öltöttek. 
A vezérkar főnökének 1. számú parancsa alapján már november 4-ről 5-re virradó 
éjszaka kezdetét vette a 2. katonai körzet egységeinek átcsoportosítása, mellyel 
párhuzamosan folytatódott azok tartalékosokkal történő kiegészítése is. A tartaléko
sok négyhetes hadgyakorlatra történő behívását a „jól bevált", exterritoriális mód
szer szerint hajtották végre: csak szlovák és cseh nemzetiségű állampolgárokat hív
tak be. 

Az erők átcsoportosítása és a tartalékosok behívása november 7-én gyakorlatilag 
véget ért. A Szlovákiában lévő alakulatokhoz csaknem 14 000 tartalékost hívtak be, 
mégpedig nemcsak a 2., hanem az 1. katonai körzetből is. 

Az erők átcsoportosítását követően a szlovák-magyar határon a 4. és 18. lövész
hadosztály szervezetszerű egységei foglalták el és építették ki az első vonal védelmi 
állásait. Ezeket az egységeket a körzet műszaki alakulataival s néhány Cseh
országból és Morvaországból átvezényelt speciális alakulattal is megerősítették. A 
határon eddig őrszolgálatot ellátó tüzér- alakulatokat visszavonták, s a két kötelék 
harcrendjének mélységében tüzértartalékot, illetve mozgó záró osztagokat alakítot
tak ki belőlük. Mindkét csapásmérő egységet besorolták a 2. katonai körzet pa
rancsnokának a tartalékába, miközben a Pozsonytól északra állásban lévő 3. gépesí
tett hadosztály továbbra is a Nemzetvédelmi Miniszter tartalékát képezte. 

A Szlovákia déli határán kialakult új helyzetnek megfelelően pontosították az ott 
lévő alakulatok irányítási rendszerét. A csehszlovák hadsereg vezérkari főnökének 
parancsa leszögezte: „Amíg nem sértik meg az államhatárt, annak őrzése a Bel
ügyminisztérium szerveinek a feladata, amely szervek szorosan együttműködnek a 
Csehszlovák Néphadsereg egységeivel. Amennyiben magyar fegyveres egységek 
megsértenék az államhatárokat, saját védelmi terepszakaszaikon az ezredek és had
osztályok parancsnokai átveszik az irányítást és vállalják a felelősséget." 

Az első vonalban lévő egységek a járőrözésen kívül mindenekelőtt a kiképzéssel 
és a lövészárkok ásásával voltak elfoglalva. A Határőrség tagjaival együttműködve 
különböző műszaki intézkedések végrehajtására is sor került. Ezek főleg a pozsonyi 
hídfőt és a határ legkeletibb szakaszát érintették, ahol - tekintettel a vasúti átrakóhe
lyekre és a Szovjetunióval összekötő közlekedési útvonalakra - előkészületek tör
téntek az elaknásításra. 

A csapatok ezen csoportosítása a későbbiekben alapvetően nem változott. A ma
gyar felkelés leverésének utolsó szakaszában a szovjet katonai tanácsadók ajánlásá
ra, vagy a Belügyminisztérium szerveinek a kérésére, esetleg a határ magyar oldalán 

18 VHA Praha, f. MNO, 1956, GŠ/OS, 2/8-39b. A határőrzés és határvédelem irányításának módosítása. A csehszlo
vák hadsereg vezérkari főnökének a belügyminiszter helyetteséhez 1956. november 3-án írott levele. 
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tevékenykedő szovjet egységek parancsnokaival történt megegyezés alapján, né
hány határszakasz védelmét még jobban megerősítették. 

Ezek az intézkedések a felkelő csoportok sok esetben egyedüli menekülési útvo
nalának elvágását szolgálták, s ezzel megkönnyítették azok felszámolását. 

Ugyanakkor általánosságban az is megállapítható, hogy a szovjet csapatokkal 
való együttműködés színvonala nagyon alacsony volt, melynek során néhány köl
csönös félreértésre és incidensre is sor került. A legsúlyosabb közülük a Pöstyén 
feletti légtérben történt, ahol november 4-én két MIG 17-es típusú szovjet repülőgép 
megtámadta és megrongálta a csehszlovák hadsereg repülőgépét.19 

A közel-keleti válság további kiéleződésével - a brit-francia fegyveres erők 
egyiptomi intervenciójával - összefüggésben november 8-án a csehszlovák hadse
reg vezérkara bejelentette a csapatok harckészültségének a fokozását. Noha ez 
főleg a Cseh- és Morvaországban lévő katonai alakulatokat érintette, hozzájárultak a 
szlovák-magyar határon lévő egységek hadrafoghatóságának a megszilárdulásához 
is. 

A következő napokban Szlovákia területén került sor a fegyveres erők és azok 
eszközeinek legnagyobb összevonására. 

November 10-én a hadsereg állományából 26 658 fő tartozott a védelmi csopor
tosításban lévő alakulatokhoz. Közülük 13 185 tartalékos volt. Rendelkezésre állt 
továbbá 358 harckocsi, 141 önjáró löveg, 609 egyéb típusú löveg és 82 repülőgép. 
Ebből az első vonalban 13 333 katona állt 64 harckocsival, 64 önjáró löveggel és 318 
más típusú ágyúval felfegyverkezve. A 2. katonai körzet parancsnokának tartaléká
ba 5 893 katona, 131 harckocsi, 9 önjáró löveg és 135 más típusú ágyú tartozott. A 
fegyveres erők és a harci technika fennmaradó része a nemzetvédelmi miniszter 
tartalékát jelentette.20 

A harci eszközök fent említett számadatait bizonyos kétkedéssel kell fogadnunk. 
A harckocsik és önjáró lövegek jelentős része üzemképtelen volt, iskolai célokat 
szolgált vagy erősen elhasználódott, de a többi fegyvernél is előfordultak meghibá
sodások. Állapotukra a legjellemzőbb, hogy a rendelkezésre álló 82 repülőgépből 
csak 27 volt harcképes. 

November 11-ig a magyar felkelés fegyveres erőit gyakorlatilag felszámolták és 
az új „Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány" hozzálátott a helyzet konszolidációjá
hoz. Mindezek megteremtették a feltételeit annak, hogy a kiadott katonai intézke
dések körét szűkítsék Szlovákiában. E folyamat kezdetének pontos meghatározása 
meglehetősen nehéz, én magam úgy vélem, hogy november 14-re datálható. Ekkor 
a csehszlovák hadsereg vezérkari főnökének utasításai alapján a tüzér- és harcko
csizó iskolák hallgatóiból felállított első nagyobb egységeket a békehelyőrségekbe 
vezényelték. További - főleg a tüzér- és harckocsizó alakulatokat érintő - nagyobb 
arányú átcsoportosításokra november 2l-e után került sor. A lövész alakulatok 
többsége és a speciális egységek egy része azonban - az eredeti terveknek 

19 VHA Praha, f. MNO, 1956, GŠ/OS, 2/8-49b. Összefoglaló hadműveleti jelentés, kelt 1956. november 4-én 20°°-kor. 
20 VHA Praha, f. MNO, 1956, GŠ/OS, 2/8-49b. A 2. katonai körzet csapatainak szituációs térképe, a Nemzetvédelmi 

Minisztérium tartalékaival, a légvédelmi alakulatokkal és a légierővel együtt, 1956. november 12-én 600-kor. 
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megfelelően - tovább teljesítette a határok őrzésére és védelmére irányuló feladata
it. November végén és december elején állománycserét hajtottak végre, melynek 
során újoncokkal váltották fel őket. 

December 9-től - ekkor a vezérkar befejezte a háborús napló vezetését - lénye
gesen felgyorsult a csapatoknak a határról való visszavonása. A Belügyminisztérium 
szerveinek feljegyzése szerint a határok fokozott védelmére vonatkozó intézkedé
seket december 21-én vonták vissza. 1 

A magyarországi népi felkelés idején Szlovákiában végrehajtott katonai intézke
dések vizsgálatánál figyelembe kell venni, hogy azok célja és jellege a magyaror
szági események időrendjétől is függött. E szempontból nyilvánvaló, hogy október 
25-e és november 3-a között a csehszlovák hadsereg és a többi fegyveres erő tevé
kenysége a szlovák-magyar határon a Csehszlovákiában uralkodó „konszolidált" 
totalitariánus rend megbontásának a megakadályozására képes „védőpajzs" megte
remtésére irányult. 

November 3-a után ez a „pajzs" bizonyára a magyar felkelés katonai leverésére 
irányuló szovjet terv részévé, illetve megvalósításának egyik feltételezett variánsává 
vált. 

A magyarországi események leverésében a csehszlovák hadsereg egységei ha 
közvetlenül nem is vettek részt, de tevékenységükkel, a magyar-szlovák határon 
elfoglalt védelmi helyzetükkel bizonyos mértékig támogatták és megkönnyítették a 
szovjet csapatok intervencióját. 

21 A Nemzetbiztonsági Testület és a Belügyminisztérium Fegyveres Erői Múzeumának kézi levéltára, 18/1. doboz, 
KP-898/78. sz. jelzet. Biztonsági intézkedések - A magyar események. 

- 7 6 -



I 

Jan Staigl 

MILITARY MEASURES ON THE TERRITORY OF SLOVAKIA 
IN THE TIME OF THE 1956 HUNGARIAN UPRISING 

Summary 

The author retraces the events with the use of recently accessible archival materials. The first 
measures were enacted on 24-25 October and, together with others in the interest of the military 
isolation of the Hungarian revolution, were in force until the end of 1956. The Czechoslovakian 
leadership feared that the revolutionary actions would spread over Czechoslovakia and the situation 
was extremely difficult because of the unforeseeable behaviour of the Hungarian national minority of 
Southern Slovakia. The army secured the Hungarian-Slovakian border in full length and the forces were 
filled with Czech and Slovakian soldiers only. Following the Suez crisis and the Soviet intervention in 
Hungary the border forces were enlarged once again: besides the army the police, the national guard 
and the people's militia were involved, too. The so called „border army-group" was formed from these 
forces on the territory of the 2nd military region (Slovakia) on the 1st of November 1956. 

Jan Staigl 

MESURES MILITAIRES SUR LE TERRITOIRE DE LA SLOVAQUIE AU TEMPS DU 
SOULÈVEMENT HONGROIS L'AUTOMNE DE 1956 

Résumé 

L'auteur reconstitue les événements à la base des matières des archives qui devenaient publiques 
récemment. Les premières mesures ont été prises le 24 et le 25 octobre, et celles-ci, ainsi que la plupart 
des mesures prises plus tard dans le but de l'isolation militaire de la révolution hongroise, étaient en 
vigueur jusqu'à la fin de 1956. La direction tchécoslovaque avait peur de l'extension des mouvements 
révolutionnaires en Tchécoslovaquie. La situation était compliquée par l'incalculabilité de la réaction de 
la population hongroise dans le Sud de la Slovaquie. La frontière entre la Slovaquie et 1 Hongrie était 
envaluie par l'armée et les forces de la frontière étaient remplies exclusivements de soldats de 
nationalité tchèque ou slovaque. Après le début de la crise de Suez et l'intervention militaire soviétique 
les forces disloquées en Slovaquie étaient encore rendorcés: les forces de l'armée, des troupes affectées 
à a garde des frontières, de la Garde Intérieure, et de la Milice Populaireparticipaient également à la 
défense de 1 frontière. Le 1-er novembre le groupe d'armée nommé garde-frontiére a été formé de ces 
forces-là sur le territoire du district militare numéro 2 (Slovaquie). 
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i 

Jan Staigl 

MILITÄRISCHE MAßNAHMEN IM GEBIET DER SLOWAKEI ZUR ZEIT 
DER REVOLUTION VON 1956 

Resümee 

Aufgrund des vor kurzem zugänglich gemachten Archivmaterials unternimmt der Autor den Versuch, 
die Ereignisse der Revolution zu rekonstruieren. Zu den ersten Maßnahmen kam es am 24-25. Oktober, 
wie die meisten abderen, die später zur militärischen Isolierung der ungarischen Revolution erlassen 
wurden, waren sie bis Ende 1956 gültig. Die tschechische und slowakische Führung befürchtete, die 
revolutionären Ereignisse würden auch auf die Tschechoslowakei übergreifen. Die Situation war um so 
komplizierter, war doch die Reaktion der ungarischen Bevölkerung im Süden der Slowakei nicht zu 
berechnen. Deshalb wurde die ganze slowakisch-ungarische Grenzstrecke ausschließlich von Soldaten 
tschechischer und slowakischer Abstammung besetzt. Nach der Kriese von Suez und der sowjetischen 
militärischen Intervention in Ungarn wurden die in der Slowakei befindlichen militärischen Kräfte . 
weiter verstärkt. An der Grenzverteidigung waren die Armee, die Grenzsoldaten, die innere 
Schutztruppen und die Volksmiliz beteiligt. Aus diesen Einheiten wurde am 1. November im 2. 
Militärbezirk, d.h. in der Slowakei die sog. Grenzschutz-Heeresgruppe ins Leben gerufen. 

Ян Штайгл 

ВОЕННЫЕ МЕРЫ, ПРИНЯТЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ СЛОВАКИИ ВВВ ПЕРИОД 
ВОССТАНИЯ В ВЕНГРИИ ОСЕНЬЮ 1956 ГОДА 

Резюме 

Автор статьи реконструирует события на основании ставших недавно доступными архивных материалов. Первые 
военные меры были приняты 24-25 октября и оставались в силе до конца 1956 года, наряду с другими мерами, 
предпринятыми в целях военной изоляции венгерской революции. Чехословацкое руководство боялось, что 
революционное движение перекинется и на Чехословакию. Обстановка усложнялась не поддававшейся 
предвидению реациции венгерского населения на юге Словакии. Армия дислоцировалась по всей словацко-
венгерской границе, и силы, прикрывавшие границу, были укомплектованы исключительно солдатами чешской и 
словацкой национальности. После начала суэцкого кризиса и военного вмешательства советских войск в Венгрии 
силы, дислоцировавшиеся в Словакии, были еще сильнее укреплены: в прикрытии границ участвовали армия, 
пограничные войска, войска Внутренней Охраны и силы Народной Милиции. 1-го ноября из этих сил на территории 
2 военного округа (Словакия) была создана так называемачя армецйская группа прикрытия границы. 
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RÁKÓCZY ROZÁLIA 

1956-OS RÖPLAPOK A HADTÖRTÉNETI MÚZEUM 
KISNYOMTATVÁNY-GYŰJTEMÉNYÉBEN 

1956 októberének megítélése több változaton ment át az eltelt negyven év alatt, 
mint a magyar történelem bármely megmozdulása. Talán Göncz Árpád jutott 

* legközelebb ahhoz, hogy a valóságnak megfelelően értékelje az eseményeket ak
kor, amikor 1993. október 23-i ünnepi beszédét így kezdte: Annyi 1956 volt, 
ahányan részt vettek benne... 

A múzeumi feldolgozás során e kisnyomtatványok datálásában más alig segített, 
mint az emlékezet. Az eddig megjelent cikkek, tanulmányok, amelyek felsorolásától 
itt eltekintek, alig adtak támpontot. Keveset segített az egyetlen kisnyomtatvány
bibliográfia is, amely segédletként rendelkezésünkre áll. 

A válogatás szempontját az a szándék határozta meg, hogy olyan példányokkal 
egészüljön ki ez a bibliográfia, amelyek egyáltalán nem szerepelnek benne, vagy 
variánsai a kötetbe felvetteknek. Időben, egy kivételével, 1956. október 23- és no
vember 1. közöttiek. 

A röplapok híven tükrözik az addig történtek érzelmi ellentmondásait: forrada
lom, ellenforradalom, provokátorok és hős fiatalok egyaránt szerepelnek a meg
szólítottak között. Nagy Imre szerepe és személyisége ugyanúgy ellentmondásos, 
mint Kádár Jánosé, mint azoké, akik támadták, és azoké, akik támogatták őket. 

A röplapok a Hadtörténeti Intézet és Múzeum Kisnyomtatvány-gyűjteményének 
darabjai, ezért tulajdonost (lelőhelyet) nem tüntettünk fel és eltekintettünk a leltári 
szám (raktári jelzet) közlésétől is. 

A leírás rendszere: 
1. A megjelenés éve, hónapja, napja. 
2. A kibocsátó személy, vagy testület neve. 
3. A röplap leírása: címe, kezdő mondatai, vagy pontjai, befejező mondata, vagy 

pontja, aláírója. 
4. A kibocsátás helye, a nyomda, a sokszorosítás módja, a terjedelem. A rovatban 

szereplő ,,S.l." ,,s.n." azt jelenti, hogy semmilyen módon nem deríthető ki a kiadás 
helye és a nyomda neve. 

5. Tipográfiailag elválasztva az annotáció, amely a röplap tartalmát jelenti. 
6. További példányok. 
7. Bibliográfiai hivatkozás a Zrínyi Kiadó katalógusára. 
A fenti sorszámok a leírás mellett nem szerepelnek. 

Izsák Lajos-Szabó József-Szabó Róbert (összeáll, és szerk.): 1956 plakátjai és röplapjai. Október 22-november 5. 
(Budapest), (1991). 585 o. 
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Másolatban valamennyi röplap az érdeklődők rendelkezésére áll. Állományvé
delmi szempontok miatt (a papír rossz minőségű, a betűk halványodnak) az eredeti 
anyag nem kutatható. 

1. 

1956. október 22. HIM Kisnyomtatvány 

[Budapesti] Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem 

Határozat 
Csatlakozunk a szegedi Egyetemisták javaslatához és megalakítottuk az Építőipari és 
Közlekedési Műszaki Egyetem MEFESZ szervezetét. A szervezethez a Műegyetem és 
a Kertészeti Főiskola jelenlévő hallgatói is csatlakoztak. Az új MEFESZ feladata lesz 
a súlyos politikai kérdésekben a diákság állásfoglalását határozattá nyilvánítani... 
1. Az MDP kongresszus azonnali összehívása, alulról választott vezetőség, az új 

Központi Vezetőség megalakítása... 
14. Egymásért teljes szolidaritást vállalunk. 

Az egyetemi ifjúság egyhangú lelkesedéssel nyilvánította ki szolidaritását a varsói 
munkásokkal és ifjúsággal, a lengyel függetlenségi mozgalommal. 

Az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem Nagygyűlése 1956. X. 22. MEFESZ. -

[Bp] szívópapír, stencil soksz. - 30x21 cm. -

A 14 pont a pártkongresszus összehívásán kívül követeli a kormány átalakulását Nagy Imre vezeté
sével, a szovjet csapatok kivonását, általános választásokat, a Kossuth címer visszaállítását, sajtósza
badságot, munkásautonómiát és a Sztálin szobor eltávolítását. 

1. pl. stencilszáma 6327 
2. pl. stencilszáma 6330 
1956. kat. Zrínyi K. 1991. nyomdai variáns, 15. o., 1. tétel, szó szerint azonos. 

2. 

[1956. október 231 HIM Kisnyomtatvány 

[Budapesti] Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem 

MÁSOLD ÉS TERJESZD A MAGYAR DOLGOZÓK KÖZÖTT! 
A MEFESZ Építőipari Egyetemi diáknagygyűlés határozatának főbb politikai, gazda
sági és eszmei pontjai: 
1. Az összes szovjet csapatoknak azonnali kivonását követeljük Magyarországról a 

békeszerződés határozatai alapján... 
16. Az Építőipari Műszaki Egyetem diáksága a leggyorsabban felállítja a MEFESZ 

helyi szervezeteit és elhatározta, hogy f. hó 27-re (szombat) Budapesten ifjúsági 
parlamentet hív össze, melyen küldöttségekkel résztvesz az ország egész ifjúsá
ga. Holnap, f. hó 23-án, délután 1/2 3 órára a Műszaki és egyéb egyetemek ifjú
sága a Műegyetem előtti téren gyülekezik, onnan a Pálfi térre (Bem tér) a Bem 
szoborhoz vonul és megkoszorúzásával fejezi ki együttérzését a lengyel szabad-
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ság-mozgalommal. E felvonuláshoz az üzemek dolgozói szabadon csatlakozhat
nak. .. 

E határozat az új magyar történelem hajnalán, 1956. október 22-én született, az 
Építőipari Műszaki Egyetem aulájában több ezer hazáját szerető magyar ifjú spontán 
megmozdulásából. 
A határozatot október 23-i nagygyűlésén a Mélyépter. dolgozóinak közgyűlése kitö
rő lelkesedéssel magáévá tette és elhatározta, hogy az ifjúság megmozdulását min
den erejével támogatja. -

[Bp] vékony másolópapír, indigós soksz. - 29,5x21 cm. -
A pontok továbbá az általános, titkos választójogot, Nagy Imre kormányba kerülését, Farkas Mihály 

felelősségre vonását, az előző korszak bűnöseinek bíróság elé állítását, nyilvános tárgyalást, a gazda
sági élet átszervezését, az uránérc szabad értékesítését, a külkereskedelmi szerződések nyilvánosságra 
hozatalát, a normarevíziót és a beszolgáltatást rendszer felülvizsgálatát, a vélemény- és sajtószabadsá
got, 1848-49 mártírjainak emlékművet, a Sztálin szobor eltávolítását, március 15. és október 6. meg
ünneplését, a káderanyag nyilvánosságra hozatalát követelik. -

Kétoldalas, gépelt sokszorosítás, másolati példány. Dátum a szövegben. 
1956. kat. 1991. Zrínyi K. stencilezett variáns, a fentivel szó szerint megegyező 1956. október 22-re 
datálva 18-19. p. 4. tétel 
A nyomdai változat a 4. sz. leírásban. 

3. 

[1956. október 23.1 
Budapesti Műszaki Egyetem 

Felhívás 
MUNKÁSOK! PARASZTOK! DIÁKOK! MAGYAR IFJÚSÁG! 

Minden erővel együtt dolgozunk a független, szocialista Magyarország megteremté
séért. Együtt kell haladnunk az egész magyar néppel. Ezért követeljük: 
1. Valóban független, szocialista Magyarországot! 
2. Március 15 pirosbetűs ünneppé nyilvánítását! 
3. Nagy Imre visszahelyezését korábbi állami funkciójába! 
4. Munkánkkal akarjuk helyreállítani az állam új gazdasági alapjait! 
5. Új vezetést a pártban és a kormányban! 
6. Nyílt tárgyaláson vonják felelősségre a hibák elkövetőit. Kérünk Benneteket, ne 
adjatok hitelt azoknak, akik éket akarnak verni közénk, munkás- és értelmiségi 
fiatalok közé! Gyertek el 24-én 3 órára a Műszaki Egyetemre és vessétek fel prob
lémáitokat. Harcolni akarunk a Ti céljaitok valóraváltásáért is! Együtt váltjuk valóra 
az egész magyar nép követeléseit! 
Budapesti Műszaki Egyetem Központi Diákotthon Bizottsága. -

Bp. indigós, gépírásos soksz. - 15x21 cm. -

Teljes szöveg. Datálatlan. Másolati példány, sorszáma 14.392. 

1956. kat. 1991. Zrínyi K . 0 
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4. 

[1956. október 23-1 HIM Kisnyomtatvány 

Másold le és terjeszd a magyar dolgozók között! 
1. Az összes szovjet csapatoknak azonnali kivonását követeljük Magyarországról 

a békeszerződés határozatai alapján... 
17. Tiltakozunk az államvédelmi hatóság fegyveres beavatkozása ellen! 

A MAGYAR EGYETEMI IFJÚSÁG 
Felhívjuk az ország dolgozó népét, hajtsa végre felhívásunkat! 
Általános sztrájk október 24! 

Ez a tiltakozás legyen Gerő Ernő rádió beszédében használt kijelentés ellen, aki 
provokátornak nevezte 250 ezer fegyelmezett magyar egyetemi hallgató és munkás 
tüntetését. 

Követeljük a kormány lemondását! 

Ha elolvastad add tovább! 

[Bp.] s.n. kéthasábos, 21,5x27 cm. -
A pontok Nagy Imre kormányba kerülését, Farkas Mihály felelősségre vonását, a gazdasági élet át

szervezését, sajtó- és szólásszabadságot, a normarevíziót és a beszolgáltatási rendszer felülvizsgálatát 
követelik, október 27-re Budapestre if jósági parlamentet hívnak össze. 

Az előző változat 16. pontja kinyilvánítja együttérzését a lengyel szabadság-mozgalommal, ez itt hi
ányzik. Nem tartalmazza a nyomtatott szöveg a Mélyépterv záradékát sem. 

Új a 17. pont és a sztrájkfelhívás, valamint a Gerő Ernő rádióbeszédére való hivatkozás. 
1956. kat. 1991. Zrínyi K. stencilezett variánst közöl; amelynek szövege az 1-15. pontokban szó szerint 
megegyezik evvel. Hiányzik a fegyveres beavatkozás ellen tiltakozó 16. pont és a Gerő Ernő rádióbe
szédére vonatkozó közlés, 18-19. o., 4. tétel. 
írógéppel sokszorosított változatát 1. a 2. sz. leírásban. 

5. 

[1956. október 23-25.1 HÍM Kisnyomtatvány 

[Budapest] IX. kerület Forradalmi Ifjúság Bizottsága 

Ifjúmunkások! 
Egyetemistáink megalakították ifjúsági szervezetüket a MEFESZ-t. Alakítsátok meg 
TI IS gyári ifjúsági szervezeteiteket. 

Egységes ifjúmunkás szervezettel az új demokratikus és semleges Magyarországért! 

AIX. ker. Forradalmi Ifjúság Bizottsága. 

[Bp.] s.n. 14,5x21 cm. 

Teljes szöveg. Datálatlan. 

Nyomtatott pl. változó betűtípussal. 

1956. kat. 1991. Zrínyi K. 0 
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6. 

[1956. október 24.] HIM Kisnyomtatvány 

Elvtársak van fegyverünk. A harcot tovább kell folytatnunk a szabadságunk és füg
getlenségünk kivívásáért. Velünk a rendőrség, a honvédség. Fáradtságot nem is
merve harcoljatok a végső győzelemért. 
Előre a hazáért és a szabadságért! 
A dolgozó nép. -

S.l. s.n. 22x30 cm. 
Teljes szöveg. Datálatlan. 
Nyomdai soksz. 
1956. kat. 1991. Zrínyi K. 0 

7. 

1956. október 24. HIM Kisnyomtatvány 
GERŐErnő 
ZALA, XII. évf. 251. sz. 1956. okt. 24. 

Gerő Ernő elvtárs rádióbeszéde 
Kedves elvtársak! Drága barátaink! Magyarország dolgozó népe! 
A Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége ez év júliusában fontos határoza

tokat hozott. A határozatokat pártunk tagsága, munkásosztályunk, dolgozó paraszt
ságunk, értelmiségünk, népünk helyesléssel, megelégedéssel fogadta... 

Mi azonban, természetesen, szocialista demokráciát és nem polgári demokráciát 
akarunk... 

Pártszervezeteink fegyelmezetten, teljes egységben lépjenek fel minden rendbon
tó kísérlettel, nacionalista kútmérgezéssel, provokációval szemben... 

Pártegységgel a szocialista demokráciáért! Ez volt Központi Vezetőségünk júliusi 
határozatainak tömör foglalata. Pártunk vezetésének szilárd elhatározása, hogy 
megingathatatlanul megy előre a szocialista demokrácia útján, annak teljes kibonta
kozása felé, szocialista fegyelemmel, őrködve pártunk egységén, népi demokratikus 
vívmányaink felett, népünk szebb, boldogabb jövőjének szolgálatában. 

[Zalaegerszeg?] másolópapír, indigós soksz. - 4 p. - 30x21 cm. 

Az 1956. október 23-án délután elhangzott rádióbeszéd másnapi gépelt változata, amely a júliusi 
párthatározathoz kötődő változtatásokat sorolja fel, éberségre int, óv a nacionalizmus veszélyeitől. 

Másolati példány. 

1956. kat. 1991. Zrínyi K . 0 
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8. 

[1956. október 24.] HIM Kisnyomtatvány 

NAGY Imre 

NAGY IMRE SZÓZATA A MAGYAR NÉPHEZ! 
Budapest népe! 
Közlöm, hogy mindazok, akik a további vérontás megszüntetése érdekében ma 

14 óráig beszüntetik a harcot és leteszik fegyverüket, mentesülnek a statáriális eljá
rás alól. 

Egyúttal kijelentem, hogy minden erőnkkel megvalósítjuk az 1953 júniusi kor
mányprogramot. .. 

Magyarok! Barátaim! A kormány programját hamarosan, részleteiben is ki fogom 
fejteni és azt a rövidesen összeülő országgyűlés fogja megvitatni. Jövőnkről van szó, 
nemzeti létünk felemelkedésének nagy útja áll előttünk! Álljatok a kormány mögé, 
biztosítsátok a békés, alkotó munka folytatását, tegyétek lehetővé, hogy hazánk 
minden dolgozója zavartalanul munkálkodhasson családja a maga jövőjén. Álljatok 
a kormány, a párt mögé! Bízzatok abban, hogy a múlt hibáiból tanulva, megtaláljuk 
a helyes utat hazánk felvirágoztatására. -

[Bp.] szívópapír, stencil soksz. 30x21 cm. 
A rend és fegyelem helyreállítását kéri a rádióbeszédben Nagy Imre a továbbiakban, biztosítja, hogy 

a kormány szándéka nem a bosszúállás, a megbékélés politikáját akarják. Kéri, hogy védjék meg a 
gyárakat és gépeket. 
Datálatlan. 
1956. kat. 1991. Zrínyi K. gépelt-stencilezett variáns a címfej nélkül, „Itt Nagy Imre beszélek, mint a 
Magyar Népköztársaság Elnöke szólok most Budapest népéhez" kezdettel, egyébként szó szerint meg
egyezik 43. p. 29/b. tétel. 

9. 

[1956. október 24.] HIM Kisnyomtatvány 

Újpesti Forradalmi Bizottság 

Felhívás! 
MUNKÁSOK, PARASZTOK, ÉRTELMISÉGIEK! 
Általános sztrájkot hirdetünk és követelünk mindaddig, amíg a vérontások meg nem 
szűnnek és a magyar nép jogos követeléseit meg nem valósítják! 
Mi Újpest dolgozói csatlakozásra hívjuk fel az egész magyar népet! 
ÚJPESTI FORRADALMI BIZOTTSÁG 

[Bp.] s.n. 21x29 cm. 

Teljes szöveg. Datálatlan. 

Zöld csomagolópapírra, többféle betűtípussal nyomtatott példány. 
1965. kat. 1991. Zrínyi K . 0 
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10. 

[1956. október 24-25.] HIM Kisnyomtatvány 

Kiáltvány! 
Magyar felkelők! 

Célunk a tiszta Magyar függetlenség! A Magyar nép elszántan harcol a szovjet el
nyomók ellen. Felkelők, a Nemzeti Szabadságharc tisztaságáért kizárólag csak az 
orosz tankok ellen harcolunk. Meg kell semmisítenünk mindazokat, akik továbbra 
is a párt zászlója alatt, vagy mint szovjet barátok akarnak a tömeg közt zavart kelte
ni! 

Dolgozók! Honfitársak! 
Akik kezében most fegyver nincs, úgy járuljon hozzá szabadságharcunkhoz, hogy a 
munkát nem veszik fel, az utcán tartózkodnak, a kormány parancsait nem hajtják 
végre és ahol lehet, támogatják a Szabadságukért harcolókat! 

Felkelők! Honfitársak! 
Értsük meg végre! Egy ellenségünk van, azok, akik Hazánkban 12 éven keresztül a 
zsarnokság uralmát fenntartották. A Nemzeti Függetlenséget porba tiporták és most, 
akik a tiszta ügyért síkra szálltunk fővárosunkat lerombolták és testvéreinket gyil
kolták meg. 
Felkelők! A fegyvert addig nem tesszük le, amíg az utolsó ellenünk harcoló szovjet 
katona nem hagyja el hazánk területét! Fegyverrel! Sztrájkkal! Független semleges 
Magyarországért. 
A Szabadságért Harcoló fegyveres Felkelők! 

[Bp.] szívópapír, stencil soksz. - 30x21 cm. -

Teljes szöveg. Datálatlan. 

További két változat, amelyek szövege részben azonos. A 2. variáns kezdő sora „Magyar felkelők! 
Célunk a tiszta magyar függetlenség." A második megszólítás „Dolgozók! Magyarok!" A 3- variáns utolsó 
bekezdése elé beiktatott mondat: „Felkelők! Értsük meg végre, hogy céltalan minden testvéri harc, ne 
lövöldözzünk hiába, egy ellenségünk van, akik nemzeti Függetlenségünket akadályozzák továbbra is, 
az a Hazánkban tartózkodó szovjet hadsereg." Az utolsó bekezdés kiegészítő mondata: „Ezen tiszta, 
igazságért folyó harcunkban velünk van az egész világ dolgozóinak testvéri szolidaritása!" 

1956. kat. 1991. Zrínyi K. 0 

11. 

[1956. október 24-25.] HIM Kisnyomtatvány 

[Kispesti Forradalmi Bizottság.] 

KISPESTIEK! HONFITÁRSAK! FIATALOK! 

KIÁLTVÁNY! 

Kispest népéhez! Kispest fiataljaihoz! 

A nemzet akarata győzött! 
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Az elmúlt napokban lelkesen mellénk állt Kispest népe! Most már meg van a lehető
ségünk, hogy szervezett egységben védjük eddig elért eredményeinket és kivívjuk 
minden követelésünket. 
Követeljük! 
1. Az élelmiszeripar, a közélelmezés és közszolgáltatás (gáz, víz, villany) kivételé

vel legyen általános sztrájk... 
3. Álljon helyre azonnal Kispest rendje és nyugalma... 
Hazafiak! Forradalmárok! Kispestiek! A véres forradalomban tanúsított lelkesedéssel 
álljunk helyt továbbra is követeléseink teljes megvalósulásáért! 
Gondoljatok a hős mártírokra és vegyetek részt a már megindított segélyakcióban. -

[Bp.] s.n. szívópapír, stencil soksz. - 30x21 cm. 
A három pontból álló kiáltvány a sztrájkon kívül a szovjet csapatok azonnali kivonását, szabad 

választást, a varsói szerződés felbontását és az ország gazdasági életének átszervezését követeli, vala
mint, hogy a belső karhatalom és a honvédség irányítását a forradalom harcosai vegyék át. 
Aláírás nélküli példány. További példány Kispesti Forradalmi Ifjúság Bizottsága aláírással. Szövegében 
teljesen megegyező. 
1956. kat. 1991. Zrínyi K . 0 

12. 

[1956. október 24-26.] HIM Kisnyomtatvány 
Székesfehérvári Középiskolások Diákszövetsége 

Felhívás! 
A székesfehérvári középiskolások felhívása az ország középiskolás tanulóihoz. 
1. A mai napon a fehérvári középiskolás diákok küldöttértekezletén elhatároztuk, 
hogy kilépünk a DISZ-ből és megalakítjuk a KÖZÉPISKOLÁS DIÁKSZÖVETSÉGET. 
2. Elhatároztuk a különválást, mert: 
a) A DISZ Fennállása óta nem támogatta a középiskolás diákok tanulását... 
3. ... Megalakítjuk a KD-t... 
Jelen határozatunkat küldöttség útján tudatjuk a székesfehérvári Vadásztölténygyár, 
Kolorit, Motorjavító, K. Sz. G., Könnyűfémmű, Finommechanikai gyárak DISZ Bi
zottságaival... 
Felhívjuk az ország valamennyi középiskolás diákját, hogy csatlakozzanak a Közép
iskolás Diákszövetség felhívásához! (Székesfehérvári Középiskolások Diákszövetsé
g e . -
[Székesfehérvár] s.n. - 30x21 cm. 

A felhívás alkalmatlannak ítélte a korábbi ifjúsági szervezetet arra, hogy a fiatalságot képviselje, 
mert csak politikai oktatással foglalkozott, tagsága nem volt önkéntes, fizetett funkcionáriusai nem 
ismerték a diákság életét. Az új diákszövetség célkitűzéseit pontokban sorolja fel, majd általános politi
kai követeléseket fogalmaz, többek között március 15. megünneplését, Nagy Imre visszahelyezését ko
rábbi állami funkciójába. Csatlakozik a műegyetemi Diákbizottság követeléseihez és üdvözli a 
MEFESZ-t. 

Zöld papírra nyomott kéthasábos szöveg, jobb felső sarokban bekeretezve a lengyel himnusz hat sora. 
A pontok sorszámozása hibás, a 4. kétszer szerepel. 
1956. kat. 1991. Zrínyi K . 0 
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13. 

11956. október 24-27.] HIM Kisnyomtatvány 
[Budapesti] Műszaki Egyetem 

Felhívás! 
1. Követeljük, hogy az ÁVH azonnal szüntesse be a tüzet. 
2. Követeljük, hogy a szovjet csapatok azonnal hagyják el a főváros területét. 
3. Követeljük, hogy mindenkinek, akik a harcokban résztvettek, amnesztiát kapja
nak, [sic!] 
4. Politikai menedékjogot adjanak, azoknak a szovjet harcosoknak, akik a harcok
ban a munkásság mellé álltak! 
5. Követeljük, hogy a magyar néphadsereg vegye át a rend fenntartását. Műszaki 
Egyetem Központi Diákotthona. -

[Bp.] s.n. - 30x21 cm. 

Teljes szöveg. Datálatlan. 

Többféle betűtípussal nyomtatott. 

1956. kat. 1991. Zrínyi K. 0 

14. 

[1956. október 24-30.] HIM Kisnyomtatvány 
? 

Hősköltemény a pesti Srácról. 
Te pesti Srác. 
Te napköziben nevelkedett apró kamasz, 
Te, kinek élte mindössze 
Vagy tizenöt sivár tavasz, 
Te, kibe már az ÁBC-vel tömték az ideológiát 
A szovjet tankok vad tüzében 
Zengted a szabadság dalát. 
A tankok acél záporában 
Nem remegett gyönge kezed. 
Bátran markoltad meg a géppisztolyt... 
... Téged, ki ezt a drága éltet 
Hazádért így adtad oda 
Amíg magyar él a földön 
Nem feledhetnek el soha! 

[Bp.] másolópapír, indigós soksz., 21x15 cm. 
Egy hat és három nyolc soros versszak a budapesti harcokban részt vett gyerekekről. 
Datálatlan. Másolati példány. 
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1956. kat. 1991. Zrínyi K. 254. o., 341. tétel 1956. november elsejére datálja a közölt példányt. Az első 
versszak stiláris változata: 
Te napköziben nevelkedett apró kamasz, 
Te, kinek élete mindössze 
Vagy tizenöt tavasz. 
Beléd már az ÁBC-vel tömték az ideológiát. 
A szovjet tankok vad tüzében 
Zengted a szabadság dalát. 

A jelzős szerkezetek kisebb változásai végig megtalálhatók a versben. 
Gépelési variáns: haránt két-két versszak. 

15. 

[1956. október 25.] HIM Kisnyomtatvány 
Egyesült Izzó, - [Magyar Dolgozók Pártja Végrehajtó Bizottsága, Budapest] 

EGYESÜLT IZZÓ DOLGOZÓI! 
FIZIKAI, MŰSZAKI, ADMINISZTRATÍV ELVTÁRSAK! 
Az elmúlt 48 órában szép hazánk fővárosában csatatérré változtak az utcák, fegyve
rek ropogtak, emberek százai pusztultak el. Miért? Azért, mert a magyar ifjúság -
zömmel helyes követeléseiért rendezett békés tüntetést hazánk, népünk ellenségei 
saját aljas céljaik megvalósítására használták fel. A megtévesztett és félrevezetett 
tömeget szörnyű öldöklésbe, rombolásba, népünk alkotásainak elpusztítására hasz
nálták fel. A népünktől idegen, nacionalista, soviniszta célok érdekében ellenforra
dalmat robbantottak ki... 
EGYESÜLT IZZÓ DOLGOZÓI! 
Haladéktalanul lássatok munkához, pótoljátok az egynapi kiesést, több jóminőségű 
rádiócsövet, izzólámpát, ballont és gépet adjatok a hazának, hogy mielőbb helyre
állíthassuk a károkat... 
MUNKÁSOK! ADMINISZTRATÍV ÉS MŰSZAKI DOLGOZÓK! 
Felhívunk benneteket, csatlakozzatok a MÖHOSZ elnökségének felhívásához, 
amelyben a romok azonnali eltakarítására, a rend és a biztonság megteremtésére 
kérik fel és buzdítják a dolgozókat. Munkaidő után ragadjuk meg a csákány, a lapát 
nyelét, ahogy azt 1945-ben tettük. 
PÁRTTAGOK! AKTIVISTÁK! 
A párt e nehéz időkben különösen számít rátok, álljatok a termelési, rom eltakarítási 
munka élére, példamutatástok serkentse és lelkesítse a párton kívüli dolgozókat! 
Egyesült Izzó Pártvégrehajtóbizottsága. -

[Bp.] írógéppapír, soksz. 30x21 cm. 

A röplap taglalja, hogy a munkásosztály nem értett egyet a sztrájkfelhívással, köszönetét fejezi ki az 
államvédelmi hatóságokkal vállvetve küzdő szovjet alakulatoknak. 
Datálatlan, az időpont a szövegből meghatározható. 
Lila indigós, másolati példány. 

1956. kat. 1991. Zrínyi K. 0 
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16. 

[1956. október 25.1 HIM Kisnyomtatvány 
NAGY Imre 

NAGY IMRE: Legyen vége a vérontásnak! 
Teljesülnek a magyar nép nemzeti és demokratikus követelései Tárgyalásokat kez
dünk a magyarországi szovjet haderő visszavonásáról 

Nagy Imre, a Minisztertanács elnöke a következőket mondotta ma délutáni rádió
beszédében: 

Magyarország dolgozó népe! Az elmúlt napok során hazánk tragikus eseménye
ket élt át. Kisszámú ellenforradalmár felbujtó népköztársaságunk rendje ellen fegy
veres támadást indított, amelyet Budapest dolgozóinak egy része az ország helyzete 
felett érzett elkeseredése következtében támogat... 

Mélységes fájdalommal tölt el e tragikus napok során áldozatul esett ártatlan em
berek minden csöpp kiontott vére. Legyen vége a tragikus harcoknak és a hiábavaló 
vérontásnak. Magyarok, barátaim, elvtársaim! Induljunk meg hát a párt vezetésével 
a népünk jobb, szebb szocialista jövőjét építő békés alkotómunka új útján. 

KÁDÁR JÁNOS: Legyen rend, béke, munka! 
Igazságosan megoldjuk a magyar-szovjet viszony kérdéseit 

Kádár János, a Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének első titkára a 
következő beszédet mondotta a Rádióban: 

Magyar dolgozók! Magyar elvtársak! Pártunk Politikai Bizottsága nehéz és súlyos 
helyzetben bízott meg a Központi Vezetőség első titkári tisztével. Sok idő a beszéd
re ma nincs... 

Munkások, kommunista elvtársak, legyetek állhatatosak és szilárdak, Védjétek 
meg a népi hatalom rendjét, szocialista államunkat, a dolgozó nép jövőjét. 

Nyugalmat, békét, rendet, független, szocialista Magyarországot! 

[Bp.] [Szikra ny] 41x31 cm. 

Nagy Imre beszédében ígéri, hogy az ellenforradalmárok által okozott károkat mielőbb helyreállítják, 
a jogos követeléseket teljesítik, a magyar-szovjet viszonyt igazságos, új alapra helyezik. 

Kádár János a pártegység megóvását kéri, a pártvezetőség szándéka szerint a rend mielőbbi helyre
állítását ígéri, a halaszthatatlanná vált égető kérdésekkel szembenéznek, a reális lehetőségek figyelem
bevételével megoldják ezeket. 

Rotációs papírra nyomtatott, datálatlan. 
Az alsó jelmondat dísztelen, egyenes léniával elválasztva a szövegtől. 

1956. kat. 1991. Zrínyi K. Nagy Imre beszédét nem közli, csak Kádár János beszédének keretezett, 
nyomdai variánsát, amely szó szerint megegyezik az itt közölt példánnyal, 55. p. 48. tétel, datálatlan, 
október 25-nél közli. 

Szintén datálatlan, ráutaló röplap október 25-nél 56. p. 49. tétel: Kádár János és Nagy Imre közös nyilat
kozatot ad a rádióban. 
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17. 

U956. október 25-27.1 HIM Kisnyomtatvány 
Borsod megyei Munkástanács 

Borsod megye dolgozói! 
Értesítünk benneteket, hogy megyénkben a munkástanács átvette a hatalmat. 
Szervezi a közbiztonságot, a szabadság megvédéséhez szükséges létesítménye

ket, valamint megyénk közellátását. 
Felkérünk benneteket, hogy a jelenlegi közbiztonság és nyugalom érdekében a 

börtönökben lévő közönséges (nem politikai) bűnözőket ne engedjétek kiszaba
dulni. 

Minden erőnkkel meg kell akadályozni, hogy ezek az elemek esetleges kiszaba
dulásuk esetén falvainkat és lakóházainkat fosztogassák. 

Követeléseiteket győzelemre visszük. 
Sztrájkkal harcolunk azért, hogy a szovjet csapatok hagyják el hazánk területét. 
Megyei Munkástanács. -

Miskolc, BNyV. 21x15 cm. 

Teljes szöveg, datálatlan. 

Világos zöld papírra nyomott, felül a babérral keretezett Kossuth címer. Több betűtípussal szedett. 

1956. kat. 1991. Zrínyi K. 0 

18. 

[1956. október 25-27.] HIM Kisnyomtatvány 
[Budapest, Egyesült] Izzó Munkástanácsa 

Felkérjük Dolgozótársainkat, hogy nyugalmukat a továbbiakban is őrizzék meg és a 
munkát rendben folytassák. Ismételten közöljük, hogy az eseményekről pontos és 
hiteles tájékoztatást adunk, de elvárjuk, azt is, hogy mindenben a Munkástanács 
utasításait kövessék és ne hallgassanak kósza hírekre. 
Izzó Munkástanácsa. -

[Bp.] másolópapír, gépírásos soksz. - 15x21 cm. 

Teljes szöveg, datálatlan. 

Másolati példány. 

1956. kat. 1991. Zrínyi K . 0 
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19. 

[1956. október 25-30.] HIM Kisnyomtatvány 
Dózsa Gépkocsizó Ttiszti]? Isklola] 

MAGYAR BAJTÁRSAK! 
MUNKÁSOK, TESTVÉREK! 

Mi, a Magyar Nemzeti hadsereg honvédéi és tisztjei követeljük, hogy hadsere
günk végre önálló független és minden politikai párt és politikai nézet befolyásá
tól mentes nemzeti hadsereg legyen. 
Bajtársak! Minden erőtökkel küzdjetek azért, hogy hadseregünk kizárólag a ma
gyar népet és nemzeti érdekeinket szolgálja. 
Több megbecsülést és tiszteletet a Magyar honvédeknek. 
Teljesüljenek Petőfi lánglelkű szavai: 

„A NÉPPEL TŰZÖN VÍZEN ÁT!" 
Dózsa gépkocsizó t. isk. 

[Tata?] s.n. 30x21 cm. 

Teljes szöveg. Datálatlan. 

Többféle betűtípussal nyomtatott példány. 

1956. kat. 1991. Zrínyi K. 0 

20. 

HIM Kisnyomtatvány 

Győry Tibor: Négy ember... 

Négy ember az utcára ma együtt nem mehet 
figyelem emberek... 
Négy ember az utcán ma együtt nem mehet 
Hát mi ez? 
A zsarnok rühes vérebek a „dicső hadsereg" 
Tankjaiban már ennyire remeg? 
Hát gyöngék a gyilkos fegyverek? 
Vagy igaz talán, hogy az egész nép az, 
Kit a „rádió-papagáj" gyújtogatónak 
gyilkos bandának nevez. 
Nos te ocsmány patkányhad 
Hiába minden páncél 
Remegj hát, joggal teszed 

1956. október 26. 
GYŐRY Tibor 
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Féltsd jól fizetett szennyeskezű 
gyalázatos életed. 
mert most a nép fizet 
„Éljen a tisztogató hős hadsereg" 
Mely világos nappal, állig fegyverben 
Nyakig páncélban 
Négy sétáló pestitől már remeg ' 
Éljen sokáig 
A pokol minden kínját érezze az átkozott 
„Hős hadsereg"! 

Budapest, 1956. október 26. 

Bp. gépírás. - 30x21 cm. 

Teljes szöveg. Első példány. 

1956. kat. 1991. Zrínyi K. 0 

21. 

[1956. október 26.] HIM Kisnyomtatvány 

Magyar dolgozók, budapesti fiatalok! 
A párt és az állam új vezetői: KÁDÁR JÁNOS és NAGY IMRE felhívást bocsátottak ki. 
Ez a felhívás biztosítja egy új, nemzeti r e f o r m p r o g r a m meghirdetését! Üdvö
zöljük ezt a törekvést, üdvözöljük a pártot és a kormányt, és szilárd meggyőződé
sünk, hogy a rend és a nyugalom helyreállása után a szovjet egységek eltávoznak 
fővárosunkból. Éljen Budapest dolgozó népe! Éljen a szocialista demokráciáért küz
dő magyar nép! 
Elég volt a vérontásból, elég volt az utcai harcokból, ma minden magyar hazafias 
kötelessége az, hogy segítsen megteremteni a rendet, a nyugalmat. 

[Bp.] s.n. 21x16 cm. 

Teljes szöveg, datálatlan. Aláírás és kibocsátó nélkül. 

Többféle betűtípussal szedett, nyomdai példány. 

Nagy Imre és Kádár János közös nyilatkozata (október 25.) datálatlan nyomtatvány, 1. a 16. sorszámú 
leírást, valamint 1956. kat. 1991. Zrínyi K. 55. o. 48. tételt, de csak a Kádár beszédet. 

1956. kat. 1991. Zrínyi K . 0 
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22. 

1956. október 26. HIM Kisnyomtatvány 
M[agyar] E[gyetemek és] F[őiskolák] E[gyesült] Sz[ervezete] 

KIÁLTVÁNY A MAGYAR NEMZETHEZ! 

Történelmi perceket élünk. Az egyetemi hallgatók békésen, fegyelmezetten in
dult tüntetése elsősorban Gerő Ernő gyalázatos és ostoba provokációja következté
ben nemzeti felkeléssé vált. 

Elkerülhetetlenül szükséges, hogy ezekben a felelősségteljes pillanatokban, ami
kor ránk magyar fiatalokra hazug rágalmak zúdulnak, amikor felelős magyar szemé
lyiségeket a helyzet politikus értékelése óvatosságra kényszerít, mi az elsősorban 
érdekeltek, kimondjuk a teljes igazságot. Mondanivalónkat az alábbiakban rögzít
jük: 
1. Teljes egészében fenntartjuk azokat a követeléseinket, amelyekért a magyar fia
talság X. hó 23-án néma tüntetésre indult... 
13- A Szovjetuniónak pedig azt üzenjük, hogy végre választania kell, mit akar: füg
getlen baráti Magyarországot, vagy pedig rabszolgákat, akik a jövőben is készek 
lesznek fellázadni! 

Add, vagy küldd tovább a kiáltványt 6 betűszerinti másolatban! 
Ez parancs, teljesítését egyszer számonkérjük! Juttass vidékre is! 

Jelszavunk: Merjünk magyarok lenni! (Teleki Pál) 

A MEFESZ T I T K O S VEZÉRKARA 
Bp. 1956. X. 25. 8 óra. -

Bp. másolópapír, indigós soksz. 3 o. — 30x21 cm. 

A 2-12. pont visszautasítja a fiatalság ellen felhozott vádakat, a szervezett fosztogató bandákról 
szóló rágalmakat, biztosítja Nagy Imrét az egyetemi ifjúság bizalmáról, amnesztiát követel a politikai 
foglyok számára, továbbá vállalja minden erejével és tudásával egy új világ felépítését. 

Fekete indigós, másolati példány. 

1956. kat. Zrínyi K. 0 

- 9 3 -



23. 

1956. október 26. HIM Kisnyomtatvány 
Szakszervezetek Országos Tanácsa 

OLVASD! - A D D T O V Á B B ! - D O L G O Z Z ÉRTE! 

A S Z A K S Z E R V E Z E T E K PROGRAMTA A Z O N N A L I I N T É Z K E 
DÉSRE. 

1. A harcot beszüntetni, amnesztiát hirdetni és a szakszervezetek bevonásával tár
gyalást folytatni az ifjúság képviselőivel... 

6. Az újonnan alakítandó kormány azonnal kezdjen tárgyalásokat a szovjet fegyve
res erők kivonására az országból. 

II. 
GAZDASÁGI TÉREN 
1. Munkások, üzemi értelmiségiek, vegyétek kezetekbe gyáratok vezetését. Hala

déktalanul alakítsátok meg a munkástanácsokat és a munkástanácsok sürgősen 
keressék fel a szakszervezeti területi bizottságokat, a további megbeszélés vé
gett... 

8. Megvalósítani Nagy Imre ígéretét, az egyenlőség elve alapján tárgyalásokat kez
deni a Szovjetunió és más országok kormányaival, kölcsönösen előnyös gazda
sági kapcsolatok megteremtésére. 

MAGYAR SZAKSZERVEZETEKNEK ÚGY KELL DOLGOZNIUK, MINT AZT 1948-
IG TETTÉK: NEVÜKET „MAGYAR SZABAD SZAKSZERVEZETEKÉRE KELL VÁL
TOZTATNI. 

Ezt az elnevezést a Szakszervezetek Kongresszusának kell jóváhagyni. 
Budapest, 1956. október 26. 

Szakszervezetek Országos Tanácsa Elnöksége. -

Bp. szívópapír, stencil soksz. 29,5x21 cm. 

Programjában intézményes anyagi támogatást ígér a szakszervezet a továbbiakban a harcok rok
kantjai számára, tervezi a bérrendezést, a gyermektelenségi adó eltörlését, az alacsony nyugdíjak 
emelését, a munkában töltött évek figyelembe vételét, a lakásépítkezések alapjainak kiszélesítését. 

Kivonatos, házi sokszorosítású példány a Népszava 1956. október 26-i számából. Az újságban megjelent 
bevezetés hiányzik, a II. fejezet 1. pontja tartalmilag egyezik az újságszöveggel, a többi szó szerint. 

1956. kat. 1991. Zrínyi K. nyomtatott variánst közöl, itt a II. rész 1. pontja megegyezik az újságszöveggel. 
A lap aljára nyomtatva a Magyar írók követelése kezdetű röpirat, 81. o. 90. tétel. 

- 9 4 -



24. 

[1956. október 26-27.] HIM Kisnyomtatvány 

M[agyar] D[olgozók] Plánja] XIII. ker. Pártbizottsága 

ANGYALFÖLD DOLGOZÓI! MUNKÁSOK, ASSZONYOK, IFJAK! 

Angyalföld dolgozói mindig a forradalmi harc élén jártak. Nehéz helyzetekben is 
megmutatták a kivezető utat. Három napja folyik a vér Budapest utcáin. Nem en
gedhetjük, hogy hiába follyék! A harc beszüntetése érdekében Angyalföld dolgozói 
követelik a biztosítékot, hogy soha többé nem térhessen vissza a múlt önkénye. 

1. A dolgozók valóban a gyár urai legyenek... 

3. A magyar kormány a harcok megszűnése után azonnal kezdjen tárgyalásokat a 
szovjet kormánnyal a csapatok kivonásáról... 
ANGYALFÖLDIEK! Nagy Imre és Kádár János a mi embereink. Bennük nem csalód
tunk, bízunk bennük. 
Kádár János közvetlenül ismeri az angyalföldi munkások gondjait és megérti azokat 
- hiszen itt dolgozott velünk. 

AHHOZ, HOGY KÖVETELÉSEINKET MEGVALÓSÍTHASSUK MOST A LEGFONTO
SABB A REND HELYREÁLLÍTÁSA! 

M. D. P. XII. ker. PÁRTBIZOTTSÁGA 
HAZAFIAS NÉPFRONT XIII. ker. ELNÖKSÉGE. 

[Bp.] s.n. 24x17 cm 

A röplap üzemi önállóságot követel, a munkástanácsok megalakítását és a megélhetéshez szükséges 
fizetést, legalább 15%-os béremelést kér a nyugdíjrendezés mellett. 

Datálatlan, nyomdai példány többféle betűtípussal szedett. 

1956. kat. 1991. Zrínyi K. 0 

25. 

[1956. október 26-28.] HIM Kisnyomtatvány 

Magyar Nemzeti Bizottmány 

MAGYAR M U N K Á S O K P O L G Á R T Á R S A K ! 

Örömmel jelentjük forradalmi követelésünk legújabb sikerét: Biztos forrásból 
származó értesülések szerint a szovjet csapatok nagy erővel megkezdték Budapest 
területének elhagyását, sőt, egyes egységeik Záhonynál megkezdték a hazánkból 
való kivonulást is. A szovjet hadvezetőség parancsot adott ki a hazánk területén 
állomásozó összes alakulat visszavonására. 
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Ezzel egyidejűleg Budapesten megalakult a Forradalmi Katonai Tanács, amely 
magáévá tette ifjúságunk összes követelését és első cselekedeteként menesztette 
honvédségünk élléről a letűnt sztálinista gyászvitézeket, akik az elmúlt napok vé
rengzéseiért nagymértékben felelősek, Szabó altábornagyot, Tóth és Hazai vezérőr
nagyot. 

Mégsem hullott hiába 15 ezer magyar vére. Bebizonyosodott, hogy az egész 
nemzet összefogása milyen erő, melynek nem állhat ellen sem a hazai, sem az ide
gen önkény. Megindult tehát a megszállók kivonása és ez azt jelenti, hogy sokat 
szenvedett hazánk 12 évi megszállás után végre szabad és független ország lett, 
melyben megvalósulnak mindazok a célok, melyekért ifjúságunk vérét hullatta. 

Felhívunk mindenkit arra, hogy győzelmünk első napjaiban őrizze meg nyugal
mát. Továbbra is az eddigi töretlen egységben folytassuk az általános sztrájkot, 
mindaddig, míg az utolsó szovjet egység el nem hagyja hazánk területét. 
Magyar Nemzeti Bizottmány. 

ÉLJEN A SZABAD FÜGGETLEN MAGYARORSZÁG! 
ÉLJEN A LEGYŐZHETETLEN FORRADALMI NÉP! 
DICSŐSÉG A HARCBAN ELESETT HŐSÖKNEK! 

[Bp.] szívópapír, stencil soksz. 30x21 cm. 

Teljes szöveg, datálatlan. 

1956. kat. 1991. Zrínyi K . 0 

26. 

1956. október 27. HIM Kisnyomtatvány 

Követeljük! 

1. A szovjet csapatok azonnali kivonását az ország területéről. 
2. A statárium eltörlését és teljes amnesztiát a forradalmi harcokban résztvett 

hazafiak számára. 
3. Állítsák bíróság elé azokat, akik az elmúlt évek, de különösen a legutóbbi 

tragikus eseményekért felelősek. 
4. A sztálinista politikában kompromittáltak, elsősorban Hegedűs, Piros és Apró 

azonnali leváltását, párt és állambeli funkcióikból. 
5. Szélesebb alapokra támaszkodó nemzeti kormány megalakítását. 
6. Teljes demokratizmust és sajtószabadságot. 
7. Szabad pártközi választást, nemzetközi ellenőrzés mellett. 
8. Az üzemi demokrácia kiszélesítését, munkástanácsok létrehozását. 
9. A sztrájkjog biztosítását. 

10. Bérrendszer reformot, a normák eltörlését. 
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11. Az elkövetkezendő évek beruházási kereteinek rovására az életszínvonal 
azonnali emelését. 

12. Az egyéni gazdaságokon alapuló új parasztpolitikát. 
13- Helyeseljük a forradalmi, nemzeti hagyományainkhoz ragaszkodva a Kos-

suth-címer visszaállítását, március 15, október 6 és november 24-e [sic! tollal javítva: 
október] nemzeti ünneppé való nyilvánítását, ugyancsak a nemzeti hagyománya
inknak megfelelő katonai egyenruha bevezetését. 

14. Az államvédelmi hatóság megszüntetését. 
15. Kérjük ki Törökországtól Rákosit és Gerővel együtt állítsák bíróság elé. 

Amennyiben a kormány a fent felsoroltakra 24 óráig nem ad megnyugtató választ, 
a gyulai üzemek dolgozói általános sztrájkba lépnek. 

Gyula, 1956. október 27. 
Gyulaváros hazaszerető népe. -

[Gyula] s.n. 21x15 cm. 

Teljes szöveg. 

Sormintával keretezett, a megszólítás kurzív grafikai betű, az aláírás kövérrel szedett. 

1956. kat. 1991. Zrínyi K. békéscsabai nyomdai variánst közöl, ennek 1-15. pontja szó szerint meg
egyezik, 16. pontja a békéscsabai törvénysértőkre vonatkozik. Aláírása: Békéscsaba hazaszerető ifjúsá
ga, 323. o., 433. tétel. 

27. 

1956. október 27. HIM Kisnyomtatvány 

Magyarok! Az egész világ figyelme, e nehéz órákban a magyarokon van. A legsú
lyosabb szavakkal ítélik el a Szovjet jogtalan és gyilkos támadását a védtelen ma
gyar nép ellen. (A tegnap esti amerikai adás kizárólag a magyar üggyel foglalko
zott. ..) .. .Eisenhower felkérte Hammersfeldet hogy személyesen utazzon Magyaror
szágra. Felkérték a nyugati államokat, hogy ismerjék el a Nyugat-Magyarországon 
alakult Félkelők kormányát. -

S.l. fekete indigó, írógéppel soksz. - 29,5x21 cm. 

Az amerikai adás kivonatát ismerteti: a Biztonsági Tanács vizsgálja a jogtalan szovjet katonai be
avatkozást, Pius pápa felhívta a világ katolikusait, imádkozzanak a magyarokért, az amerikai Vörös
kereszt felajánlotta azonnali segítségét. Budapestről Ausztriába menekülő osztrákok adnak tájékozta
tást a nyugatmagyarországi helyzetről. 

Aláírás és kibocsátó nélkül. 

Vonalas, kitépett füzetlapra gépelt szöveg, másolati példány 

1956. kat. 1991. Zrínyi K . 0 
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28. 

1956. október 27. HIM Kisnyomtatvány 

MEGALAKULT AZ ÚJ NEMZETI KORMÁNY 

A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa, a Magyar Dolgozók Pártja Központi 
Vezetőségének, valamint a Hazafias Népfront Országos Tanácsa elnökségének ja
vaslatára megválasztotta a Magyar Népköztársaság új kormányát. A kormány össze
tétele a következő: 

Minisztertanács elnöke: NAGY IMRE 
Helyettesei: APRÓ ANTAL, BOGNÁR JÓZSEF, ERDEI FERENC 
Államminiszter: TILDI ZOLTÁN 
Belügyminiszter: MÜNNICH FERENC 
Honvédelmi miniszter: JANZA KÁROLY 
Pénzügyminiszter: KOSSÁ ISTVÁN 
Igazságügyminiszter: dr. MOLNÁR ERIK 
Kohó- és gépipari miniszter: CSERGŐ JÁNOS 
Bánya- és energiaügyi miniszter: CZOTTNER SÁNDOR 
Vegyipari miniszter: SZABÓ GERGELY 
Könnyűipari miniszter: NAGY JÓZSEFNÉ 
Város- és községgazdálkodási miniszter: NEZVÁL FERENC 
Földművelődésügyi miniszter: KOVÁCS BÉLA (A Független Kisgazdapárt volt 
főtitkára) 
Állami gazdaságok minisztere: RIBJANSZKY MIKLÓS 
Külkereskedelmi miniszter: BOGNÁR JÓZSEF 
Belkereskedelmi miniszter: TAUSZ JÁNOS 
Élelmiszeripari miniszter: NYERS REZSŐ 
Begyűjtési miniszter: GYENES ANTAL 
Építésügyi miniszter: APRÓ ANTAL 
Közlekedésügyi miniszter: BEBRICS LAJOS 
Népművelődésügyi miniszter: LUKÁCS GYÖRGY (egyetemi tanár) 
Oktatásügyi miniszter: KÓNYA ALBERT 
Egészségügyi miniszter: BABITS ANTAL (egyetemi tanár) 
Az Országos Tervhivatal elnöke: KISS ÁRPÁD 

Az új nemzeti kormány eskütétel után azonnal hivatalba lépett. 

Budapest, 1956. október 27. 

Hátoldalon: 

MUNKÁSOK! 

Megvalósult a munkásosztály kívánsága: az üzemeket munkástanácsok fogják ve
zetni! Ez betetőzése a gyárak népi tulajdonba vételének! 
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Munkások és műszakiak! Most már teljesen magatokénak erezhetitek az üzeme
ket, melyeket ezentúl magatok irányíthattok. Meg fog szűnni az üzemek eddigi 
túlzott központi irányítása, meg fognak szűnni az ezzel kapcsolatos hibák. 

A munkástanácsokra nagy felelősség hárul. Ezért nagy körültekintéssel a legta
pasztaltabb, legderekabb dolgozók közül válasszátok a munkástanácsok tagjait! 

Az új kormány fel fogja emelni a kisfizetésűek bérét. Minél hamarabb kezditek 
meg a termelést a gyárakban, minél jobban dolgoznak munkástanácsaitok, annál 
előbb és annál nagyobb mértékben lehet majd emelni a béreket. 

Támogassátok tehát az új kormányt a szocializmust építő szabad, demokratikus 
Magyarországért folyó munkában. 

A SZOT elnöksége. 

[Bp.] s.n. 23x15 cm. Kétoldalas nyomás. 

Teljes szöveg. 

A miniszterek felsorolásából kimaradt Horváth Imre külügyminiszter, az állami gazdaságok miniszteré
nek neve Ribjanszky formában szerepel. 

A Hadtörténeti Múzeum Kisnyomtatványgyűjteményében további két nyomtatott variáns van, ezekben 
az Állami Gazdaságok minisztere Ribnyánszki Miklós formában szerepel. Ezek csak egyoldalas nyom
tatványok, a fent leírt hátoldali SZOT-szöveg nélkül. 
1956. kat. 1991. Zrínyi K. az elsőként leírt kétoldalas 0 a variánsok 85. o., 94. tétel. 

29. 

[1956. október 27-28.] HIM Kisnyomtatvány 

Kivívtuk! 
Kivívtuk, hogy Nagy Imre a kormány élére, Kádár János a párt élére kerüljön. 

Kivívtuk, hogy új nemzeti kormány alakuljon. Kivívtuk, hogy tárgyalások útján ren
dezzük a magyar-szovjet viszony vitás kérdéseit. Kivívtuk, hogy a rend helyreállítá
sával azonnal kivonjuk a csapatokat a fővárosból. Kivívtuk, hogy az új kormány új, 
magyar programmal lép a nép színe elé. Kivívtuk, hogy a Rákosi-féle terrorpolitiku
sok örökre távoztak a magyar közéletből. Kivívtuk, hogy a munkástanácsok irányít
sák a gyárakat, hogy az egyetemek autonómiát kapjanak. Kivívtuk alapvető követe
léseink teljesítését. Ugyanazzal az elszántsággal, amellyel harcoltunk, nekilátunk 
most a megvalósításnak., Legyen vége a vérontásnak, lássunk munkához. Amit ki
harcoltunk, megvédelmezzük, megvalósítjuk. Foglalja el mindenki munkahelyét -
lássa az ország népe: nem esztelenül harcoltunk, nem vért és pusztulást akartunk, 
hanem békét, függetlenséget, jólétet. Az első sorokban küzdöttünk a harcban, az 
elsők leszünk a munkában is. 

MAGYAR DEMOKRATIKUS HAZAFIAK NEMZETI BIZOTTSÁGA. -

[Bp.] s.n. 15x12 cm. 

Teljes szöveg, datálatlan. 

További pl. körülvágott, 14x11 cm. 

1956. kat. 1991. Zrínyi K. 0 
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30. 

[1956. október 27-28.] HIM Kisnyomtatvány 
[Magyar Néphadsereg] 

FORRADALMI KATONAI TANÁCSOK IDEIGLENES HATÁROZVÁNYA. 

I. Feladatuk: 
A Magyar Néphadseregben működő Forradalmi Tanácsok feladata a Magyar 
Néphadsereg minden alakulatánál biztosítani a Minisztertanács határozatainak és 
a Forradalmi Tanácsok egyetértésével kiadott parancsoknak maradéktalan végre
hajtását. Biztosítsák a Magyar Néphadsereg egységes, határozott kiállását a forra
dalom célkitűzéseinek megvalósítása és vívmányainak megvédése érdekében. 

II. Jogaik és kötelességeik: 
1. A tanácsok jogosultak a parancsnokok intézkedéseit és parancsait ellenőrizni... 
4. A Forradalmi Katonatanácsok a burkolt, vagy nyílt forradalom ellenes cselekmé

nyek elkövetőit, továbbá azokat, akik a forradalmi hadsereg fegyelmét megbont
ják, katonai bíróság elé állíthatják... 

III. Forradalmi tanácsok szervezeti felépítése. 
Forradalmi tanácsot kell választani... 
A forradalmi tanácsok tagjait az egyel magasabb forradalmi tanács igazolvánnyal 
látja el. 

[Bp.] s.n. házi soksz. [2] fol 29x21 cm. 

Pontokba rendezve közli az irat a forradalmi katonai tanácsok kötelességeit, jogait az alá- és föléren
deltségi viszonyokat. 

Kibocsátó nélküli, datálatlan. 

1956. kat. 1991. Zrínyi K. 0 

31. 

[1956. október 27-28.] HIM Kisnyomtatvány 

MAGYAROK! 

Az ÁVH szembehelyezkedik a néppel és a kormánnyal. Miközben a kormány 
amnesztiát hirdet, a Szabadságharcosokat az ÁVH letartóztatja és fogva tartja! 

Elég volt az ÁVH uralmából! 
Szabadítsuk ki a foglyokat, fegyverezzük le az ÁVH-t! 

A FORRADALMI IFJÚSÁG. -

[Bp.] s.n. 24,5x17 cm. 

Teljes szöveg, datálatlan. 

Nyomdai kivitel, kétféle betűtípus. 

1956. kat. 1991. Zrínyi K . 0 
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32. 

(1956.) október 28. HIM Kisnyomtatvány 

NAGY Imre 

Nagy Imre, az új Nemzeti Kormány elnöke 
vasárnap, október 28-án az alábbi rádiófelhívást intézte az ország népéhez: 

Magyarország Népe! 

Az elmúlt héten tragikus gyorsasággal peregtek a véres események. Az elmúlt 
évtized szörnyű hibáinak és bűneinek végzetes következményei tárulnak elénk 
azokban a fájdalmas eseményekben, amelyeknek szemtanúi és részesei vagyunk. 
Ezer esztendős történelmünk során a sors nem fukarkodott a népünket és nemze
tünket sújtó csapásokkal. De ilyen megrázkódtatást hazánk talán még sohasem élt 
át. 

A kormány elítéli azokat a nézeteket, amelyek szerint a jelenlegi hatalmas nép
mozgalom ellenforradalom volna... 

Magyarország népe! 

A keserűség és a harc óráiban az ember hajlamos arra, hogy az elmúlt 12 eszten
dőnek csak a sötét oldalait lássa. De ne engedjük tisztánlátásunkat elhomályosítani. 
Ennek a 12 esztendőnek vannak történelmi jelentőségű, maradandó, eltörölhetetlen 
eredményei, amelyeket Ti, magyar munkások, parasztok, értelmiségiek a Magyar 
Dolgozók Pártjának vezetésével kemény és áldozatos munkátokkal hoztatok létre. 
Megújhodó Népköztársaságunk számít arra az erőre és önfeláldozásra, amelyet Ti az 
alkotó munkában megmutattok, s amely hazánk jobb jövőjének legfőbb biztosítéka. 

(Lénia alatt hozzá nyomtatva): 
A Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének ülése 

A Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetésőge 1956. október 28-án délelőtt 
ülést tartott. Megtárgyalta a politikai helyzetet és a következő határozatot hozta: 

A Központi Vezetőség helyesli a Magyar Népköztársaság kormányának mai nyi
latkozatát. Felhívja a párt minden szervezetét és minden tagját, hogy segítsék elő a 
nyilatkozatban foglaltak megvalósítását. 

A Központi Vezetőség tekintettel az előállott rendkívüli helyzetre, a III. Pártkong
resszustól a párt vezetésére kapott meghatalmazást egy hattagú pártelnökségre 
ruházta át, amelynek elnöke: Kádár János elvtárs. Tagjai a következők: Apró Antal, 
Kiss Károly, Münnich Ferenc, Nagy Imre és Szántó Zoltán elvtársak. A páltelnökség 
felhatalmazása a lehető legrövidebb idő alatt összehívandó IV. Pártkongresszusig 
érvényes. 

A párt elnöksége munkájában a Központi Vezetőségre és a Politikai Bizottságra 
támaszkodik. 

A Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége.-

- 1 0 1 -



[Bp.] [Szikra ny?] 30x23 cm. Kétoldalas, kéthasábos. -

Nagy Imre beszédében a továbbiakban a népakarat kiteljesítését ígérte minden tervezett változtatásban, 
tűzszünetet hirdetett, felszólított a fegyverek beszolgáltatására. 
Bejelentette az-új karhatalom megalakulását, ismertette tárgyalását, megállapodását a szovjet csapatok 
kivonásáról a magyar-szovjet barátság szellemében, Budapest azonnali kiürítéséről, javasolni fogja az 
országgyűlésben, hogy a Kossuth-címer legyen hivatalos, hogy március 15. ismét nemzeti ünneppé 
t lyilvá ; i íttassék. 

A Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének üléséről a teljes szöveget közöljük. 

Rotációs papírra nyomtatott példány. 

Változata tartalmi, stiláris és szerkesztési vonatkozásokban tér el a fentitől. 

1956. kat. 1991. Zrínyi K. fejléc (cím) nélküli variáns 93-94. o., 107. tétel. 

33. 

[1956. október 28.] HIM Kisnyomtatvány 
Szekszárd Ifjúsági Forradalmi Bizottság 

Szekszárd dolgozó népe! 
Munkások! Dolgozó parasztok! Értelmiségiek! Fiatalok! 

Hozzátok fordulunk! Ezekben a nehéz időkben mindannyiunk legfőbb érdeke, 
hogy békében, a nyugalom és rend megőrzése mellett, gondolkozzunk városunk 
jövőjéről. 

A múlt hibáinak gyökeres felszámolása és a jövő megalapozása érdekében a kö
vetkező javaslatokkal fordulunk városunk dolgozó népéhez: 

1. Az október 30-án megalakuló városi Nemzeti Bizottság tegyen javaslatot az új 
városi tanácselnök személyére... 

14. A Városi Tanács Végrehajtóbizottsága az illetékes szervekkel - a rendőrséggel 
és a honvédséggel szervezzen munkásokból, dolgozó parasztokból és értelmiségi
ekből az üzemekben munkásőrséget! 

Október 30-án, délelőtt 9 órakor a Városi Tanács nagytermében megalakul a 
Szekszárdi Nemzeti Bizottság. -
Ifjúsági Forradalmi Bizottság. -
(Szekszárd) Szekszárdi Nyomda. - 35x26 cm. Kéthasábos 

A 14 pont helyi követeléseket tartalmaz, többek között a baktai szőlők felmérését, az elvett szőlők visz-
szaadását, a borfogyasztási adó eltörlését, a pinceszövetkezettől elvett felszerelési tárgyak visszaadását, 
a tejszövetkezet megalakítását, az alsóvárosi gazdakör visszaállítását, a pedagógusok lakáshelyzetének 
felülvizsgálatát, kisipari engedélyek kiadását és a Gyapotegrenáló céljaira épült raktárak átadását a 
vállalatoknak. 
Piros-fehér-zöld kerettel, a szöveg felett babérággal övezett Kossuth-címer. Datálatlan. 

Többféle betűtípussal nyomtatott. 
További négy példány, egyik hátoldalán „Szekszárd, okt; 28." dátumbélyegzővel, 40 filléres postabé
lyeggel, címzés a Magyar Hadtörténelmi Múzeumnak Budapest. Nyomtatványként feladva. 
Iktatószáma É: 24/1957. HIM. 

1956. kat. 1991. Zrínyi K. keret nélküli variáns, datálatlan 533. o., 735. tétel 
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34. 

(1956. október 28-29.1 HIM Kisnyomtatvány 
Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanárainak és diákjainak követelése: 

1./ A Központi Vezetőség és a kormány azonnal adja ki a „Tüzet szüntess!" jelszót 
az ÁVH-soknak. 
2./ Azonnal bocsássák szabadon a harcokban letartóztatottakat, kivéve a fosztoga
tókat, akiket bíróság elé kell állítani. 
3./ Állítsák bíróság elé a vérengzésekért felelős ÁVH-sokat! 
4./ Szólítsa fel a kormány a szovjet csapatokat, hogy 24 órán belül hagyják el a fővá
ros területét. 
Meg vagyunk győződve arról, hogy az új Politikai Bizottság haladéktalanul érvényt 
szerez a hazafiak és szocialista diákság jogos követeléseinek. Ebben a reményben 
az új Politikai Bizottságot és Kádár János elvtársat, a párt új első titkárát szeretettel 
üdvözöljük. 
Kádár elvtárs titkársága megígérte követeléseink teljesítését! 

[Bp.], stencil soksz. - 15x21 cm. 

Körülvágatlan, kettétépett szívópapíron. Teljes szöveg. Datálatlan. (Az MDP Központi Vezetősége 
október 28-án tartotta ülését.) 

1956. kat. 1991. Zrínyi K. 0 

35. 

[1956. október 29-30.] HIM Kisnyomtatvány 
Magyar Forradalmi Bizottmány 

Kiáltvány! A Magyar Forradalmi Bizottmány határozata: 
1. A Magyar Forradalmi Bizottmány meghajtja a kivívott és drága vérrel szentelt 
szabadság zászlaját a hősi halottak, sebesültek és az egész magyar nép előtt... 
25- Jelen határozatunkat megküldjük az ENSZ minden tagállamának, Dobi István
nak, Nagy Imrének, Kádár Jánosnak, Kovács Bélának és nyilvánosságra hozzuk az 
egész világ előtt. Dudás József Országos Forradalmi Bizottmány elnöke. -

Balassagyarmat, 1956. Nyomdaipari V. 21x15 cm. Kétoldalas 

A röplap 25 pontban sorolja fel a követeléseket Magyarország függetlenségével, a Varsói Szerződés 
felmondásával, a szabadságharcosok elismerésével, a rendfenntartó karhatalommal kapcsolatban. 

A példány záradéka: A balassagyarmati Forradalmi Tanács csatlakozik a Forradalmi Bizottmány kiáltvá
nyához. 
További példányok a záradék nélkül. Aláírás Dudás József, A Magyar Forradalmi Bizottmány elnöke. -
S.l.s.n. 23xl6 cm. 

Variáns: Dudás József aláírása a beosztás nélkül. S.l.s.n. 21x15 cm. 
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1956. kat. 1991. Zrínyi K. 111. o., 136. tétel, Budapestnél beosztva, 1956. október 29. datált, Dudás neve 
nélkül, Magyar Forradalmi Bizottmány kibocsátóval leír egy röplapot, amely a fentivel szövegében az 1-
17. pontig azonos. A Dudás-féle példányban a 18. pont Mindszenty szabadonbocsátását követeli, 19-24. 
illetve 25-ig is egyező szöveggel, csak a pontok nem fedik egymást. 

36. 

1956. október 30. HIM Kisnyomtatvány 
(Kecskemét) [Bács-Kiskun megye] Ideiglenes Nemzeti Bizottság 

A BÁCSMEGYEI IDEIGLENES NEMZETI BIZOTTSÁG HATÁROZATA. 

A magyar nép nemzeti érdekeit semmibevevő rendszer hosszú éveken keresztül 
gúzsba kötötte, megbénította nemzetünk szellemi és gazdasági erejét. 
A népünk politikai és gazdasági érdekeit semmibevevő vezetés arra kényszerítette 
elnyomott népünket, hogy tüntetéssel, majd egyes vezetőknek a múlthoz való 
csökönyös ragaszkodása miatt, fegyveres harc útján, vére hullatásával vívja ki sza
badságát. Népünk, híven történelmi elhivatottságához, hősiesen vívja harcát... 
A Hazafias Népfront kezdeményezésére ezért megyénkben Ideiglenes Nemzeti 
Bizottságot alakítunk. 
A megyei Ideiglenes Bizottság ma délelőtt megalakult... 
Az Ideiglenes Megyei Nemzeti Bizottság első ülését megtartva az alábbiakat határoz
ta. 
1./ Az Ideiglenes Nemzeti Bizottság a népi hatalom szerve, melynek alá van rendel

ve a területen lévő valamennyi államigazgatási, gazdasági szerv és a Nemzetőr
ség... # 

20./ Az ideiglenesen megalakult Nemzeti Bizottság jelenlegi összetételében addig 
működik, amíg a demokratikus pártok küldötteiből a végleges Nemzeti Bizottság 
megalakul. 

A Megyei Ideiglenes Nemzeti Bizottság a nemzeti egység és a hazafias érzés szelle
mében kezdte meg munkáját. Kérjük megyénk lakosságát, Nemzeti Bizottságait, 
állami és gazdasági szerveit, hogy hasonló szellemben, teljes felelősséggel munkál
kodjanak hazánk felvirágoztatásán. 

Kecskemét, 1956. október hó 30-án. 
Megyei Népfrontbizottság - Ideiglenes Megyei Nemzeti Bizottság. -

(Kecskemét), szívó papír, stencil soksz. - 4 p. - 30x21 cm. 
Az Ideiglenes Nemzeti Bizottság tagjai, Berényi Lajos, Bognár Károly, Borszéki Lajos, Daczó József, 

Dallos Ferenc, Farkas László, Hajnal János, Madarász László, dr. Magócsi Géza, Mészöly Gyula, Orosz 
László, Papp Géza, Pataki Ferenc, Szabó József, Szabó Lajos, dr. Szendy Jenő, Szentkirályi Frigyes 
határozatukban felhívjuk a községeket nemzeti bizottságaik megalakítására, az üzemeket a munkás
tanácsok összehívására, a parasztságot az őszi munkák elvégzésére, a betakarítás befejezésére, ígéretet 
tesznek a tagosítás felülvizsgálatára, a kisipari tevékenység szabaddá tételére. Követelik az állampolgári 
jogok maradéktalan érvényesítését, a szovjet csapatok kivonását, a parasztság terheinek megszüntetését, 
a begyűjtés mielőbbi megszüntetését. Felhatalmazzák a végrehajtóbizottságot, hogy a honvédség kísére
tében élelmiszerszállítmányt indítsanak útba Budapestre. 
1956. kat. 1991. Zrínyi K. 0 
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37. 

1956. október 30. HIM Kisnyomtatvány 

[Budapest] Járműfejlesztési Intézet 

Budapest, 1956. október 30. 
Nagy Imre a Minisztertanács Elnöke 

Budapest 

A Járműfejlesztési Intézet dolgozói megválasztották Ideiglenes Forradalmi Munkás
tanácsukat, és az Intézet összegyűlt dolgozói a következő határozatokat hozták: 

1./ Követeljük a Varsói Szerződés azonnali felmondását, és a szovjet fegyveres erők 
országunkból történő haladéktalan kivonását. Nem tartjuk ugyanis kivívott függet
lenségünkkel összeegyeztethetőnek, hogy a korábbi népellenes kormány által 
megkötött szerződés értelmében idegen csapatok Magyarországi tartózkodása 
idegen országok hozzájárulásától függjön. 

2./ Követeljük, hogy a Rákosi-Hegedűs kormányban tisztséget viselt miniszterek, 
miniszterhelyettesek azonnal mondjanak le, és a kormány haladéktalanul váltsa 
le a külképviseletek nemzetellenes vezetőit. Ezeket a tisztségeket a forradalmi 
vívmányokkal szolidáris, néphez hű hazafiakkal kell betölteni. Kérjük hazánk 
ENSZ képviselőjének azonnali leváltását. 

3./ Követeljük a politikai szabadságjogok maradéktalan megvalósításának érdeké
ben, hogy a kormány oszlassa fel a régi országgyűlést és mielőbb írjon ki általá
nos, titkos, szabad választásokat több párt részvételével. 

Kijelentjük, hogy a munkát azonnal fel kívánjuk venni az újjáépítés mielőbbi meg
kezdése érdekében, mihelyt a szovjet csapatok hazánkból történő távozása erre 
megteremti a lehetőséget. 

JÁRMŰFEJLESZTÉSI INTÉZET Ideiglenes Forradalmi Munkástanács. 

[Bp.] szívópapír, stencil soksz. 30x21 cm. 

Levélformában írott röplap, címzettje Nagy Imre. Teljes szöveg. 

1956. kat. 1991. Zrínyi K . 0 

38. 

[1956. október 30.] HIM Kisnyomtatvány 

Követelés a kormányhoz! Felhívás a Magyar Néphez! 

Mi az Országos Légvédelmi Parancsnokság beosztottai, Budapesten és vidéken a 
további, eddiginél súlyosabb vérontás elkerülése végett a magyar dolgozó néppel 
teljes egyetértésben követeljük: 
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1. A Magyarországon állomásozó mindennemű szovjet alakulat azonnal kezdje 
meg hazánkból a kivonulást. 

2. A Budapesten állomásozó és a tűzszünetet állandóan megszegő szovjet alaku
latokat 12 órán belül Budapestről vonják ki. A hátrahagyott szovjet sebesülteket 
ugyanúgy kezeljük, mint a magyar sebesülteket. 

3. A Magyar Kormány rádióban tett nyilatkozatát követően azonnal olvassák be a 
szovjet nagykövet és katonai attasé nyilatkozatát a szovjet csapatok azonnali kivo
nulásáról. Amennyiben ez nem történik meg, a Néphadsereg Légvédelme és Légie
reje fegyveresen áll ki az egész Magyar Dolgozó Nép követelése mellé. 

4. A Nagy Imre elvtárs által vezetett kormány előtti összes kormányok által meg
kötött katonai és gazdasági szerződéseket fel kell mondani, mert az eddigi kormá
nyok a néptől idegenül, külső nyomásra cselekedtek. 

„A NÉPPEL TŰZÖN-VIZÉN ÁT" 
AZ ORSZÁGOS LÉGVÉDELMI PARANCSNOKSÁG ÖSSZES BEOSZTOTTAI 

[Bp.] [OLP házi ny?] 28x21 cm. 

Teljes szöveg, datálatlan. 

A nyomdai példány alapján további két stencilezett sokszorosítás, mindkettő datált - 1956. október 30-
án 16.00 órakor. Kisebb stiláris különbségekkel. 
2. pl. KÖVETELÉS A KORMÁNYHOZ! FELHÍVÁS A MAGYAR NÉPHEZ! 
2. PL. KÖVETELÉS A KORMÁNYHOZ! 

FELHÍVÁS A NÉPHEZ! 

Mindkettő aláírása: Az Országos Légvédelmi Parancsnokság összes beosztottja. Mindkettő 30x21 cm. 

1956. kat. 1991. Zrínyi K. 0 

39. 

1956. október 30. HIM Kisnyomtatvány 

Magyar Néphadsereg 

Magyar Testvéreink! Bajtársak! 

A Hadsereg vezetésének Forradalmi Katonai Tanácsa megalakult. A Forradalmi 
Katonai Tanács a Hadsereg valamennyi honvédje, tiszthelyettese, tiszti iskolása, 
tisztje, tábornoka nevében csatlakozik a Munkás, Ifjúság és Értelmiség Forradalmi 
Tanácsok határozataihoz és követeléseihez és azt magáévá teszi. 
A Hadsereg a nép mellett áll a Dicső Forradalmunk vívmányainak megvédésében. 

E forradalmi vívmányok megvédésének érdekében: 

1./ Követeljük a Szovjet Hadsereg azonnali kivonását Budapestről, és a legrövidebb 
időn belül hazánk területéről. 

2./ Kérjük a magyar nép legmesszebbmenő támogatását a rend helyreállításában. 
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37 Eltávolítottuk a hadsereg vezetéséből a szektás visszahúzó erőket mint pld.: 
Tóth Lajos vörgy-ot, 
Hazai Jenő vörgy-ot, 
Hídvégi Ferenc vörgy-ot, 
Szabó István altbgy-ot. 

4./ Az ÁVH megfélemlítésben tartotta a honvédséget is. 
A hadsereg vezetés Forradalmi Katonai Tanács elhatározta a még fegyverben lévő 
ÁVH azonnal lefegyverzését. 

5./ A hadsereg vezetésének Forradalmi Tanácsa követeli, hogy hős határőreink a 
honvédséghez tartozzanak. Egyben felhívjuk őket, hogy továbbra is védjék ha
zánk szent határait. 

Budapest, 1956. október 30. 
Magyar Néphadsereg vezetésének Forradalmi Katonai Tanácsa. -

Bp. szívópapír, stencil soksz. 30x21 cm. 

Teljes szöveg. 

További példány gépírópapírra sokszorosított. 

1956. kat. 1991. Zrínyi K. 149- p. 191. tétele a nyomdai variáns. 

HIM Kisnyomtatvány 

Az Országos Széchenyi Könyvtár Ideiglenes Nemzeti Bizottságának közleménye 
Az Országos Széchenyi Könyvtárban f. hó 30-án megalakult az Ideiglenes Nemzeti 
Bizottság, mely a demokratikusan megválasztott Nemzeti Bizottság hivatalba lépésé
ig működik. A Bizottság csatlakozik a Magyar Értelmiség Forradalmi Bizottságának 
1956. október 28-án kelt felhívásához... A Bizottság meg van győződve, hogy a 
magyar nép szabadságharca győzelemmel fog végződni s ennek érdekében min
dent elkövet. 

Budapest, 1956. október 30. -

Bp. írógéppel soksz. 30x21 cm. 

A Bizottság különös gondot fordít nyilatkozatában arra, hogy a Könyvtár állománya megfelelő véde
lemben részesüljön, fegyveres őrséget szervezett és a könyvtár munkatársaival megbeszéli a legsürgősebb 
tennivalókat a Könyvtár biztonsága érdekében. Javasolja új szakszervezeti vezetőség választását. Köve
teli, hogy a magyar kormány az ország érdekében tegyen lépéseket az ENSz Biztonsági Tanácsánál. 

Másolati példány. 

1956. kat. 1991. Zrínyi K . 0 

40. 

T956. október 30. 
Országos Széchenyi Könyvtár 
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41. 

[1956. október 30-31.] HIM Kisnyomtatvány 

HARCBAN GYŐZTEK HŐSEINK - LEGYÜNK MÉLTÓK HOZZÁJUK! 
Feladatunk most: hogy áldozataink ne legyenek hiábavalóak! 

SZERVEZKEDTÜNK! 

Még el sem ült a harc az utcákon, a régi átkos rendszer meglapult hívei lázasan 
szervezkednek, hogy demokratikus mezbe öltözve, újra a maguk kezébe kaparint
sák az irányítást és ezzel a hatalmat. 
Nekünk - ki nem harcoltunk a barrikádokon, feladatunk ez: tartsuk szemmel azo
kat, akikről tudjuk, hogy csak a félelem állította mellénk őket és most a pillanatra 
várnak hogy újra ők kerekedjenek felül. 
A most megalakuló tanácsokra csak olyanok kerülhetnek, akiknek tiszta múltjuk 
nem hagy kétséget aziránt, hogy szívvel-lélekkel mellettünk állnak és hőseink által 
véres harccal kivívott eredményeinket nemzetünk javára megőrzik és gyümölcsöz
tetik. 
Ne ijedjünk meg a titkos fenyegetésektől, többé soha fel nem támadhatnak a múlt 
iszonyatos félelmei. 
Nem folytathatjuk ott, ahol egy héttel ezelőtt abbahagytuk! 

[Bp ?] másolópapír, indigós soksz. 14x22 cm. 
Teljes szöveg, datálatlan. 
Másolati példány 
1956. kat. 1991. Zrínyi K. 0 

42. 

1956. október 31. HIM Kisnyomtatvány 

1. A Beloiannisz Híradástechnikai Gyárban 1956. október 31-én megtartott munkás
gyűlésen, amelyen résztvettek a XI. kerületi üzemek küldöttei, egyhangúlag elhatá
roztuk, hogy a XI. kerület munkásai addig, amíg magyar földön vér folyik és Magya
rországon szovjet csapatok tartózkodnak, nem veszik fel a munkát... 
6. Követeljük Magyarország azonnali kilépését a Varsói Szerződésből. 
Budapest, 1956. október 31. Munkástanácsok küldöttei, 
Beloiannisz Híradástechnikai Gyár 
Goldberger gyár 
Gamma Optikai Művek 
Kismotor és Gépgyár 
Fogaskerékgyár 
1. sz. Épületelemgyár 
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Magyar Optikai Művek 
Albertfalvai Zománchuzal Gyár 
Műszaki Egyetem 
Kelenföldi Vegyészeti Gyár 
Kábel és Műanyaggyár 
Kábel és Sodronykötélgyár 
Április 4. Gépgyár 
írószövetség 

(Bp.) másolópapír, indigóval soksz. 31x21 cm. 

A röpirat továbbá az általános, titkos választójogot, a régi miniszterek eltávolítását, az ENSZ képvise
lő visszahívását, azÁVHfelelőseinek törvény elé állítását követeli. 

Másolati példány. 

1956. kat. 1991. Zrínyi K. 0 

43. 

1956. október 31- HIM Kisnyomtatvány 

F E L H Í V Á S ! 

A Forradalmi Erők megbízottai valamint a Néphadsereg testületeinek megválasztott 
forradalmi bizottságai a következőket határozta: 

1./ Követeljük, hogy a szovjet csapatok Budapest területének elhagyása után az 
ország területét is hagyják el. A bizottmány tagjai figyelembe veszik a diplo
máciai kapcsolatok szükségességét, ez azonban nem adhat alkalmat arra, hogy 
időtlen-időkig Magyarországon tartózkodjanak a szovjet csapatok... 

8./ Megegyezés történt, hogy a forradalmi fegyveres ifjúság a közbiztonság, rend 
és nyugalom érdekében a honvédség forradalmi bizottmányával és a rendőr
séggel karöltve tartja fenn a rendet, együttesen vállalják a néptől idegen ele
mek és gonosztevők összegyűjtését és azok átadását a magyar független bíró
ságnak! Egyetértünk az ÁVH feloszlatásával, ugyanakkor követeljük, hogy az 
ÁVH tagjai semmiféle fegyveres vagy karhatalmi alakulatnak ne lehessenek. 

Budapest, 1956. október hó 31. 
A felkelt Forradalmi Erők megbízottai. 
A Néphadsereg forradalmi tanácsainak küldöttei. 

(Az ív bal oldali hasábján): 

A Magyar Köztársaság Forradalmi Honvédelmi Bizottmányának Tagjai: 
Király Béla 
Maiéter Pál ezredes a Kilián György laktanya fegyveres ifjúságának pk. 
Váradi Gyula páncélos vezérőrnagy 
Marián István alez. a Műszaki Egyetem katonai tanszékv. 
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Kopácsi Sándor rendőrezredes 
Oszkó Gyula rendőrezredes 
Nádor Ferenc ezds. a légierőktől 
Penczi József híradóezredes 
Gyulai Mihály ezredes Kecskemét 
Márton András ezredes Zrínyi Akadémia 
Kovács Ferenc őrnagy Petőfi laktanya 
Kána Lőrinc vezérőrnagy Légvédelmi tüzérség 
Máté Sándor őrnagy Tüzérparancsnokság 
Szalva János ezredes Határőr pk. 
Kővágó Sándor alezredes Bem laktanya 
Sárdi Tibor ezredes Hadi Technikai Intézet 
Székely Béla honvéd és 
Erdélyi Sándor főhadnagy a Forradalmi Ifjúság küldöttei 
Tóth Elemér főhadnagy Műszaki Parancsnokság 
Kovács István vezérőrnagy Vezérkar 
Demtsa Pál ezredes Zalka Máté laktanya 

Megválasztotta a Néphadsereg, a Határőrség alakulatainak, a Forradalmi Ifjúság
nak és a Rendőrségnek 250 küldötte a Honvédelmi Minisztériumban 1956. október 
31-én hajnalban. 

[Bp.] géppapír, stencil soksz. öh. 31x21 cm. kit. 31x42 cm. 

A felhívás egyes pontjai követelik a kilépést a Varsói Szerződésből, a magyar uránérc-lelőhelyek visz-
szavételét, a szovjet csapatok kivonásának végső határidejét 1956. december 31-ben határozzák meg, 
továbbá bejelentik, hogy fegyverrel is megvédik a forradalom tisztaságát és az országot. 

A bal hasáb szövege teljes. 

1956. kat. 1991. Zrínyi K . 0 

44. 

1956. október 31. HIM Kisnyomtatvány 
Legfelsőbb Bíróság 

A Legfelsőbb Bíróság Forradalmi Bizottmányának nyilatkozata: 
1. A Legfelsőbb Bíróság forradalmi bizottmánya üdvözli a magyar nép hősies har

cát és a kivívott eredményeket. A hazánk teljes szabadságát és függetlenségét hang
súlyozó kormány-nyilatkozatot helyeseljük, a kormány személyi összetételét illető
en azonban szükségesnek látjuk a sztálini- és rákosi-rendszerben kompromittált 
személyek leváltását... 

10. Követeljük a politikai és a gazdasági bűnügyek haladéktalan felülvizsgálását. 
E követelések teljesítése mellőzhetetlen előfeltétele annak, hogy az országban a 

forradalmi nép vívmányait megőrző, a nép érdekeit tántoríthatatlanul szolgáló új 
igazságszolgáltatás szülessék meg. 
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Budapest, 1956. október 31. 
A Legfelsőbb Bíróság Forradalmi Bizottmánya. 

[Bp.] s.n. 29x21 cm. 

A bíróság munkatársai csatlakoznak a Magyar Értelmiség Forradalmi Bizottságához. A röplap köve
teli a politikai perekben ártatlanul elítéltek ügyének felülvizsgálatát, a bírák felelősségre vonását, a bírói 
tárgyalások teljes nyilvánosságát, a bírói függetlenség biztosítását. 

1956. kat. 1991. Zrínyi K. 0 

45. 

1956. október 31. HIM Kisnyomtatvány 
Pécsvidéki Bányász Szövetség, Pécs 

Magyarok, Polgárok, Budapest lakói! 

Dunántúl népe veletek van! 
A következőket követeljük: 
1. Független és semleges Magyarországot! 
2. A varsói szerződés azonnali felbontását! 
3. A még bennlevő szovjet csapatok azonnali kivonulását! 
BUDAPEST NÉPE! SEGÍTÜNK BENNETEKET, 
SZÁMÍTHATTOK GAZDASÁGI ÉS KATONAI SEGÍTSÉGÜNKRE! 

Támogatunk benneteket, tartsatok ki a végsőkig! 
DUNÁNTÚL HATALMA A NÉPÉ! 
Kezünkben a karhatalom, az ÁVH-t felszámoltuk, a forradalom győz! A pécsi bá
nyászok FEGYVERESEN készen állnak mellettetek! 
Pécs, 1956. október 31. 

PÉCSVIDÉKI BÁNYÁSZ SZÖVETSÉG 

[Pécs] s.n. 10,5x15 cm. 

Teljes szöveg. 

Zöld színű vékony csomagolópapírra nyomtatott példány 
További példány vékonyabb és világosabb zöld, valamint még két példány sárgás kalap
csomagolópapírra nyomott. 

1956. kat. 1991. Zrínyi K . 0 
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46. 

1956. november 1. HIM Kisnyomtatvány 
Magyar Nemzeti Bizottmány 

Sztrájk a végső győzelemig! 
Magyarok! Munkások! Polgártársak! Barátaim! 
A kormány és a rádió több ízben bejelentette az elmúlt 48 órában, hogy a szovjet 
katonai egységek megkezdték hazánk területének elhagyását. Ezek a bejelentések a 
mi győzelmünket jelentik... 
Elég sokszor becsaptak már minket ahhoz, hogy hinni tudjunk újabb ígérgetések
nek. Ezért újból felhívunk benneteket, hogy [olvashatatlanná fakult] közszolgáltató 
és egészségügyi intézmények és a gyárakat őrző munkásőrségek kivételével marad
jatok távol munkahelyeitekről addig, amíg egész népünk követelését nem teljesítik: 
Kivonják hazánkból az utolsó szovjet katonát is!!! 
Vigyük tovább az általános sztrájkot a végső győzelemig!!! 
Budapest, 1956. nov. 1. 
M. Nemzeti Bizottmány 

(Bp) stencil soksz. 31x21 cm. 

A röplap figyelmeztet, hogy Csepelen és Pesten lelassult, vagy el is akadt a szovjet csapatok kivonulá
sa, több, egymásnak ellentmondó hír érkezett a csapatmozdulatokról. 

A lap felső harmada kézzel „poncolt" címfej a Kossuth címerrel. A szöveg egyszerű lénia alatt kezdődik 
a megszólítás után. Nyolc rétbe hajtogatott, a hajtások mentén kifakult lap. 

1956. kat. 1991. Zrínyi K. 0 
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Rozália Rákóczy 

LEAFLETS FROM 1956 IN THE TRACT COLLECTION 
OF THE WAR HISTORY MUSEUM 

Summary 

This selection of 46 pieces is only a sample from the leaflets of 1956 from the rich material of the 
Tract Collection of the War History Museum. In the course of processing the main difficulty is always 
the dating. In this case the only existing tract-bibliography offers little help, and it is far from being 
complete. The aim of this selection on the one hand was to complete the material of the 
aforementioned bibliography with specimens missing from one reason or another; on the other hand to 
direct attention to leaflets which are variant readings of those in the bibliography. 

Rozália Rákóczy 

TRACTS DE 1956 DANS LA COLLECTION DE PETITS-IMPROMÉS 
DU MUSÉE D'HISTOIRE MILITAIRE 

Résumé 

La matière publié ici est un choix des tracts imprimés au temps de la révolution et guerre 
d'indépendance de 1956, faisant partie de la collection de patits-imprimés du Musée d'Histoire Militaire. 
Lors du dépouilment de ces tracts c'est la datation qui signifie un problème particulier. La seule 
bibliographie de patits-imprimés qui est à notre disposition ne nous aide pas toujours et la matière de 
celle-ci est loin d'être complète. L'un des buts de ce choix était que la bibliographie mentionnée puisse 
se compléter par des exemplaires qui n'y figurent pas pour une raison quelconque, et l'auteur voudrait 
attirer l'attention aux tracts qui sont des variantes, des variations de ceux qui figurent dans le volume. 
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Rozália Rákóczy 

FLUGBLÄTTER VON 1956 IN DER FLUGBLÄTTER SAMMLUNG DES 
HEERESGESCHICHTLICHEN MUSEUMS ZU BUDAPEST 

Resümee 

Das vorliegende Material bietet eine Auswahl aus den in der Flugblätter Sammlung des 
Heeresgeschichtlichen Museums aufbewahrten Stücken der Revolution und des Freiheitskampfes von 
1956. Eine besondere Schwierigkeit der wissenschaftlichen Bearbeitung dieses Materials bedeutet die 
Datierung. Die einzige Bibliographie, die einem dabei zur Verfügung steht, reicht in vielen Fällen nicht 
aus, ist doch bei weitem nicht vollständig. Eine wichtige Zielsetzung der vorliegenden Auswahl war 
gerade die Ergänzung dieser Bibliographie um einige Exemplare, vor allem um Variante von bereits 
bekannten Flugblättern zu besprechen. 

Розалия Ракоци 

ЛИСТОВКИ 1956 ГОДА В КОЛЛЕКЦИИ МАЛЫХ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ 
ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

Резюме 

Опубликованная подборка материалов состоит из листовок, выпущенных в период революции и 
освободительной борьбы 1936 года, которые хранятся в коллекции малых произведении печати Военно-
Исторического Музея. При обработке этих литовок особую трудность представляет определение даты выпуска 
листовки. Единственная имеющаяся в распоряжении библиография малых печатных издании также не может 
помочь во всех случаях, да и к тому же материал сё не является полным. Одной из целей настоящей подборки была 
как раз попытка дополнить вышеупомянутую библиографию такими экземплярами, которые по какой-либо 
причине не Содержатся в ней. Кроме того автор стремился обратить внимание на такие листовки, которые являются 
измененными вариантами листовок, фигурирующих в библиографии. 
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MARKO GYÖRGY 

A KATONAI BÍRÓSÁGOK STATÁRIÁLIS ÍTÉLETEI 
1956 DECEMBER-I957 OKTÓBER KÖZÖTT 

Az 1980-as évek elejétől kerültek a Hadtörténelmi Levéltár őrizetébe a különböző 
katonai bíróságok bűnügyi iratai. Ezen iratok között különleges forrásértékkel bír
nak az 1956-os eseményeket követő rögtönítélő bíráskodás dokumentumai. 

Az igazságügyi szervek által végrehajtott megtorlás önálló fejezetének számíthat
juk a statáriális eljárásokat. A statárium közvetlen jogelőzménye az egyes bűncse
lekmények tekintetében a büntető eljárás „egyszerűsítéséről" alkotott 1956. évi 22. 
számú törvényerejű rendelet volt. Eszerint gyilkosság, szándékos emberölés, gyúj
togatás, rablás, illetőleg fosztogatás, valamint lőfegyver jogtalan használatával elkö
vetett bűntettek esetében az ügyészség a tetten ért elkövetőt vádirat mellőzésével is 
bíróság elé állíthatta.1 

Magát a rögtönbíráskodást 1956. december 11-én hirdették ki, amikor a Népköz
társaság Elnöki Tanácsának 1956. évi 28. számú törvényerejű rendelete megjelent a 
Magyar Közlönyben.2 A statárium e napon 18 órától lépett érvénybe, ezt a tényt a 
Rádióban is bemondták és a másnapi napilapok is közölték. A rögtönbíráskodás 
hatálya kiterjedt a gyilkosság, a szándékos emberölés, a gyújtogatás, a rablás 
(fosztogatás), a közérdekű üzemek, vagy a közönség életszükségletének ellátására 
szolgáló üzemek szándékos megrongálásával elkövetett bűntettek, illetve ezeknek 
kísérlete esetében. Megtorolni rendelte a lőfegyver, lőszer, robbanószer, illetőleg 
robbanóanyag engedély nélküli tartását. Jellemző a rendelet farizeusságára, hogy 
akik lőfegyvert (lőszert stb.) birtokoltak, azok a kihirdetés napján 18 óráig kötelesek 
voltak azt a karhatalomnak beszolgáltatni. Ráadásul statáriális ítélkezés alá vonta 
azokat is, akik nem jelentették a hatóságnak a fegyverrejtegetőnek minősülőket. A 
följelentési kötelezettség elmulasztásának bűntetté nyilvánítása korlátlanul kitágítot
ta a felelősségre vonhatók körét. 

A rögtönítélő bíráskodás a katonai bíróságok hatáskörébe tartozott. A terheltet 
vádirat mellőzésével állították bíróság elé. Az eljárás leghosszabb időtartama há
romszor 24 óra volt. A tárgyalásra nem tűztek ki határnapot és idézéseket sem bo
csátottak ki. Ha a vádlottat a hivatásos bíró és a két népi ülnök egyhangúan bűnös
nek mondta ki, akkor halálbüntetést kellett kiszabni. (Meghatározott esetekben pl. 
az elkövető életkorától függően az ítélet enyhíthető volt.) A rögtönítélő bíróság 
határozatai ellen perorvoslatnak nem volt helye.3 

A katonai bíróságok, mint rögtönítélő bíróságok 1956. december 15-én kezdték 
meg működésüket. Irataik idővel a Hadtörténelmi Levéltárba kerültek, ahol 1990-
ben Burillák Attila kollégámmal dolgoztuk fel azokat. Én ehhez számítógépes prog
ramot írtam, míg levéltáros kollégámra hárult az adatbevitel hálátlan feladata. A 

1 A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1956. évi 22. számú törvényerejű rendelete. Magyar Közlöny, 
1956/93. szám, 1956. november 12. 

2 A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1956. évi 26. számú törvényerejű rendelete. Magyar Közlöny, 
1956/100. szám, 1956. december 11. 

3 Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 6/1956. számú rendelete a rögtönbíráskodás részletes szabályozásá
ról. Magyar Közlöny, 1956/101. szám, 1956. december 12. • 

4 Zinner Tibor: Az igazságszolgáltatás irányítása és az 1956-1963. közötti büntető igazságszolgáltatás. Kézirat. 7. o. 
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továbbiakban erre az adatbázisra építve ismertetem a különböző katonai bíróságok 
statáriális ítélkezését. 

Az 1956-ban és azt követően működött elsőfokú katonai bíróságok közvetlen 
jogelődei az 1945 tavaszán megalakult honvéd kerületi parancsnokságok bíróságai 
voltak. Az ország területe ugyanis - az 1939 márciusi helyzetnek megfelelően hét 
katonai kerületre volt felosztva, kerületenként egy-egy területi illetékességi körű 
katonai bírósággal. 1946 nyarán négy katonai kerület maradt a hétből,5 majd 1957-
ben felállították a Győri Katonai Bíróságot is. A különböző katonai bíróságok 1952-
től hadbíróság, 1955-ben az adott helyőrség katonai bírósága néven folytatták mű
ködésüket. A vizsgált időszakban Budapest, Debrecen, Győr, Kaposvár, Szeged 
(Kecskemét) székhellyel működtek katonai bíróságok. 

A katonai statáriális bíróságok adataink szerint 1956. december-1957. október 
között 418 személy ellen folytattak eljárást, az alábbi megoszlásban (1. ábra}. 

Bíróság személy %-ban 
Budapest 249 59,6 
Debrecen 45 10,8 
Győr 7 4,1 
Kaposvár 21 5 
Szeged (Kecskemét) 72 17,2 
ismeretlen 14 3,4 

Budapest Debrecen Győr Kaposvár Szeged ismeretlen 

1. ábra 

5 A magyar állam szervei. Budapest, 1985. Honvéd kerületi parancsnokságok címszó. 
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A Budapesti Katonai Bíróság túlsúlya a korábbi években kialakult katonai bíró
sági gyakorlatra vezethető vissza. Most is több vidéki ügyet magához vont ez a szerv 
és ítélkezett Miskolcon, Székesfehérváron stb. 

A figyelmes szemlélőnek minden bizonnyal feltűnik az „ismeretlen" kategória. 
Sajnos az iratoknak a különböző igazságügyi szerveknek történő kikölcsönzése 
miatt 14 személy esetében kimutatásaink nem teljesek. Ez a 3,4%-nyi hiányzó adat 
azonban érdemben nem befolyásolhatja megállapításainkat. 

Milyen bűntettel vádolva került bírróság elé ez a 418 ember (2. ábra)? 

személy %-bai 

fegyverrejtegetés 
gyilkosság 
rablás 

339 
31 
15 

81,1 
7,4 
3,6 

följelentési kötelezettség 
elmulasztása 18 4,3 
egyéb 
ismeretlen 

1 
14 

0,2 
3,4 

egyéb 0,2% 
följ.köt.elm. 4% ismeretlen 3% 

rablás 4% 

gyilkosság 7% 

fegyverrejt. 81% 

2. ábra 

Országosan kirívóan magasnak tűnik a fegyverrejtegetésért elítéltek aránya, 
amelyet a gyilkosságért elítéltek száma követ. 

A kiszabott büntetésekről az alábbi táblázat, illetve ábra tájékoztat. Összehasonlí
tásképpen azonban vessük össze az országos adatokat a Debreceni Katonai Bírósá
gon született ítéletekkel (3-4. ábra, 118. o.)\ 
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Összesen %-ban Debrecen %-ban 
halál 44 10,5 6 13,3 
kegyelemből életfogytiglan 11 2,6 - -
kegyelemből 15 év 11 2,6 - -
11-15 év 147 35,2 14 31,1 
10 év 131 31,3 14 31,1 
10 év alatt 39 9,3 11 24,4 
felmentve 21 5 - -
ismeretlen 14 

életfogyt.3% 

3,4 

ismeretlen 3% kegy.15é 1/3% 

halál felmentve 5% ^^<Z 

1/3% 

halál 11% 

10 év alatt 9°# ^v| 

11-15év 
35% 

3. ábra 

10 év alatt 
24% 

halál 
13% 

11-15év 
32% 

4. ábra 
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Meglepően hasonlónak tűnnek az országos, illetve a debreceni adatok, ami a 
katonai bíróságoknál egységes jogalkalmazást - helyesebben egységesen a politikai 
igényeknek való megfelelésre való törekvést - sejtet. 

Az ítéletek meghozatalának időpontjában szintén megfigyelhetünk azonosságo
kat, így azt, hogy a legtöbb ítéletet 1956 decemberében, illetve 1957 első hónapjai
ban hozták meg. Országosan ezután fokozatosan csökkent az eljárások száma, míg 
közvetlenül a statárium megszüntetése előtt az ügyek száma ismét nőtt (5. ábra). 

160 

140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

0 

5. ábra 

személy %-ban 

1956 december 44 10,5 
1957 január 155 37,1 
1957 február 58 13,9 
1957 március 40 9,6 
1957 április 36 8,6 
1957 május 13 3,1 
1957 június 8 1,9 
1957 július 3 0,7 
1957 augusztus 4 1 
1957 szeptember 13 3,1 
1957 október 30 7,2 
ismeretlen 14 3,4 

Talán nem érdektelen megemlíteni, hogy például Debrecenben a halálos ítéletek 
kétharmadát 1957 április-május hónapjaiban hozták meg, szemben a Budapesti 
Katonai Bíróság 1956 december-1957 február közötti kiugróan magas gyakorlatával. 
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Jogos a kérdés, miszerint volt-e közvetlen összefüggés a felelősségre vontaknak a 
forradalmi eseményekben tanúsított magatartása, illetve elítéltetése között? Bármi
lyen meglepőnek is hangzik, de „forradalmi előélet"-tel csak az elítéltek 30%-a 
rendelkezett! Meglepően kevés volt nemzetőrt, illetve 1956. november 4-e után 
fegyveres szervezkedésben résztvevőt állítottak rögtönítélő bíróságok elé (6. ábra): 

személy %-ban 

nem volt szerepe 1956-ban 
nemzetőr volt 

273 
93 

65,3 
22,2 

fegyveres csoport tagja volt 
munkástanácstag 
egyéb 
ismeretlen 

35 
1 
2 

14 

8,4 
0,2 
0,5 
3,4 

egyéb 0,5% 
ig 0,2% ismeretlen 3% 

fegyveres 8% 

nemzetőr 
23% 

nem volt 
66% 

6. ábra 

Meg kell mondani őszintén, hogy jó néhány esetben valóban köztörvényes cse
lekményekért születtek meg az igen súlyos ítéletek. G. J. cselekményét, aki apósát 
ölte meg, „békeidőben" is gyilkosságnak minősítve - bár elképzelhető, hogy nem a 
legsúlyosabb (halál) büntetést kiszabva - torolták volna meg. A valóban köztörvé
nyes kategória jelenlétére utal a büntetett előéletűek magas aránya (7. ábra, 121. 
o.): 

6 Hadtörténelmi Levéltár, Debreceni Katonai Bíróság Kb. 100/1957. 
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ismeretlen 
4% 

büntetett 
23% 

büntetlen 
73% 

7. ábra 

személy %-bai 

büntetlen 307 73,4 
büntetett 95 22,7 
ismeretlen 16 3,8 

A bíróság elé állítottak döntő többségének életkora 30 év alatti volt, közülük is 
megdöbbentően magas volt a 20 év körüli fiatalemberek aránya. Volt olyan fiatalko
rú, aki 1943-ban született (8. ábra)\ 

26-30 év 
19% 

21-25 év 
24% 

8. ábra 
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személy %-ban 
45 év felett 16 3,8 
41—45 éves 24 5,7 
36-40 éves 12 2,9 
31-35 éves 35 8,4 
26-30 éves 79 19,3 
21-25 éves 99 24,1 
17-20 éves 113 27 
17 év alatt 24 5,7 
ismeretlen 16 3,8 

Ha megvizsgáljuk nem, családi állapot szerinti összetételüket, az alábbi kép tárul 
elénk (9. ábra): 

személy %-ban 
nőtlen 201 48,1 
élettárs férfi 9 2,1 
nős 175 41,9 
elvált férfi 10 2,4 
özvegy férfi 3 0,7 
hajadon 2 0,5 
férjezett 3 0,7 
elvált nő 1 0,2 
ismeretlen 14 3,4 

hajadon 0,5% e l v á , t n ° 0,2% 

élettárs ffi 
2% 

9. ábra 
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Az elítéltek döntő többsége tehát férfi, nagy részük nőtlen. Ha a gyermekek szá
mát is bevonjuk vizsgálataink körébe, akkor megfigyelhetjük, hogy a felelősségre 
vontak között országosan közel 60 % volt a gyermektelenek aránya (10. ábra): 

személy %-ban 
gyermektelen 240 57,4 
1 gyermek 63 15 
2 gyermek 52 12,4 
3 gyermek 25 5,9 
3-nál több 22 5,2 
ismeretlen 16 3,8 

10. ábra 

Az iskolai végzettséget elemezve szembetűnő az érettségizettek magas aránya 
például Debrecenben. Ez a tény azonban arra figyelmeztet, hogy önmagában a 
statisztikai elemzés könnyen tévútra viheti a kutatót. Különösen egy ilyen kis lét
számú mintánál elég egy fegyverrejtegető tanuló baráti kör, hogy máris az ország
részt különben jellemzőnél jóval kedvezőbb eredményt kapjunk (11-12. ábra, 124. 
o.). 
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érettségi 7% 

tiszti isk 
1% 

felsőfokú 1% 

ismeretlen 4% 

szakm.isk 4% 

8 elemi 
37% 

6 elemiig 12% 

6 elemi 
34% 

11. ábra 

6 elemiig 
6 elemi 
8 elemi 
szakmunkásképző iskola 
érettségi 
tiszti iskola 
felsőfokú végzettség 
ismeretlen 

érettségi 
31% 

szakm.isk 
7% 

Összesen 

51 
142 
151 

17 
30 

5 
4 

18 

tiszti isk 
2% 

%-ban 

12,9 
33,9 
36,1 
4,1 
7,2 
1,2 
1 

14,4 

Debrecen 
10 
8 
9 
3 

14 
1 

%-ban 
22,2 
17,7 
20 
6,7 

31,1 
? ? 

6 elemiig 
22% 

elemi 
18% 

8 elemi 
20% 

12. ábra 
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Az előbbi megállapítást támasztják alá a foglalkozási megoszlásról összeállított 
táblázatok. Az egyes foglalkozási kategóriák aránya nagyjából azonos országos 
szinten, illetve Debrecenben. Ez utóbbi helyen kétszer akkora azonban a középfo
kú tanintézetben tanulók mértéke mint országosan. 

Érdekességként jegyeznénk meg, hogy a „földműves" kategória a termelő
szövetkezeti tagokat és az állami gazdaságokban foglalkoztatottakat foglalja magá
ban. A megmaradt kevés számú egyéni gazdálkodó „foglalkozás nélküli"-ként sze
repel a peres iratokban (13-14. ábra, 126. o.)\ 

hiv. katona 1% 

hallgató 0,5% 
tanuló 5% 

soráll.katona 1% 

fogl.nélküli 4% 

öldműves 17% 

ismeretlen 3% 
alkalmazott 2% 

bet. műnk. 
35% 

13- ábra 

szakmunkás 25% 

bányász 
6% 

Összesen %-ban Debrecen %-ban 
alkalmazott 10 2,4 4,5 
szakmunkás 105 25,1 13 28,9 
bányász 24 5,7 2 4,5 
betanított munkás 143 34,2 13 28,9 
földműves 67 16 4 8,9 
foglalkozás nélküli 17 4,1 4 8,9 
sorállományú katona 6 1,4 1 2,2 
tanuló 21 5 5 11,1 
egyetemi hallgató 2 0,5 1 2,2 
hivatásos katona, rendőr 6 1,4 -
ismeretlen 14 3,4 
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tanulo 

soráll.kat. 1 1 % 
2% 

2% ggÊ 

ogl.nélküli 9% 
; . ' . • • . . : ' 

í* ----- J^J^, 

földműves 
9% 

alkalmazott 4% 

szakmunk. 
30% 

bányász 
4% 

bet.munk. 
29% 

14. ábra 

Ugyancsak korabeli, az iratokban szereplő kategóriákat használtunk a szociális 
származás szerinti besorolásnál. Ilyen volt a „cigány" megjelölés, amely alapvetően 
a Debreceni Katonai Bíróság gyakorlatában fordult elő. Az országos és a helyi 
adatokat egyaránt jellemzi a munkás szülők (apák) kísértetiesen hasonló mértékű 
túlreprezentálása (15. ábra). 

értelmiség 1% 
cigány 2% ismeretlen 5% 

kisiparos 6% munkás 
41% 

paraszt 
41% alkalmazott 

4% 
15. ábra 
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személy %-bai 

munkás 169 40,4 
alkalmazott 17 4,1 
paraszt 169 40,4 
kisiparos 27 6,5 
cigány 9 2,1 
értelmiségi 5 1,2 
ismeretlen 22 5,3 

Végezetül még egy adatsor a pártállás szerinti összetételről (16. ábra): 

ismeretlen 
91% 

16. ábra 

ismeretlen 
MDP 
DISZ 

személy 
382 

16 
20 

%-ban 
91,4 

3,8 
4,8 

Összefoglalásképpen megállapíthatjuk, hogy a különböző katonai bíróságok által 
statáriális eljárásban elítéltek döntő többsége a társadalmi hierarchia alsó régióiból 
származó és onnan kitörni már csak alacsony iskolai végzettsége miatt sem tudó, 
nőtlen és gyermektelen fiatalember volt. A rögtönítélő bíráskodás - a jogalkotó 
szándékai ellenére - alapvetően nem a forradalmi eseményekben résztvettek ellen 
irányult: áldozatai „egyszerű" fegyverrejtegetők és sok esetben közönséges köztör
vényes bűntettet elkövetők voltak. 
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A statáriumot 1957. november 3-ával az 1957. évi 62. számú törvényerejű rendelet 
szüntette meg.7 Ez azonban nem jelentette a megtorlás igazságügyi gépezetének 
leállását, tovább működtek a népbíróságok, illetve a különböző katonai bíróságok. 
Ezek tevékenységének vizsgálata azonban újabb elemzés feladata lenne. 

7 A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1957. évi 62. számú törvényerejű rendelete. Magyar Közlöny, 
1957/117. szám, 1957. november 3. 
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György Marko 

SUMMARY SENTENCES OF MILITARY TRIBUNALS BETWEEN 
DECEMBER 1956 AND OCTOBER 1957 

Summary 

The papers of different military tribunals got into the War History Archives from the eighties. Among 
them the documents of the summary jurisdiction of the period following the 1956 events have special 
value as sources. The summary jurisdiction was proclaimed on the 11th of December 1956 and it came 
within the competence of the military tribunals; the defendants were brought to court without 
indictment. These tribunals started their activity on the 15th of December 1956. According to our files 
they conducted proceedings against 418 persons until October 1957. This study is a statistical 
elaboration of the records of these persons. The practice of summary jurisdiction ended on the 3rd of 
November 1957 but the mechanism of retorsion worked on. The processing of the activity of the 
military and people's tribunals can be the task of a new project. 

György Marko 

LES JUGEMENTS SOMMAIRES DES TRIBUNAUX MILITAIRES ENTRE 
LE DÉCEMBRE DE 1956 ET L'OCTOBRE DE 1957 

Résumé 

A partir des années 1980, les documents criminels de différents tribunaux militaires arrivaient aux 
Archives d'Histoire Militaire. Parmi tous ces documents ceux de la juridiction sommaire d'après les 
événements de 1956 ont une valeur documentaire particulière. La justice sommaire a été proclamée le 
11 décembre 1956. La justice sommaire appartenaient aus ressort des tribunaux militaires, les accusés 
ont été à la justice sans acte d'accusation. Le fonctionnement de ces tribunaux a commencé le 15 
décembre 1956. Selon notre documentation, du décembre de 1956 à l'octobre de 1957, 418 personnes 
ont été déférées à ces tribunaux. Cet essai est dépouillement statistique des actes de procédure de ces 
personnes. L'état de siège a été aboli le 3 novembre 1957, mais le mécanisme judiciaire de la répression 
ne s'est pas arrêté. Les tribunaux populaires et les différents tribunaux militaires ne cessaient pas de 
fonctioner. Le dépouillement de leur activité est le devoir d'une nouvelle analyse. 
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György Marko 

STANDRECHTLICHE URTEILE DER MILITÄRGERICHTSHÖFE 
ZWISCHEN DEZEMBER 1956-OKTOBER 1957 

Resümee 

Von den achtziger Jahren an kamen die Strafakten der Militärgerichtshöfe in den Bestand des 
Kriegshistorischen Archivs. Die Dokumente der standrechtlichen Urteile nach den Ereignissen von 1956 
nehmen unter ihnen einen besonderen Platz ein. Standrechtliche Prozesse wurden nach dem 11. 
Dezember 1956 geführt. Standrechtliche Urteile zu fällen, gehörte zu den Pflichten der 
Militärgerichtshöfe, die Angeklagten wurden ohne eine Klageschrift vor Gericht gestellt. Diese 
Gerichtshöfe begannen am 15. Dezember 1956 ihre Tätigkeit. Nach den uns zur Verfügung stehenden 
Angaben wurden zwischen Dezember und Oktober 1957 insgesamt gegen 418 Personen ein Prozeß 
geführt. Vorliegender Aufsatz enthält eine statistische Bearbeitung der Angaben dieser Prozesse. Das 
Standrecht wurde am 3- November 1957 aufgehoben, doch die verschiedenen Volksgerichtshöfe und 
Militärgerichtshöfe funktionierten weiter. Die wissenschaftliche Analyse ihrer Tätigkeit bildet jedoch die 
Aufgabe eines weiteren Aufsatzes. 

Дьердь Марко 

ПРИГОВОРЫ ВОЕННО-ПОЛЕВЫХ СУДОВ В ПЕРИОД С ДЕКАБРЯ 
1956 ПО ОКТЯБРЯ 1957 ГОДА 

Резюме 

С 1980-\ годов в Воено-Исторический Архив стали поступать различные уголовные документы 
военно-полевых чрезвычайных судов. Среду этих документов особую ценность как источники 
представляют собой документы чрезвычайных военно-полевых судов, которые действовали на 
территории Венгрии после подавления революции 1956 года. Расправа, совершаемая военно-
полевыми судами, входила в их компетенцию. Обниняемыяе представали перед судом без 
обвинительного заключения. Эти чрезвычайные суды начали свою работу 15 декабря года. 
Согласно имеющимся данным, с декабря 1956 по октября 1957 года перед судом предстало 418 
человек. Настоящая статья основана па статистической обработке судебных разбирательств этих 
лип. Военно-полевые суды прекратили свое существование 3 ноября 1957 года. Однако судебная 
машина мщения не остановилась. Продолжали свою работу народные суды и различные военные 
суды. Исследование их деятельности является задачей нового анализа. 
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MŰHELY 

VESZPRÉMY LÁSZLÓ 

ÚJABB VÉLEMÉNYEK NAGYMORÁVIA FEKVÉSÉRŐL 

Charles R. Bowlus: 
Franks, Moravians, and the Magyars 

The Struggle for Middle Danube, 788-907 
• 

(University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 1995. 420 o., Middle Ages Series) 

Martin Eggers: . 
Das „Großmährische Reich" 

Realität oder Fiktion? 

(Hiersemann, Stuttgart, 1995. 525 o., Monographien zur Geschichte des Mittelalters, Bd. 40.) 

A Morva Birodalom fekvése körüli viták Imre Boba 1971. évi (horvát fordításban Split, 1986) könyvé
nek a megjelenésével lángoltak fel, s kisebb nagyobb intenzitással mind a mai napig fel-fel lobbannak. 
A kérdésfelvetés, hogy tudniillik a Morva Birodalom, de legalább az egyik, a mai Szerbia északnyugati 
területén feküdt volna, a magyarországi kutatókat alig érintette meg,1 míg az Egyesült Államokban 
nézetei követőkre találtak. Közülük Charles R. Bowlus a legjelentősebb, aki korábbi tanulmányai után 
ezúttal könyvet szentelt a témának. 

Jelen írásunkban távol áll tőlünk, hogy a vitát eldöntsük, de már elöljáróban, mintegy historiográfiai 
bevezetésként le kell szögeznünk, hogy a morva államalakulat hagyományos elhelyezkedését tagadók 
nézetét a régióval és a korszakkal foglalkozó tudósok jelentős része mind a mai napig elutasítja, s a vele 
kapcsolatos kételyek napjainkra talán még erősödtek is. A témának Metód püspök székvárosával kap
csolatos aspektusát, hogy tudniillik az a mai Moráviában, illetve Szlovákiában vagy délen, Sirmiumban 
volt, legutóbb G. Birkfellner, majd H. Birnbaum vizsgálták meg, s utasították el a leghatározottabban 
annak déli lokalizálását.2 Herwig Wolfram pedig általában tette kritika tárgyává Boba tézisét.3 Wolfram 
meggyőző forrásértelmezése szerint a Bajor geográfus, a 822-es birodalmi gyűlést leíró forrás, Isanrich 
899 Moráviába való menekülését, Heimo grünzi, Mauterntől délre tartott igazságszolgáltató gyűlését 
leíró források a morva központnak mind a Dunától északra való elhelyezkedését bizonyítják. 

1 Itt utalunk a „pozsonyi iskola" véleményeire: Püspöki Nagy Péter: Nagymorávia fekvéséről. Budapest, 1972.; uff in: 
Irodalmi Szemle, 1976. 119-139. o., angolul: Studies in History. East Central and Southeastern Europe Series 13. Pitts
burgh, 1983. és Senga Toni: Morávia bukása és a honfoglaló magyarok. In: Századok, 117. 1983. 307-345. o. és uff in: 
Jahrbücher für Geschichte Osteuropas 48, 1982. 533-540. o. További nem elutasító hazai fogadtatása: Kristó Gyula: 
Levédi törzsszövetségétől Szent István államáig. Budapest, 1980. I6O-I66., 195. o.; Szádeczky-Kardoss Samu: in: Szeged 
története. 1. k. Szeged, 1983. 214-215. o.; Kristó Gy.: Magyar honfoglalás, honfoglaló magyarok. Budapest, 1996. 89-92., 
100. o. 

2 G. Birkfellner: Methodius Arciepiscopus Superioris Moraviae oder Anmerkungen über die historisch-geographische 
Lage Altmährens. Vorläufige Stellungnahme zu jüngsten hyperkritischen Lokalisierungversuchen in Leben und Werk der 
byzantinischen Slawenapostel Methodios und Kyrillos. (Hg. E. Konstantinon) Münsterschwarzbach, 1991. 33-38. o.; H. 
Birnbatim: Where Was the Center of the Moravian State? In: American Contributions to the XIth International Congress 
of Slavists: Literature, Linguistics, Poetics. (Ed. A. Timberlake-R. Maguire) Colombus, OH, 1993. 11-24. o. Ennek rövid 
összefoglalása: The Location of the Moravian State-Revisited. Byzantinoslavica, 54. 1993. 336-338. o. 

3 //. Wolfram: Historické pramene a poloha (Veľkej) Moravy. In: Historicky Časopis, 43. 1995 3—15. o., német re
zümével. 
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Bowlus könyve módszerét tekintve alapvetően hadtörténeti jellegű. Számba veszi a nyugatról indított 
hadjáratokra vonatkozó forrásokat (820, 863, 882-884, 888-892) és azok útvonalait a logisztikai 
szempontok figyelembe vételével igyekszik rekonstruálni. A közép- és dél-ausztriai helynevekből 
számára egyértelmű, hogy azok előfordulásának csak egy oka lehetett: a Drávától délre elterülő morva 
területet lehetett ily módon megközelíteni. Véleménye szerint a mai Szlovákiában keresendő morva 
államalakulat katonaföldrajzi okokból képtelen lett volna szembeszállni a támadó frankokkal. Erre csak 
akkor találunk magyarázatot, ha azt délre, illetve a Nagyalföldre helyezzük. 

A kétségtelenül hatalmas munkával elkészített elemzésekkel a legnagyobb probléma a kötet mun
kamódszere alapjának tekintett Boba-féle tézisben van. Amennyiben az mégsem bizonyul időtállónak, 
akkor a kötet hadtörténelmi elemzéseinek a végkövetkeztetései sem tarthatók. A Szerző ugyan számos 
esetben saját eredményei alapján igazolva látja Boba tézisét, éppen módszertani bizonytalanságainál 
fogva azonban a bizalmatlan olvasó kételyeit nem tudja eloszlatni. 

A Szerzőt a filológiai elemzések olyan következtetések levonására vezetik, amelyeket azok nem en
gednek meg. Semmi sem igazolja, hogy a morvák kétféle középkori írásmódja mögött két, eltérő helyen 
lakó morva népcsoportot kell feltételeznünk (Marahabitae, Marahi), miként nem meggyőző, hogy -
Bobát követve - a magyar Anonymus Gestája kétféle „Attila" névalakja alapján két történeti Attila sze
mélyét fogadja el. Hasonlóképpen erőltetett kísérletnek tűnik, a Bajor geográfus leírásában kétszer, két 
néven (Marharii, Merehani) említett morvák alapján a két Moravia létére következtetni, de főleg arra, 
hogy a morva központ délen volt. A földrajzi leírások esetleges hírforrásai nem zárják ki annak 
lehetőségét, hogy a leírás szerkesztője kétszer ugyanarról a népről értesült.4 

Úgy tűnik, ahhoz, hogy a központi morva területet délre helyezzük, az ismertnek tekintett helyneve
ket is át kell helyeznünk, ami pedig a megoldási javaslatot egyáltalán nem teszi egyszerűbbé. Ennek 
megfelelően a Wichinggel kapcsolatban említett „ecclesia Nitriensis"-t elhelyezi Nyitráról, arra való 
hivatkozással, hogy a 900. évi híres Theotmar levél sem említi meg Wichinget, illetve a magyar Névtelen 
„Sclavi Nitrienses"-ei között délről feltelepített morvákat lát. 907-ben a pozsonyi csata helyét is korri
gálni kell, s azt Brazlao „Urbs palidarum"-jával azonosítja. Nem kevésbé bizonytalan a morva központ
nak - Eggers alapján - Marosvárra való helyezése, egyszerűen azért, mert a Maros folyó neve hasonlít a 
Morváéhoz, s a Gellért-legenda Marosvárt „Urbs Morisena"-ként emlegeti. 

A 900. évi itáliai kalandozás leírása kapcsán hosszas filológiai fejtegetésekbe bocsátkozik a fuldai év
könyvek egy mondatával kapcsolatban, ami az ő fordítása alapján azt igazolná, hogy Carantania határos 
volt délről a morvák államával. Általában az itáliai kalandozások útvonalát a morvák déli lokalizálásával 
is kapcsolatba hozza, s úgy gondolja, hogy a fő csapást rájuk a 900. évi kalandozásokról visszatérő 
magyar seregek mérték. Ebben az összefüggésben értelmezi a már említett Thietmar-féle levélnek a 
bajorok itáliai segítségnyújtása elmaradását magyarázó szavait. Az eset meghiúsulásának hátterében 
ugyanis az áll, hogy a morvák „nem engedték át" területükön Itália irányába a bajor csapatokat. 

Martin Eggers terjedelmes és jól dokumentált műve forráskritikailag összehasonlíthatatlanul nagyobb 
szakértelemmel íródott. A Szerző a térséggel foglalkozó irodalmat is imponáló alapossággal ismeri, amit 
az is megkönnyített, hogy művét disszertációként a Müncheni Egyetemen készítette. A finomabb és 
kiérleltebb kidolgozás mellett alapvető tézisei Boba és Bowlus fejtegetéseit követik: a Nagymorva Biro
dalom fekvéséről szóló korábbi vélemények radikális átértékelésre szorulnak s ennek eredményeként a 
morva fejedelemséget csakis délre lehet lokalizálni. 

Az általa felvázolt kép az Avar birodalom bukása után a birodalom szétszóródott etnikumainak loka
lizálásán alapszik. A menekülő avarokat a Bécsi erdő körüli vidékre, „Bulgarii" néven a Felvidékre, 
székely néven Erdélybe helyezi, de a Felső-Tiszavidéken is valószínűsíti megtelepedésüket. A Duna-
Tisza közére délről betelepülő szlávokat, morvákat helyez, akiknek talán maguk a németek is egyfajta 
„ütköző állam" szerepet szántak az avarokkal szemben. E morvák befolyását terjeszti ki boszniai és 
szerb területre, s központjukat a Marosvárának nevezett Csanádban látja. 

A probléma szempontjából Eggers könyvének is meghatározó része a korabeli történeti földrajzi for
rások értelmezése (Bíborbanszületett Konsztantinosz, Bajor geográfus, Nagy Alfréd, arab szerzők). Nem 
nehéz megjósolni, hogy a jövőben e félreérthető, műfajuknál fogva is sajátos források még további 
vitákat fognak kiváltani. 

4 A Bajor geográfus szövegét kiadtam és a rá vonatkozó szakirodalmat áttekintettem in. A honfoglalás írott forrásai. 
(Főszerk. Györffy Gvwgv) Budapest, 1995. 
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Példamutatóan visszafogott a magyar Anonymus forrásként való felhasználásában, ismerve és követ
ve Györffy Györgynek a témáról írott műveit. Ugyanakkor nem így hivatkozik Kézaira, akit mint meg
bízható forrást említ. Gondolatmenetét ugyanis nagyon szépen alátámasztja, hogy a Rákos menti, illetve 
bánhidai csatára a Dunától délre kerül sor, s hogy a magyar honfoglalásnak a Kézai által említett hadjá
ratai (Pannónia, Felvidék, Erdély) kikerülik a Nagyalföldet. Felfogása szerint teszik ezt azért, mert ekkor 
még érintetlenül hagyták Szvatopluk hatalmát. Azét a Szvatoplukét, akinek Kézainál olvasható uralko
dása „Poloniában" könnyen kijavítható „Bosoniára", azaz Boszniára. A magyarok 902 és 908 között 
pusztították el és vették területét birtokba. 

* A hagyományos történeti képpel radikálisan szakító Szerzők hiába igyekeznek úgy beállítani fejtege
téseiket, mintha azzal a forráskritikai és történeti problémák sorát oldották volna meg. Az általuk meg
oldottnak vélt kérdésekre adott válaszok ugyanis újabb, szintén megoldásra váró kérdések és ellent
mondások sorozatát vetik a felszínre. Ezekre a választ minden bizonnyal a hagyományos felfogást 
védelmezők műveiben fogjuk megtalálni. Ha a Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség 
könyvsorozatában 1996-ban valóban megjelenik Boba könyvének magyar fordítása, az nemcsak histo
riográfiai érdekességet jelent majd, hanem Magyarországon is a „morva kérdés" újabb hullámait fogja 
elindítani.5 

5 Addig is megjelent Boba Imre két tanulmánya a Magyar Egylláztörténeti Vázlatokban, 7, 1995 1-2. sz., 5-30. o. 
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FORRÁSKÖZLEMÉNYEK 

HUSZÁR JÁNOS 

EGY PÁPAI TÜZÉR NAPLÓJÁBÓL 

Az alábbiakban közölt szöveg folytatása annak a naplórészletnek, mely a Hadtör
ténelmi Közlemények 1996-os évfolyama 2. számában jelent meg. A most közölt 
anyagban a nyolcvan évvel ezelőtt történtekről, az 1916-os háborús év eseményei
ről ad számot Horváth Pál, a krónikás katona. 

Az év első két hónapjában azokról a kemény védelmi harcokról számol be a 
napló, melyet a közös hadsereg és a honvédezredek vívtak a támadó orosz csapa
tokkal szemben. A szövegből kiderül, hogy a krónikaíró igen büszke volt a magyar 
egységek katonai sikereire, kitűnő harci szellemére, ugyanakkor őszinte részvéttel 
figyelte az orosz katonák sorsát, akiket gyakran a kozákok fegyvere és korbácsa 
kényszerített reménytelen helyzetben is rohamra. 

Horváth Pál az év nagyobb részét pótalakulatnál töltötte, mint kiképző. Innen in
dult a pótlás a fronton harcoló alakulathoz. A feljegyzésekből kiderül, milyen nagy 
gondot fordított a katonai vezetés arra, hogy a hátországban állomásozó egységek 
részt vegyenek a mezőgazdasági munkákban. Jól érzékelhető a szövegből a fegye
lem lazulása is. 

Az őszi hónapokra Horváth Pál, aki ekkor már tüzér szakaszvezető, visszakerült a 
frontra. Az ott készített feljegyzésekben remek képet ad az állóháborúról, a katonák 
földalatti életéről, a szakadatlanul folyó erődítési munkálatokról, az egyre romló 
ellátásról, az ellenséges repülőgépekről, melyek már nemcsak felderítenek, de 
bombáznak is. 

A mostani részlet az eredeti napló harmadik füzetének végén, a negyedik füzet
ben és az ötödik első felében található. 

1916-BAN TÖRTÉNT 

Január hó 

1-én. Szerencsésen virradtunk új év első napjára, és elértük a harmadik háborús évet, ugyancsak a 
mostani ellenséges támadás negyedik napját. Mert hát valóra vált ma is az ellenség támadása... tüzérsé
günk, főleg ütegünk oly hatásos tűzzel fogadta őket, hogy ezen roham is összeomlott. Tüzérsége ma 
lanyhán dolgozott, de ütegállásunkat ma legjobban veszélyeztette... De még ezideig szerencsénk van... 
Délutánra vártuk az újabb és erősebb támadást, de elmaradott. Talán ennyi veszteség után észre tér az 
orosz, - ugyan nem igen lehet benne bízni, - hátha csak lélekzethez akar jutni... Este megszűnt a harci 
zaj, s az éj is teljes csendben telt el. 

2-án. Reggel fegyverlövések hallhatók gyengébben. Az idő ködös. Az ellenség ma nem kísérelt meg 
támadást... Járőreink és megfigyelőink szerint az ellenség előretolt állásokat készít... Ma repülőinknek 
kellett volna megjelenni, hogy až ellenséges tüzérséget ezek megfigyelése alapján lőhettük volna, de a 
... ködös idő miatt ez nem sikerült. Az ellenség pár lövést adott ma is a falura, máskülönben csendesen 
viselkedett. 
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Az est beálltával tőlünk jobbra erősebb ágyútűz keletkezik, de ez sem tartott soká, mely után újból 
csend állott be, és az éj is nyugodtan tellett el. 

Ezen harcoknál is újból megnyilvánult az orosz sereg lanyha fegyelmezettsége és az, hogy már unják 
a hosszú, reájuk nézve eredménytelen harcot. Látható volt itt is, mint hajtják a kozákok az orosz gyalog
ságot rohamra, mi biztos halál reájuk. Azonban, ha meghátrálnak, ismét csak a kozák fegyverek és 
gépfegyverek várakoznak reájuk. így a szegény orosz két tűz között pusztul. Azért, ha tehetik, megad
ják magukat. Ha a drótakadályunkig eljut, ott lefekszik, és kezét feltartva a megadás jeléül várja a sor
sát... 

Este a fagy után havazni kezd. Ma megkezdődött a tisztjeink kicserélése is, két hadnagy jött ma, Büki 
és Nagy. 

3-án. Reggel 7 órakor ágyútűz kezdődött, mi mindjobban erősbödött. Számításunkban, hogy az el
lenség még nem fejezte be támadását, nem csalódtunk... délben tőlünk jobbra kezdette meg támadását, 
mit erős tüzérségi tűzzel vezetett be, mi tartott 2 óra hosszáig. De hiába, itt is vérbefúlt a kísérletezése. 

Ezután a harc mindjobban húzódott felénk, a tüzérségi tevékenység is erősen tartotta magát, és most 
az orosz zászlóaljak megkezdették az előrenyomulást. Ezt hamarosan észrevéve tüzérségünk, különö
sen ütegünk a legerősebb tüzet bocsájtotta reájuk, és ezzel ezen rohamuk is összeomlott. 

Délután 4 órakor újból szerencsét próbált az ellenség, de ezen kísérlete is már a gyalogsági tüzünk-
ben megsemmisült. Az ellenség négy rohamot kísérelt meg minden siker nélkül, és a mai nappal példát
lan veszteséget szenvedett... 

A délutáni támadás után elcsendesedett a harc... A mai szép, napos időt a repülők is felhasználták, 
már kora délelőtt jártak az ellenséges repülőgépek, de tüzérségünk hamarosan elkergette őket... 
Ugyancsak itt több kötött léggömb veszélyezteti az állásaink belátását. De ma egyik ilyent sikerült ha
marosan leszállítani. 

Ilyen bajaink vannak mostanában az ellenséggel, erővel el akar bennünket kergetni. Ja, de nem oly 
könnyű ám! Ebbe mi is beleszólunk. 

4-én. Az ellenség ma csendben maradt a tegnapi véres lecke után. Sem gyalogsága, sem tüzérsége 
nem kezdett akciót. Ellenben a mi tüzérségünk egész napon át lőtte az ellenséges állásokat. Az est 
beálltával teljes csend állott be. Éjjel azonban az oroszok meg akarták szállani az előretolt állásaikat, mit 
észrevéve csapataink szuronyharcban meggátoltak. Ütegünk egyik ágyúja tőlünk jobbra állást változta
tott, hogy esetleges meglepetés alkalmával az ellenséget oldalozhassa. 

5-én. Az ellenség ma is nyugodtan viselkedett,... délután falunkra adott pár lövést. A mi tüzérségünk 
azonban reggeltől estig dolgozott... ma is sokat lőtt. Szép, gyenge tavaszi idő van, csakhogy a sárban 
majdnem elveszünk. Noha az oroszoknak karácsony estéjük van, azért nem hiszünk nekik. Figyelmez
tetve lettünk éjjeli erős támadásukra, ezért készen várjuk. Pedig már mi is alaposan ki vagyunk merülve 
a több mint egyhetes harc után. 

Hadvezetőségünk azonban egyet gondolva, vagyis, ha támad az orosz, ha nem támad, de mi sem 
hagyjuk ünnepelni... Ezért este 10 órakor tüzérségünk megkezdette az ellenséges állások lövését, és 
lőtte reggelig. 

- Ne neked muszka! így adjuk vissza a kölcsönt. 

6-án. Az elmúlt éjjel tehát az orosz békében maradt, csak mi nyugtalanítottuk. Kisebb mértékben ma 
is ezt csináljuk vele, de ő ma sem reagál rá. Délután tőlünk jobbra erősebb ágyúzás hallható, úgy látszik, 
itt is tüzérségünk üdvözli őket karácsony napján. Az éjjeli eső után ma is gyenge idő van, napközben is 
többször esik, ami mindjobban elviselhetetlenné teszi a kintléteit a feneketlen sárban. 

A tegnapi nap folyamán egy sajnálatos esemény történt ütegünknél, ugyanis egy előzőleg időzített 
schrapnelt bölcs tisztjeink utasítására kilőttünk a nem rendes távolság megadásával, és ez a 9-ik honvéd 
ezred állásába esett le, hol 2 halott és 5 sebesült gazdája most nem akar lenni ütegünknél. A legcseké
lyebb mulasztás ilyent eredményez, és az üteg hírneve is odavan. 

Az éj folyamán is élénk tüzérségi tevékenység volt részünkről, miután az ellenség mozgolódott. 

7-én. Reggel 5 órakor az ellenség tőlünk jobbra a 12-ik hadosztály előtt kezdette meg legerősebb tá
madását. És sajnos, ami eddig nem sikerült neki, csak a veszteségét növeke, itt már-már elérte a célját. 
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Az ellenség rohama az említett hadosztálynál lévő 20-ik polyák ezred ellen irányult, és sikerült nekik 
ezen ezred árkaiba benyomulni. Ezen betörést még sikerült elhárítani, és szuronnyal dobták ki az ellen
séget, de ennek dacára is többszáz foglyot vittek magukkal a húszas polyákokból. 

Ezt látva az ellenség... még nagyobb erővel vetette magát ezen állásokra és sikerrel. A baj most már 
megvolt, az itteni tüzérség mind az ellenség kezében volt. Azon ágyúnk, mely ütegünktől szinte itt volt 
állásban, csak a legnagyobb veszélyek között tudott megmenekülni. 

Ezen legnagyobb veszély közepette sem hagyott el bennünket a szerencse, hamar vissza tudtuk állí
tani az előbbi helyzetet. Hogy ezen végzetessé válható katasztrófa nagyobb mérveket nem öltött, első 
sorban annak köszönhető, hogy a 20-ik ezred szomszédságában vannak a 39-ik hadosztályhoz tartozó 
16-os honvédek. Ezek mindjárt felfogták a továbbterjedő nyomást az ellenség részéről, és a betörés nem 
szélesedhetett ki. De a további veszélyt ők sem lettek volna képesek elhárítani, ha azonnal a veszély 
színhelyére nem siet a közeli tartalékban levő 23-ik és 24-ik honvéd ezred. Ezek egy lendületes táma
dással az ellenséget visszaverték, 1 ezredest, több tisztet és 400 főnyi legénységet ejtettek foglyul. így az 
ellenségnek itt is fel kellett adnia sikerét... Ágyúinkból egyet sem tudott elvinni, de jóformán mind 
tönkre tette. Már megint bebizonyult a magyar csapatok fölényessége úgy az ellenség, mint a mi nem
zetiségi csapataink felett. 

...A harc dühöngött egész nap, és miután nem sikerült az ellenség támadása most már a 12-ik had
osztály előtt sem, megkísérelte ismét előttünk, a 39-ik hadosztálynál. Hiába volt azonban ez is, az előre 
nyomuló orosz oszlopok már tüzérségünk tüzében összeomlottak. 

Tőlünk balra ugyancsak erős harcok folynak egész nap, tehát az ellenség erővel sikert akar kierősza
kolni, át akar bennünket vágni. Kemény napunk van ma is, folyton az ágyúk mellett vagyunk, a havas 
eső esik egész nap, így elég kellemetlen a kintlevés. Azonkívül az ellenséges schrapnelok is erősen 
felkeresnek bennünket... Igazán nem is tudom elképzelni, mint történhetett meg, hogy épen maradtam 
a felettem explodálódó srapnelektől. 

Este a harc elcsendesedik, csak a világító pisztolyok és fényszórók működnek a sötétben. A mai éjjelt 
sem tölthettük el pihenésben, tüzérségünk folyton dolgozott. A mai nappal ütegünkből is került egy 
fogoly az ellenség kezére mégpedig egy telefonista. 

8-án. Reggel igen szép idő mutatkozik, ezt felhasználva repülőnk megjelenik. Később borult idő 
lesz, és az eső kezd esni. Ma részünkről olykor hallatszik lövés, ütegünk szinte pár lövést ad le. Az 
ellenség azonban a tegnapi nagy veresége után nyugodtan viselkedik... Hosszabb idő után az éjét is 
nyugodtan töltjük el. 

9-én. Mára szép, enyhe, tavaszias idő lett. Egész délelőtt két ellenséges repülőgép keringett felettünk. 
Tüzérségünk nemigen üldözte őket. Az ellenség ma is csendben van, pár lövést tesz a szomszéd köz
ségre, mit máskülönben előszeretettel szokott lődözni. Részünkről sem történik pár lövésen kívül 
semmi. Azonban holnapra megint az ellenség támadása van kilátásban. Mi várjuk és kellőkép fogadjuk. 

Az est beálltával teljes csend lesz a vonalon, és az éji nyugalmat sem zavarja semmi. 

10-én. A nagy sár mára kissé megfagyott. A várt támadás nem következett be, úgy látszik az ellenség 
kifáradt és megelégelte a tetemes veszteséget. A mai nap is, mint a tegnapi, nyugodtan telik el. Hajnal
ban kezdett tüzérségünk lőni enyhébben. 

11-én. Reggel az ellenséges tüzérség kezdett lőni, mi később megszűnt. Ütegünk is pár lövést tett 
egész nap. Már napok óta csend van. Délután havazni kezdett, s mindjobban erősbödik. Este is csend 
van, éjjel azonban könnyű tüzérségünk működik. 

12-én. Reggelre hótakaró fedi be az egész tájat, ma is havazik, és erős vihar keletkezik. A fronton ma 
sem változik semmi, csend van. Délelőtt folyamán ütegünk pár lövést ad le, mit délután a könnyű tüzér
ségünk folytat. Az ellenség azonban csendben van. Az éj folyamán is voltak egyes lövések. 

13-án. Hideg, tiszta idő, a repülők ezt fel is használják felderítésre. Ugyancsak az ellenséges kötött 
léggömbök is szemlét tartanak. Most különösen erősen vizsgálódnak az ellenséges repülők, miután az 
oroszok a 7-iki betörésnél hozzájutottak állásaink rajzaihoz és térképeihez. És itt természetes más elhe
lyezés is kellett most csapatainknak, miután ezt most az ellenség teljesen ismerte, pontosan tudná lőni. 
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Tehát most az újabb elhelyezést erősen kutatják az ellenség repülői. Ma is csend van máskülönben, pár 
lövést adtunk le. Este 8-9 óra között járőrharcok vannak. 

14-én. Már kora reggel az ellenség légi megfigyelője fenn van, miután kedvező, szép idő mutatkozik. 
Ugyancsak repülői is járnak. Kisebb mértékben az ellenséges tüzérség egész nap lő. Ütegünk ma is pár 
lövést tesz. Szórványosan a gyalogsági fegyverek is pattognak. Az orosz újév alkalmával számítottunk az 
ellenség esetleges támadására, de nem következett be. Ugyan ezt mi sem bánjuk, legalább nem fára
dunk. Most a sártól is megszabadultunk egyelőre, miután napok óta szép, hideg idő van. 

Ma ért azon szerencse, megkaptam a bronz vitézségi érmet annak jeléül, hogy kezdettől fogva künn 
vagyok a fronton. Borzasztó kellemes érzést támaszt bennem. Este gépfegyverek kattognak, az éj csen
des. 

15-én. Délelőtt az ellenséges tüzérség gyengébben lő a faluba. Délután csend van, ma tüzérségünk 
pihen. Azonban egész nap a gyalogsági fegyverek pattognak, és az ellenséges golyók mind közelünk
ben csapódnak le. Ebből azt következtetjük, az ellenség újabb előretolt állásban van. 

16-án. Délelőtt ütegünk pár lövést csinál, máskülönben a nap csendesen telik el. Este erősebb hóvi
har keletkezik. Az előttünk levő szakaszon csapataink meg akarnak győződni arról, vajon az ellenség 
előretolt állásaiban mily erővel rendelkezik. Felhasználva tehát a rossz időt, egy erősebb járőrt küldöt
tünk ki ennek felderítésére, mit azonban az ellenség hamarosan észrevett, és pokoli lövöldözést kez
dett. Természetesen ebben támadást sejtett, tüzérsége is megkezdette a lövést, mi részünkről is viszo-
noztatott. Most már azonban mi is azt hittük, hogy az ellenség csakugyan támadást kezd, de 10-15 perc 
után a lövöldözés megszűnt, és éjjel is nyugalom volt. 

17-én. Reggel csend van, délelőtt folyamán tőlünk balra, messzebb hallható ágyúzás. Az én ágyúm 
küld pár csomagot a ruszkinak. Délben a nagy szél dacára egy ellenséges repülő kering fölöttünk. 
Délután folyamán az ellenség kezdi lőni falunkat. Este 9 órakor tüzérségünk élénkebb tüzet nyit meg, 
mi rövid ideig tart, s utána csend lesz, az éjét sem zavarja semmi. 

18-án. Szép, napos idő. Reggel 8 órakor úgy a miénk mint az ellenséges tüzérség megkezdi a lövést 
gyengébb mértékben. Tőlünk jobbra erősebb ágyúzás hallható, mi tart késő délutánig. A repülők egész 
nap fent vannak mindkét részről. Este ugyancsak gyengébb tüzérségi tűz van, utána csend áll be, és tart 
egész éjjel. Most én megint 4-5 nap óta nem a legjobban érzem magam, erős főfájás gyötör. Ma üte
günktől elment Baranyai flidgy., ki kezdettől velünk volt, kissé sajnáljuk. 

19-én. Délelőtt folyamán tőlünk balra hevesebb ágyúzás hallható, mit a németek folytatnak. Az 
előttünk álló szakaszon is élénkebb tüzérségi tevékenység fejlődik ki, ez tart délutánig. A repülőknek 
ma is kedvező idejük van, mit fel is használnak. 

A Strypa befagyott, s jegét csapataink robbantás által feltörik, nehogy egy ellenséges támadás alkal
mával a ruszki átjöjjön rajta. Az ellenség ma úgyis teljesen elfogta a vizet, mit magunk sem tudunk 
megérteni miképp. Ezen éj is nyugodtan tellett el. 

20-án. Gyengébb ágyútűzön kívül ma sem történt semmi különösebb esemény. Tüzérségünk a mai 
nappal újból megszaporodott, egész új felszerelt ütegek jöttek. Ami szokatlan volt még, este 9-10 óra 
között ellenséges repülőgépek járnak. Az éjét semmi nem zavarja. 

Ma megváltam a geschützführerségtől, miután a pótütegtől újabb altisztek jöttek. Hírlik az, ki már 
kezdettől fogva künn vagyunk tisztek és altisztek, bemegyünk a pótüteghez. És csakugyan olyanformán 
lesz. 

21-én. Mára az idő meggyengült újból, napközben az eső is esik. Máskülönben ma is csend van, oly
kor hallható egy-egy ágyúlövés. Este azonban úgy 1/2 10 órakor könnyebb tüzérségünk élénkebb 
tüzelést kezd, és ez tart fél óra hosszáig. Utána csend áll be. 

22-én. Reggel szép idő mutatkozik. Délelőtt folyamán tőlünk balra, a németek szakaszán erősebb 
ágyúzás hallható. Itt előttünk gyengébb lövöldözések voltak. Délután vagy 5 német repülőgép felszállt, 
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melyekre az orosz őrült lövöldözést kezdett, de eredménytelenül. Éjjelre az ellenség támadása volt 
kilátásba helyezve, mire minden előkészületet megtettünk, de nem következett be. 

23-án. Reggel az eső esni kezd, tehát újból jön a feneketlen sár. A fronton ma is csend van, ütegünk 
pár lövést tesz. Délután folyamán az orosz megint a falut kezdi lőni. Éjjel semmi újabb. 

24-én. Már kora reggel ütegünk tűzkészen áll. Ugyanakkor többi tüzérségünk is megkezdi a tüzelést. 
Az ellenség ismét mozgolódik. Délelőtt ütegünk egy felvonuló orosz üteget vesz tűz alá, mit szét is 
ugrasztottunk. Egész nap erős tüzelést folytat ütegünk, hiába, a 15 centiméteresnek csak nincsen párja. 

Délután az orosz tüzérség erős tüzelés alá veszi a falut, és állásunkat erősen veszélyezteti. Gránátjai 
folyton körülöttünk csapkodnak le. A tüzérségi tűz tartott egész estig, akkor megszűnt, és az éjét sem 
zavarta semmi. 

25-én. Reggel csend van, ami napközben sem igen változik. Ütegünk pár lövése után az ellenség is 
néhány lövést tesz a falura. Megfigyelők és járőrök jelentése szerint az ellenség még az éj folyamán 
hátrább húzódott. Már 2 hét óta nem a legjobban érzem magam, különösen ma a névnapom nem a 
legjobban ütött be. Ezért nem is bánnám, ha minél előbb itthagyhatnám az üteget. Ma újból jöttek 
hozzánk tisztek, kicsinyenként az üteg egész új elemekből áll. 

26-án. Reggel borult idő, a délelőtt csendes. Délután kitisztul, tőlünk balra hevesebb ágyúzás kelet
kezik, és egyúttal gyalogsági tűz is. Úgy látszik, az ellenség most kezd vállalkozást. Ezen harc tart egész 
délután, csak az est beálltával szűnik meg. Ezután az éjét sem zavarja semmi. Én ma borzasztó rosszul 
érzem magamat, már egészen lefogytam. Nehezen kapjuk kézhez a menetlevelet, kik elmegyünk az 
ütegtől, mert már bizonyos, hogy megyünk. Már csak az ágyúmnál lógok. 

27-én. Délelőtt semmi harci zaj sem hallható. Délben kezdett tüzérségünk gyengébben lőni, mit az 
ellenség is pár lövéssel viszonoz. Délután ismét csend áll be. Éjjelre számítva az ellenség támadását 
készenlétbe helyeztek bennünket. De a támadás megint nem következett be. Ma végre tudtunkra adták, 
hogy holnap elhagyjuk az üteget. 

28-án. Mára igen szép tavaszi nap lett. Az ellenséges tüzérség már a reggel folyamán gyengébben 
kezdett lőni. Mindkét részről a repülők raja lepte el a levegőt egész nap. Különösen az ellenségé erősen 
vizsgálódott állásaink felett, melyekre tüzérségünk erősen dolgozott. A tüzérségi harc mindjobban 
erősbödött, délután folyamán ütegünk kapott erős tüzet és a legnagyobb veszélyben voltunk. 

Most már én is drukkolok egy kicsit, mikor már órák választanak el, hogy az üteget elhagyom, eset
leg egy ostoba gránát kioltja a gyertyát. 

Rendkívül izgatott vagyok. Délután folyamán végre megkapjuk az elbocsájtót, és meglepően szabad
ságot is kaptam. Csakhogy ma már későn van az elutazásra, így reggelre halasztottuk... Ma ment el az 
ütegtől az utolsó régi tiszt is, Hollaender fhdgy. 

29-én. Végre 18 hónapi sok küzdelem után eljött szerencsésen az a nap, hogy elhagyom az üteget. 
Egy kissé rosszul esik a sok hű bajtársat itthagyni, és már bele is szoktunk a háború viszontagságaiba, de 
a sors így hozta, nem lehet rajt változtatni. A bajtársaktól érzékenyen veszünk búcsút, és reggel 7 órakor 
kocsira ülünk, mi az állomásra visz bennünket. 

Délután 1 órakor érkeztünk Monasterzyskára, honnét vonatunk 3/4 5 órakor indult útnak. Este 3/4 9 
órakor érkeztünk Stanislauba, hol hajnali 3 óráig kellett várni tovább indulásra. 

30-án. Az elmúlt éjét átvirrasztva elhagytuk Stanislaut. Ma nagyon szép idő van, kellemesen utazunk. 

31-én. Folyton utazva délután 1/4 3 órakor érkeztem Bpestre, honnét este 1/4 9 órakor indultam to
vább Pápára. 
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1916 február hó 

1-én. Hajnalban érkezett a vonat Pápára velem. Az éjjelezésektől és utazástól kimerülve a vonatban 
elaludtam, és elvitt Vinárig, honnét visszajöttem. Tehát 1 1/2 évi távollét után szerencsésen hazakerül
tem. 

2-án. Igen fáradt és kimerült vagyok ma is, azonkívül izgatott. Majd úgy vagyok, hogy visszakíván
kozom a frontra. így telnek a napok gyorsan, már most, mikor kezdenék itthon megszokni, közeleg a 
szabadság vége, 15-ike, mikor már pakolni kell, hogy bevonuljak az üteghez. 

16-án. A szabadság tehát letelt. Reggel 6 órakor már vonaton ültem, hogy bevonuljak a pótüteghez 
Szepsibe. Most újból egy új helyzetbe kell beleélnem magamat az „ersatznál", miről már sok rossz hírt 
hallottam. 

Reggel 8 órakor Győrben vagyok, hol várni kellett a későbbi vonatra. Felszállva a l l órai gyorsra, mi 
Bpestig vitt. Itt mindjárt a miskolci gyorsra szálltam, melyen a kalauzzal volt egy kis incidensem. Persze 
nem volna szabad gyorsvonaton utaznom. Mégis elérkeztem Miskolcra, hol megint volt várakozási 
időm, míg a vonat indult Szepsi felé. Este 11 órakor érkeztem Tornára, honnét csak reggel megy tovább 
vonat. Tehát az éjét itt kellett töltenem az állomáson, mi cseppet sem volt valami kellemes. 

Reggel 6 órakor érkeztem meg Szepsibe, hol a vasúti vendéglőben vártam be, míg kivilágosodik, 
mely után az 1 km-re fekvő városba mentem, hol mindjárt jelentkeztem is. Itt már ismerősökkel találkoz
tam, mi mindjárt jobb kedvre hangolt. 

18-án. Orvosi visitre mentem, és miután gyengélkedőnek lettem nyilvánítva, a napi foglalkozáson 
nem vettem részt. így az időt a korcsmában töltöttem javarészt. 

19-én. Ma sem vettem részt a napi foglalkozáson (hóhányás), míg csak lehet, „markierozok". A fog
lalkozások végeztével egész civil élet folyik, a házaknál vagyunk elszállásolva. Még semmit sem mond
hatok az itteni állapotokról, miután még nem volt alkalmam tanulmányozni. Még nekem szokatlan az 
itteni helyzet. 

20-án. Vasárnap van. Ma nincs foglalkozás itt, nem mint a harctéren. Azonban itt nyugodtan lehet 
templomba menni... a legénység ma hóhányással foglalkozik templomba menés helyett. Noha az 
embernek itt elég szórakozása lehet... én mégiscsak kívánkozom vissza a harctérre. 

21-én. Ma végre részt vettem a napi foglalkozáson. Miután az eső esik, iskola van. Persze erre nekem 
nagy szükségem van... 

22-én. Délelőtt gyakorlatozás a szabadban. Nagyon furcsa ezt megszokni a harctéri helyzet után. 
Délután iskola van, mi nagyon unalmas. 

23-án. Ma is rendes napi foglalkozás. 

24-én. Újból csak a megszokott unalmas foglalkozással töltjük az időt. Azt mondhatom, a fiatal újon
cok nem sokat tanulhatnak az itteniekből, nincs, ki behatóan foglalkozna velük. 

25-én. Kirukkolásnak kellett volna lennie 2 ágyúval,... egy tábornokot várunk, de nem jött meg. Az 
ördögnek is ilyen kutya, csak a pokolba kívánjuk. Ma parancsot kaptam, 28-án Egerbe megyek regrutá
kért. 

26-án. Reggel a rendes testgyakorlat, és utána, miután az eső esik, iskola van. 

27-én. Ma utaztam Egerbe egy emberemmel, a most berukkolandó öreg regrutákért. De ma mégsem 
értünk Egerbe, miután Mezőkövesden leszálltunk, és felkerestük az emberem ismerősét, egy jobbmódú 
csizmadiamestert, hol a legnagyobb vendégszeretetre találtunk. Az éjt is itt töltöttük, hogy korán reggel 
tovább utazzunk Egerbe. 
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28-án. Kora reggel kellett az állomásra mennünk, hogy tovább utazhassunk. Ezt megelőzve házigaz
dánk jóvoltából megreggeliztünk, mihez valódi seprő pálinkát fogyasztottunk. Házigazdánk ugyancsak 
elkísért bennünket Egerbe, miután néki is több atyafia vonult be ez alkalommal. No meg azt hiszem, az 
öreg inkább van egy jó társasággal, minthogy csizmadiaszéken üljön... Hamarosan Egerbe ért vona
tunk. Még ekkor sötét volt, és egy vendéglőben telepedtünk le. Itt aztán megkezdődött az országos 
evés, utána az ivás. 

Én reggel 8 órakor jelentkeztem a hadkiegészítőnél, hol tudomásomra adták azt, ma még nemigen 
kaphatom meg az embereket. így is volt. Az egész napot tehát mulatással töltjük, a sok atyafi csak fizetni 
akar. 

Éjjeli szállást itt kaptunk Egerben egy érdemes háznál, hol megint alapos vendégségre találtunk. En
ni-inni volt bőven, s csak késő éjjel mentünk nyugalomra. Igazán mondhatom, vendégszerető nép ez! 
Már rég óhajom volt Egert megismerni. Ez most sikerült, és az itt töltött idő emlékemben fog élni min
dég. 

29-én. Jól bereggeliztünk szállásadónknál, és csak ezután mentünk a dolgunk után. Szép, napos idő 
van, a felkelő nap sugarai árasztják el a várost, melyre remek kilátás nyílik azon magaslatról, hol szállá
sunk van. Ma sem kapom meg az embereimet, így a mai nap is csak mulatással telik el. 

Estére kelve megint házigazdám vendégszeretetét kellett igénybe venni, hol megint alaposan elmu
riztunk. Bizony, már kezdek kimerülni a sok mulatástól. 

1916. március hó 

1-én. Ma házigazdánknak megköszönve a szíves vendégszeretetet, elhagytuk szállásunkat. Még a 
délelőtt folyamán megkaptam embereimet, de 15 helyett csak négyet. Ennek csak örülhettem, legalább 
nincs velük sok bajom az utazás alatt. De ez a négy aztán a javából volt! Egy közülük egri lakos. Időnk 
még volt bőven a vonat indulásáig, így elhatároztuk, ezen időt az említett egri emberem házánál töltjük 
el. Ennek megint csak örültem, legalább együtt maradunk. Hanem itt megint volt azután vendégség, 
olyannyira, hogy a délutáni vonattal nem is utaztunk el, hanem az éjjelivel. 

Elmondhatom azt, hogy az egri és mezőkövesdi vendégszeretetnek nincs párja! Itt tetőztük csak be a 
mulatságot. Az idő végre eljött, itt is búcsút kellett mondani... így megkezdettük az utazást a boros
üvegek társaságában (mert a kofferekből nem akartak kifogyni), folyton ittunk, mert a sonka, pogácsa 
és kalács kívánta nagyon. 

2-án. Reggel elég kifáradva, kimerülve érkeztünk Szepsibe, és a hozott négy embert mindjárt lead
tam. Igazán már örültem, hogy kissé kipihenhetem magam ezen erős züllés után. Hanem most keserűen 
csalódtam a pihenéssel. Délután parancsot kaptam arra, hogy 4 emberrel Munkácsra menjek ugyancsak 
újoncokért. Ehhez már nem volt kedvem, sőt egyenesen féltem, de hiába volt minden tiltakozásom, 
menni kellett. Este 7 órakor ületem vonatra 4 emberemmel, és hamarosan Kassára értünk. Itt azonban 
az egész éjét el kellett töltenünk, várni a további utazásra. 

3-án. Délelőtt érkeztünk S.újhelyre, hol ismét volt időnk várakozni. Ezt felhasználva bementünk a 
városba megtekinteni. Itt is akadtunk egy kis vendégségre egy csizmadia mesternél. Délután pedig 
tovább utaztunk, és este 9 órakor érkeztünk Munkácsra. 

Az eső szakadt, az állomás a várostól meglehetősen távol van, hova teljesen átázva érkeztünk meg, s 
alig vártam, hogy valahova bejussak szállásra. Igen ám, csak hova? Közülünk egy sem ismerős itt, és 
hozzá éjjel is van, minden zárva. 

Végre sok utánjárás után egy alsórendű szállodában kaptunk helyet 6 koronáért. Megérte azért, mert 
ezen szoba egyúttal zuhanyfürdő is volt, s sok esőtől a rossz tetőn keresztül a mennyezet átázott, cse
pegett... Be is fűttettünk, miután fáztunk, de a vizes fa nem akart égni, így egyes berendezés
darabokkal elégítettük ki a kályhát. 

4-én. Délelőtt jelentkeztem a hadkiegészítő parancsnokságnál, de bizony itt sincs kilátás arra, hogy 
hamarosan megkapjam 60 emberemet, mert csak ma kezdenek bevonulni. A város egy csúnya zsidó 
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fészek, itt láthatók csak a valódi zsidó típusok. Éjjelre egy kocsigyártónál kaptam szállást és elég jól 
aludtam. 

5-én. Ma sincs semmi kilátás arra, hogy embereket kapjak, így a napot azzal töltöm, a várost járom, 
noha mást, mint piszkot, nem lehet látni. Ma vasárnap is van, délután egyik emberemmel a városi mozi
ba megyek unalomból, hol már az alsóbbrendű helyek mind el vannak foglalva, így a páholyt kell 
igénybe venni. Páholy! De micsoda páholy. A karzatja zsákrongyokkal van becsavarva, ez szolgáltatja a 
díszt. Éjjelre pedig megint csak igénybe kell venni az elmúlt éjjeli szállást. 

6-án. Ma is várakozom az emberekre, mi nagyon unalmas ezen ronda fészekben. Óh, ez nem Eger 
már, nincs az a vendégszeretet, ronda barátságtalan nép! Délután valahára megkapom embereimet, de a 
60-ból pár hiányzik, így ma sem tudok hátat fordítani ezen utálatos helynek, és holnapig kell várnom. 
Az éjjeli szállásomat már igazán röstellem igénybe venni ezen barátságtalan népnél. 

7-én. Délelőtt újból kezdettem összeszedni az embereimet, s valahogy meg is lettek. így is eltelt az 
egész nap, és csak késő este hagyhattuk itt Munkácsot. Csúnya, piszkos embereket kaptam, tót pálinka
kazánokat, alig van köztük pár iparos. No ezeknek is megörülnek Szepsiben. De nekem is elég gondot 
okoznak az úton. 

8-án, Reggel érkeztünk S.újhelyre, hol délután 1/2 2 óráig vesztegeltünk, és mikor vonatunk tovább 
indult, a legnagyobb bosszúsággal vettem észre, hogy 3 emberem lemaradt, s ezek hiányával érkeztem 
meg este Szepsibe. 

9-én. Délelőtt a tegnap elmaradott 3 ember megjött, így rendben volna. Délután már ki kellett ruk
kolnom, mi nekem egy cseppet sem tetszik. Épp így a többinek sem. Gyalázatosul kezd itt menni a 
gyakorlatozás, senki nem néz utána, pár nyálas szájú kadettre van bízva minden. Most már az öregek 
kiképzése is erősen folyik, azok nem eszik hiába a kritikán aluli menáget. Bizony szegény öregekre is 
keserves napok jöttek. 

10-én. A program ma is ugyanaz, mint rendesen, gyalog rukkoló és ágyú melletti gyakorlat. így tel
nek a napok bosszúságtól telve. 

11-én, Reggel korán az összes emberekkel Kassára megyünk vonattal, itt a lövőtérre megyünk éleset 
lőni. Ez Kassától elég szép séta a hegyek közé. Délután utazunk vissza Szepsibe, én mindjárt szolgálatba 
is jövök, és ezen sorokat éjjel az őrszobán írom. 

12-én. Semmi változás, a szokásos gyakorlatozással telik az idő. 

13-án. Kirukkolás, én az őrszobán maradok, a szolgálatot átvettem, tehát itthon maradok. Ezt kato
nanyelven úgy hívják: swindli. 

14-én. Reggel ismét kirukkolás volt tervbe véve, de miután az eső esik, ez elmaradt. Délután azon
ban végrehajtottuk, most én is kivonultam, mint ágyúvezető. 

15-én. A szokásos testgyakorlat után délelőtt iskolával töltjük az időt. Délután, tekintettel március 15-
re „dienst frei" van. A közös hadsereg kötelékében most érem meg először, hogy március 15-ikét meg
ünnepelik. 

16-án. Iskolázással töltjük az időt. Most rendelet folytán a gazdálkodók tavaszi munkálatokra sza
badságot kapnak. Én is meggondoltam a dolgot... felcsaptam gazdálkodónak. És sikerült is kapnom 
szabadságot. 

17-én. A rendes gyakorlat. Ma, kik szabadságra megyünk, vagy 120 ember, orvosi vizsgára mentünk. 
Most már nagyon izgat a szabadság. A mai nappal ezen tartalék üteget kétfelé osztották, most egyik 
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része az előbbeni 15-ös, a másik rész pedig 27-es tartalék üteg lett. Mert ezideig a 27-es ezrednek is a 
15-ös adta a tartalékot. 

18-án. Délelőtt gyakorlatozás, délután orvosi visit és fürdés. Nagyon nehezen várjuk a holnapi na
pot, mikor a szabadságosokat kell elereszteni. 

19-én. Ma reggel történt meg csak a valóságban az elosztás a két üteghez. Vasárnap van, reggel az 
összes legénység a lovaglótéren lett felállítva, és itt kellett egész nap ácsorogni. így ma sem mehettünk 
szabadságra, és úgy látszik, még holnap sem, mert holnapra szemle van bejelentve. 

20-án. Reggel 6 órakor kirukkolás van. Azok, kik szabadságra megyünk, még a délelőtt folyamán 
nagy nehezen el lettünk bocsájtva, és a 11 órai vonattal el tudtunk utazni. Az utazás nagyon lassú és 
unalmas. 

21-én. Reggel végre Pápára érkeztem egyhónapi szabadságra. Ezen idő alatt kissé foglalkoztam, de 
nagyon hosszú volt ezen szabadság, már alig vártam a végét. 

1916. április hó 

20-án. Végre eljött a nehezen várt idő, hogy vonatra ülhettem. Reggelre érkeztem Bpestre, hol estig 
kellett várnom... így bőven volt időm a várost alaposan megtekinteni. Este 8 órakor utaztam tovább, s 
így az egész éjét vonaton kellett tölteni. Azon idő alatt, míg szabadságon voltán, sok-sok feljegyezni 
valóm lett volna, de erre jobb fátyolt borítani. 

21-én. Délelőtt 1/2 9 órakor érkeztem Szepsibe, hol jelentkezésem alkalmával tudtomra adták, hogy 
e hó 8-tól zugf. vagyok, tehát varrjam fel a harmadik csillagot. 

22-én. A ma esti feltámadási ceremóniához mint díszőrség vagyok, még ilyen szolgálatot sem teljesí
tettem. Míg ez végbement, jól meg is áztunk. 

23-án. Húsvét napja van, de elég csendesen telik el. Mára épp szolgálatba jöttem. 

24-én. Az ünnep másodnapja is elég csendben telik el, jó napos idő van. 

25-én. Ma megint megkezdődött a szokásos foglalkozás. Szóval igen unalmas. 

26-án. Újból a tegnapi megszokott foglalkozás. Már azon gondolkodom, miképp kerülhetnék ki mi
hamarabb a harctérre. Egy másik zugsführerrel jó különszobában lakom, egy dívány szolgál nékem 
fekvőhelyül. 

27-én. Élünk csak az egyformaságban. 

28-án. A napi foglalkozás, nem változik semmi. 

29-én. Semmi újabb, én csak nem tudok megbarátkozni ezen élettel. 

30-án. Vasárnap van, foglalkozás nincs, így még unalmasabb a nap. Ezen élet csak annyiból jobb a 
harctérinél, hogy itt nyugodtan lehet lefeküdni és reggel felkelni. De én inkább választom a harcteret 
még, hacsak ezután még meg nem szokom. 

1916. május hó 

1-én. Az eső esik egész nap, így iskolázunk egész nap. 
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2-án. Ugyancsak esős idő, de azért künn foglalkozunk. 

3-án. Tegnap déltől szolgálatban vagyok, így ma délelőtt sem megyek foglalkozásra. Délután ágyú
inkkal kimegyünk a határba, és a zöldben iskoláztatjuk az öreg regrutákat. így lassan múlik az idő. Az 
élelmezésünk mostanában egész jó, természetesen ez mindjárt elviselhetőbbé teszi az itteni helyzetet. 
Mostanában egy hozzánk került hadnaggyal (névszerint Steller) igen sok bajunk van, úgyszintén néki 
meg velünk. Az egész május hó így telik el az egyformaságban, azért nincs is mit róla írnom. 

1916. június hó 

1-én. Kaptunk egy csomó újoncot, így lesz újból mivel foglalkozni és mérgelődni. Az utóbbi időben 
már úgysem igen volt foglalkozásunk, mert igen megfogytunk. Az öregek már mind ki lettek adva 
munkálatokra falvakba és uraságokhoz. Ez is nagyon érdekes. Hazulról elhozzák őket, és itt másoknak 
kell dolgozniok, majd semmi, vagy nagyon csekély munkabérért. Hogy az övökét otthon ki végzi el, az 
igazán mellékes. 

2-án. Megkezdődik az újoncok elemi kiképzése, ami cseppet sem kellemes foglalkozás. Igaz, meg
lehetős anyagot kaptunk, és mindjárt könnyebb a kiképzők dolga. 

3-án. Ugyanezzel foglalkozunk. 

4-én. Folyik a munka, csak én utálom már ezen állapotot. 

5-én. Ma újabban kaptunk 60 regrutát, ezeket most külön kell tanítani. Steiler hadnagy, az az őrült, 
már ezeket az embereket is kezdi üldözni. Olyasmit követel tőlük már, mint egy öregebb katonától. így 
múlnak a napok az egyformaságban, és 11-ig nem is fordul elő valami különös. 

11-én. Ezen nap annyival érdemes említésre, hogy ma nincs foglalkozás, és pünkösd van. Máskü
lönben semmi változás. 

12-én. Természetesen ma is ünnepelünk, miután pünkösd másnapja van, és azonkívül Szepsiben 
ezen a napon van a búcsú. Ez már kissé nagyobb élénkséget hoz. Mi is páran, jobb cimborák, rende
zünk egy kis ivászatot (ugyan ez más alkalomkor és többször is előfordul). 

13-án. Az elmúlt ünnep után ma én nem a legjobban érzem magam. Ezért orvoshoz is mentem, hol 
37,7 lázat konstatáltak. Minden testrészem fáj, erős főszaggatásom is van. Annyira vagyok, le kellett 
feküdnöm. 

14-én. A láz nem szűnt, sőt emelkedett, hozzá még torokfájást is kaptam. No, jól nézek ki! 

15-én. Mára még rosszabbul lettem, a láz folyton emelkedik. Már alig bírok mozogni. 

16-án. Karjaimon és kezeimen oly tünetek mutatkoznak, mintha himlőbe esnék (orvosi vélemény), 
és mint ragályos beteget elkülönítettek, hol laktam pedig, a lakást fertőtlenítették. Én persze nem hiszek 
annak, hogy ragályos betegségbe esnék. A láz mára majd 40 fokot ért el, torokfájásom oly rendkívüli, 
már nyelni sem vagyok képes. Az orvos naponta többször jön hozzám. 

17-én. Mára még rosszabbul lettem, az egész szám kihólyagosodott, a fejem majd szét pattan, a lá
bam ujjától a kezem ujjáig mintha minden forgóm ki volna törve. És az orvos tanácstalanul áll, mert nem 
tudja megállapítani a bajt, csak találgat. Ma a községi orvost is magával hozta, de annak a találékonysága 
sem hozta meg az eredményt. 

A lázam mára a legmagasabbra emelkedett. Hogy himlőbe esek, arról már letett az orvos, most meg 
oda nyilatkozik, hogy „tán" syfilis lesz. No már ezért igazán szerettem volna nyakon vágni. Igaz, hogy 
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ezen felfordult világban könnyen megy minden ragályos betegség megszerzése, de ezt már mégis 
képtelen vagyok elhinni. Látni tehát a huszadik században is az orvosi tudományt. Tej, tojás, tea, ezeket 
rendelte eledelül, természetes a saját költségemen kell ezeket beszerezni. 

18-án. Nem javulok semmit, sőt a számmal még rosszabbul lettem. Ásványvizet, porokat rendel az 
orvos, persze ezt is a saját költségemre. 

19-én. Csak egyformán vagyok, már magam sem tudom, mi lesz velem. A láz csekélyét ugyan csök
kent, de estére újra emelkedett. Bizony itt meg lehet dögleni, mikor az orvos tanácstalanul áll. 

20-án. Kissé jobban vagyok, a lázam engedett, de a torkommal és számmal ebül vagyok. 

21-én. Érzem, hogy javulás állott be, a láz ma is csökkent, úgyszintén a fájdalmaim is. 

22-én. Ma már fel is tudok kelni kissé, ez már jó jel! Most már az orvos úgy gondolkodik, tán elron
tottam a gyomromat. Tehát himlő nem jött, syfilis sem. Akkor tán gyomorrontás... Kitűnő orvos ez a 
Makai. 

23-án. A javulás tart, s már igazán örülök neki, hogy ezen börtönből, hol egyedül fekszem, valahára 
kiszabadulnék. 

24-én. Mára meglehetős jól érzem magam, így az orvosi kezelést megköszöntem, visszamentem a 
lakásomra. Szinte egészen megkönnyebbültem. 

25-én. Ma még pihenek, hogy jobban magamhoz térjek, no meg az időből is kitelik, úgy gondolom. 
Többet nem fizetnek sem így, sem úgy, de én azután reáfizettem ezen betegségre. 

26-án. Ma már a napi foglalkozáshoz mentem, újból neki kellett fogni. Ezen betegség alaposan meg
gyötört, nem tudom... mikor jövök helyre. Ma ütegünket nagyon örvendetes meglepetés érte, ugyanis 
Steiler úr elment az ütegtől. Ennek természetesen minden alattvalója szívből örül és hálát ad. Most egész 
más élet fog megnyílni az ütegnél. 

27-én. A rendes napi foglalkozás az újoncokkal, akikkel elég mérgelődni való van. 

28-án. Erős meleg van, majd elolvad az ember. Mi azért csak nyomtatjuk a vásártér gyepét az újon
cokkal. Délután erős zivatar keletkezik, így iskolázással töltjük az időt. 

29-én. Délelőtt ugyancsak az eső esik, tehát iskola van. Délután már a szabadban foglalkozunk, miu
tán az eső elállt. A nagy forróság kissé lehűlt, már majd elviselhetetlen volt... Mostanában erősen men
nek el az ütegtől kisebb-nagyobb csoportok a harctérre, idegen csapathoz is. Most már erősen megfo
gyatkoztunk, különösen altisztek vagyunk kevesen. Azért úgy látom, még reám mostanában nemigen 
kerül sor, mit pedig nem bánnék ezen viharos, dús mulatságokkal teli fészekben... 

30-án. Csak a rendes napi foglalkozás. Most van egy hadnagyunk, aki mellett egész selyem életünk 
van. Csinálunk, mit akarunk. Nekünk más nem is kell. így ezen hó is letellett. 

1916. július hó 

1-én. Jó meleg idők járnak, az újoncok ugyancsak izzadnak. Ma is a megszokott foglalkozás. 

2-án. Vasárnap van. A legutóbbi felsőbb parancs szerint vasárnap is foglalkozni kell, mit a Steller úr 
meg is tartott. Azonban most mi fütyülünk a felsőbb rendeletre, megtartjuk a munkaszünetet. Sőt dél
után a nagyvendéglő kertjében nagyon is jól érezzük magunkat, mert 2 hordó sört kell párunknak 
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elfogyasztani két becsületes ember jóvoltából. De volt is ám hatása ennek. A mai nappal az új újoncok is 
munkára lettek rendelve, noha alig egy hónapja vannak kiképzés alatt. Úgyis nagyon gyenge kiképzés
ben részesülnek, most meg azt is elfelejtik, mit eddig tanultak. 

3-án. Alig maradt pár ember az újoncokból vissza, mit nem is bánnánk. Most ezekkel foglalkozunk 
még. 

4-én. A mai nap is eltelik az egyformaságban. Oly kevesen vagyunk most, még szolgálatra is az újon
cokat kell kirendelni. Holott jóformán még a fegyvert is alig bírják kezelni. 

5-én. Tegnap a regrutákat beoltották coléra ellen, ma pihenőjük van, így nekünk altiszteknek leg
alább semmi dolgunk sincs. Ezt nem bánjuk..., mert olyan hőség van, hogy az ember nem kívánkozik 
kimenni. Az egész napot bent töltjük, már a nagyvendéglőben értem. 

6-án. Délelőtt az eső esik, tehát iskolázással töltjük az időt. Délután kimegyünk a város határában 
elterülő magaslatokra és erdőségbe, és ott az újoncokat harcászatra tanítjuk. így tellett el a mai nap, 
mely után a vacsora, mi teljes bablevesből állott, nagyon jól ízlett. 

7-én. Délelőtt némi foglalkozás, délután fürdés. 

8-án. Az eső esik, így délelőtt a szobában foglalatoskodtunk. Délután, miután szombat van, lakásta
karítással fejeződik be a hét. 

9-én. Miután vasárnap van, nincs semmi foglalkozás. Ma a város kezd élénkülni a vidékről jöttékkel, 
miután holnap országos vásár lesz. 

10-én. Miután az újoncok újból oltva lettek, nincs semmi foglalkozás. így teljesen az országos vásár
ban szórakoztunk. Ma végre Bözsitől kaptam levelet, mi eléggé lehangolt. 

11-én. Délelőtt foglalkoztunk keveset, délután azonban semmit. 

12-én. Délelőtt gyakorlatozás. Délután a szabadban harcászat. Mondhatom, igen rossz napokat élek, 
a gondtól majd megőrülök. 

13-án. Délelőtt és délután ágyúgyakorlat. 

14-én. Mint tegnap, ugyanúgy töltjük a mai napot is. 

15-én. Délelőtt a rendes napi foglalkozással telik az idő, délután megint oltás volt, én is be lettem 
oltva. Igazán nagyon kellemetlen már ezen sok oltás, mit rajtunk végeznek. 

16-án. Vasárnap van, az eső esik egész nap, és hűvös idő van. A bentlételre szorít bennünket, ez 
azonban nagyon unalmas helyzet. 

17-én. Ma ugyancsak egész nap az eső esik, bent foglalkozunk és iskolázunk. 

18-án. Szinte esős idő, ma is be vagyunk szorítva. Már ebből is elég volna éppen. 

19-én. Borult idő, napközben esik is. Azért künn foglalkozunk. Nagyon nyugtalanít, hogy hazulról 
nem kapok értesítést. 

20-án. Künn foglalkozunk, az esőzés tán megszűnik. 
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21-én. Ma sem változik semmi, az unalmas foglalkozást űzzük. 

22-én. Az esők után elég meleg idők járnak, a program ma is a rendes. Újabban a szombat délutáni 
tisztogatási időt is eltörölték. 

23-án. Vasárnap van, nem foglalkozunk semmivel. 

24-én. Újból kezdjük a heti műsort, mi igen egyhangú, nem változik semmit. 

25-én. Erős meleg idők járnak megint az eső után, de azért űzzük a foglalkozást. 

26-án. Semmi említésre méltó nem történik. 

27-én. Ezen nagy forróságokban egész megsűrűsödik az ember vére. Napközben a nagyvendéglő
ben sörrel csillapítjuk szomjunkat. 

28-án. Ezen utálatos meleg csak tart, az ember fél kimenni. De ha keveset is csinálunk, mégis künn 
kell lenni a foglalkozáson. 

29-én. Egy kis ágyú gyakorlatozást tartunk, és így eltelik a nap. 

30-án. Ma nem foglalkozunk, miután vasárnap van, s így a nagyvendéglőben védekezünk a hőség 
ellen. 

31-én. A hónap utolsó napját is a napi foglalkozással fejezzük be. 

1916. augusztus hó 

1-én. Most újból mennek a szabadságolások az aratási munkálatokra. Én is erősködöm, hogy kapjak 
szabadságot, de nemigen akarják megadni. 

2-án. Ma is csak a rendes foglalkozást tartjuk azon kevés emberrel, mi itt van. 

3-án. Ma sem változik semmi, csak a szabadságért kell sokat mérgelődnöm. 

4-én. Foglalkozom, mint rendesen, noha én most fütyülök a foglalkozásra. Azt hiszem, ezen ipsék 
nem a legjobban jönnek ki velem a szabadság végett. 

5-én. Most csak a bosszú tervvel foglalkozunk páran, akiknek nem akarnak szabadságot adni. Más
különben nincs semmi különös újság. 

6-án. Szolgálatban vagyok. Este a nagyvendéglőben nagyobb murit csapunk. Ugyancsak az irodista 
társaság is mulat annak örömére, hogy közülük többen szabadságra mennek. Tehát nekik van szabad
ság. No én azért csináltam is köztük rendet, a mulatságból szétzavartam őket. 

7-én. Foglalkozáshoz nem megyek ma sem, páran egész nap mulatunk. 

8-án. A mai nap is épp úgy telik, mint a tegnapi, hiába van Junker hadnagy minden kérése, ma sem 
vagyok kapható, hogy a foglalkozáshoz menjek. 

9-én. Ma végre mentem foglalkozáshoz, ugyan nem csinálok semmit. 
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10-én. Lembergbe utaztam, egy önkéntes tizedest kísértem a gyűjtő állomásra. Hát ezen kellemetlen 
utat is reám sózták. Nekem csak mindég akad ily megbízás, mire csak reá fizetek. Azonkívül a toloncra 
is nagyon kellett ügyelni. 

11-én. Délelőtt 9 órakor érkeztünk Lembergbe. Most van először alkalmam, hogy Lemberget látha
tom. Igen szép állomása van, a vonatok üvegtető alá futnak be, a le- és feljárat pedig föld alatt történik, 
mint Győrben. 

A város szépnek mondható házaival egész nagyvárosias. Csak utcái nagyon szűkek, és most elha
nyagolt. Kereskedelme és a forgalom teljes mértékben folyik, gyönyörű üzleteit és kirakatait még Pest is 
megirigyelhetné. Villamos közlekedése mintaszerű, ki is kocsikáztam magamat alaposan. Vendéglőkön 
és üzleteken egész magyar felírások vannak, sőt már tulajdonosaik magyarul is megtanultak. Csak a 
rengeteg katona, mi itt van, és a sebesültek érkezése juttatja emlékezetbe azt, innét nem nagyon messze 
harctér van. 

Szállítmányomat csak délután tudtam átadni nehezen, és már nagyon örültem, hogy megszabadul
hattam tőle. így még ma abba a helyzetbe jutottam, hogy vissza is utazhatok. Délután folyamán is az 
állomás körül többszáz sebesült várja az elszállítást, mi igen szomorú látványt nyújt. Este 7 órakor vonat
ra ültem... 

12-én. Reggel 4 órakor érkeztem Sianki (Galícia) határmenti faluba, nyomorult pár házból áll, itt 
délután 2 óráig kellett vesztegelni, míg tovább utazhattam. Végre ez is eljött, s 15 perc alatt Uzsok ma
gyar határállomáson voltunk. Ezen útvonalon már másodszor utazom, igen szép vidék ez hegyóriásai
val, de csak nézni. A harcok emlékei, a tömegsírok mindenfelé láthatók. Tovább Ungváron át utazok, itt 
már kikerül az ember a hegyóriásokból. így egész nap utazom, és a harmadik éji utazással éjjel 12 óra
kor érkeztem Kassára, hol a hátralévő éjét töltöttem. 

13-án. Az egész délelőttöt Kassán kell töltenem, és csak délben utazhatom tovább. Délután 1/2 3 
órakor érkeztem Szepsibe, hol a collégák örömmel látták visszatértemet, s ennek örömére egy jót muriz
tunk az éj folyamán. 

14-én. A délelőttöt az éjjel átaludtatta velem, s csak délután jöttem foglalkozáshoz. 

15-én. Nagyboldogasszony, ünnep. Délelőtt a legénység csallánszedéssel foglalkozik, félután pedig, 
miután ünnep van, nincs foglalkozás. Én pedig szolgálatban vagyok. A csallánszedés újabb rendelet 
szerint a napi foglalkozáshoz tartozik hetenként háromszor. Természetes, a legénység ennek csak örül, 
mert a kertekben nemcsak csallánhoz, hanem gyümölcshöz is jut. És az utóbbival inkább foglalkozik, 
mint a csallánnal. 

16-án. A rendes napi foglalkozás. 

17-én. Ma sincs különös említésre méltó. 

18-án. A király születésnapja alkalmából templombamenet van, hova a legénységet én vezetem. En
nek folytán a mai ebéd is éltérő a többiektől. 

19-én. Délelőtt a rendes napi foglalkozás, délután a legénység a közeli falvakban megy csallánt 
szedni. 

20-án. Vasárnap és István király napja van, így pihenő nap. 

21-én. A napi rendes foglalkozást elvégeztük, és utána egy alapos mulatságot rendezünk unalomból. 
Igaz, ez nem újság, miután sűrűn előfordul. 

22-én. Semmi érdemleges nem fordul elő. 
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23-án. A mai nap is egyformaságban telik el. 

24-én. A legénység már reggel csallánszedéshez megy, így egész nap nincs dolgom. 

25-én. A rendes napi foglalkozás és játék. 

26-án. Délelőtt gyakorlatozás, délután csallánszedés. Ma több tiszt jött az üteghez, most már több a 
tiszt, mint a legénység. 

27-én. Miután vasárnap van, nincs foglalkozás. 

28-án. A regruták kezdenek újból bejönni. Úgyszintén egy nagyobb transzport megy a harctérre. 
Újabban a legénységnek megint van egy foglalkozása, szalmafonás. Ma kaptuk hírül Románia hadüze
netét a Monarchiához. Tehát mit vártunk is, megtörtént... Azonban nincs kizárva, hogy ez is rá ne 
fizessen. 

29-én. A mai délelőtt gyakorlatozás, délután pedig a szokásos csallángyűjtés. 

30-án. A mai délelőtt is a szokásos foglalkozással telik el, délután pedig kapszli lövés a regrutáknak. 

31-én. A hó utolsó napja is eltelik a szokásos foglalkozással. 

1916. szeptember hó 

1-én. Ma mentek el a frontra, kik már napok óta várták a parancsot erre. 

2-án. A szabadságosok jönnek vissza, természetes ez csak mutatást von maga után. 

3-án. Nincs semmi változás. 

4-én. Délelőtt a rendes foglalkozás, délután próba rukkolás van, miután 6-án szemle lesz. 

5-én. Az unalmas foglalkozás ma is. 

6-án. Reggel megtörténik a kivonulás a határba. Egy ezredes alkalmatlankodik itt egész nap. Végre is 
megelégedett velünk, de mi is ővele. 

7-én. Semmi különös változás. 

8-án. Ünnep van (kisasszony), de azért délelőtt űzzük a napi foglalkozást. Ma összeíratott megint kik 
újabban szabadságra mennek, én is közte vagyok. Kíváncsi vagyok, sikerül-e. Igaz, nem sok kedvem 
van reá. 

9-én. Csak délelőtt foglalkozunk, délután pedig pihenünk, miután a legénység nagyobb része nincs 
itthon. Úgy látszik, a szabadság sikerülni fog. 

10-én. Délelőtt, kik szabadságot kaptunk, elhagyjuk Szepsit három hétre. Tehát ez hamarosan ment. 

11-én. Végre ma délután tudtunkra jött, hogy holnap délelőtt 11 órakor megyünk. Végre eljött a vár
va várt nap is. Ma megtartottuk a búcsúestélyt is a nagyvendéglőben. Míg ezen idő eljött, oly mulatáso-
kat csináltunk, hogy Szepsi megemleget bennünket, de mi is Szepsit. Már feljebbvalóink örülnek, hogy 
elhagyjuk a várost. 
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12-én. Reggel öltözünk be, és elég gyalázatosan nézünk ki az így reárik szórt ruhákban. Még ezzel is 
bosszantottak bennünket, hogy a ruhát az utolsó órában adták ki. Nagy nehezen mégis elkészültünk, és 
még a délelőtt folyamán elutazhattunk. Kassára érve... csak késő délután indultunk tovább. Este 
Sátoraljaújhelyen voltunk, és a vonat indulásáig levő időt alaposan felhasználtuk az ivásra. Éjjel találkoz
tunk Csapon Rónayval, itt volt megint múlatás, míg tovább indulhattunk. 

A terv az volt most, hogy szüretre megyünk Benére, Rónayékhoz. Csakhogy ez másképp ütött ki. A 
sok zülléstől mind elaludtunk a vonaton, s csak Királyházán ébredtünk tudatára annak, hogy célunkat 
elhagytuk. Most egy tehervonat paklikocsijában tettük meg az utat visszafelé, mert a szüretet nem mu
lasztjuk el. 

13-án. Délelőtt érkeztünk Benére kalandos utazás után. Mindjárt a szőlőbe mentünk, hol a legna
gyobb barátsággal fogadtak bennünket. Itt alaposan ettünk és ittunk újból, és szívélyes búcsúzás után 
délután tovább utaztunk. Természetesen útravalóval bőségesen el lettünk látva, bor volt egy tízliteres 
demizsonnal. Az ivás tehát ment a vonaton is. 

1916. október hó 

14-én. Reggel érkeztünk Lembergbe, hol az egész napot töltöttük. Szállásunk a Wanda Szállodában 
volt. 

15-én. A mai napot is Lembergben töltjük, elég időnk van a várost megtekinteni. 

16-án. Délelőtt indultunk tovább Lembergből. Ez már sürgős is volt, miután a pénzből mind kifogy
tunk. Délután érkeztünk Zlocsow állomásra, hol az utunk vonaton végetért. Az éjét a városban levő 
„landsturm" kaszárnyában töltöttük, mely igen sokat szenvedett az orosz invasiotól. A város máskülön
ben elég csinos és forgalmas. 

I t 
17-én. Reggel kocsin (illetve gyalog, mert az csak a podgyászt vitte) mentünk tovább a 18 kilométer

re fekvő Lodhorcze községbe, hol a parancsnokságunk volt. Ezen utat szakadó esőben tettük meg, és 
bőrig ázva délután érkeztünk a parancsnoksághoz. Az éjét itt töltöttük, megvártuk a beosztást. 

18-án. Délelőtt mentünk ki a 4 km-re fekvő ütegállásba. Most természetes el lettünk osztva a 2 üteg
hez, én az elsőhöz kerültem. Tehát majd egy heti fáradtságos utazás után érkeztünk a helyszínre. Igaz, 
nagyon szokatlannak tetszik ezen ismeretlen ütegnél, de majd talán megszokjuk. 

19-én. Hideg idő lett mára, erősen fagyott. Pedig még korán van. Beosztásom még ma nincs, a potze 
stellungban unatkozom, a jól elkészített földbe ásott tanyán, mert itt még az istállók is a földbe vannak 
építve. Az élelmezés, ha nem is valami kitűnő, de kielégítő. De sár annál több van. 

Majd 8 hónapi veszélytelen foglalkozás után újból oda kerültem, hol a halált osztogatják. Most tűrhe
tő csend van itt, olykor hallható l - l ágyúlövés és a gépfegyver kattogása. Este a „BERTA" szók mű
ködni, mint épp most is. 

Ezen üteg, melyhez kerültem 2 ágyúból áll, 10 centiméteres messzehordó, lőtávolság 14 kilométer. 
Az egyik, a „Böske" mindjárt itt van tőlünk párszáz lépésre, míg a másik tőlünk távol van elhelyezve. Az 
előbbit erősen veszélyezteti az orosz tüzérség. Az éjek meglehetősen nyugodtan telnek el. Ezen üteg
nek meglehetősen félelmes neve van, miután parancsnoka a hírhedt Kéler kapitány, kit még tényleges 
időmből Komáromból ismerek. 

20-án. Ma sincs semmi foglalatosságom, a fedezékben töltöm a napot. Délután az orosz tüzérség 
kezd lőni, mi este élénkül, 9 órakor azonban elcsendesül. A mai nappal itt is beütött a hústalan nap. 

21-én. Egész nap az eső esik, pedig úgyis a sárba fulladunk. Semmi változás nincs, olykor hallatszik 
egy lövés. Beosztásom még ezideig nincs, nagyon unatkozom. Ismerős nincs senki az ütegnél. 
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22-én. A délelőtt csendes, délután az ellenséges tüzérség ad le pár lövést a vasúti vonal irányába. 
Este 1/4 10 órakor a muszka újból kezdi a lövést. Unalomból a telefon mellett teljesítek szolgálatot, 
ámbár ez is unalmas. Ha még a Szepsi nagyvendéglő itt volna, könnyebben telnének a napok. 

23-án. Ugyancsak az eső esik, hogy az Isten verné meg már. Az ellenség egy ütege ugyancsak bo
londul kezd lőni egész délutánig. Ekkor a mi tüzérségünk is munkába kezd, közte a Böskénk is, ez a 
Donikowiczában levő ellenséges gyalogságot üdvözölte. Ezen játék este is tart kisebb mértékben, 
közbe gyalogsági össztűz is vegyül. Éjjel ugyancsak gyengébb ágyútűz folytatódik. 

24-én. A mai nap elég csendesen telik el, néha egy lövés hallható, úgyszintén este is. Este 7 órakor 
jött telefonjelentés, hogy a muszka a 67-es gyalogezredünk előtt okoskodik. 

25-én. Az idő kitisztul. Már a délelőtt folyamán a tüzérség mindkét részről kisebb mértékben actióba 
lép, mely délután erősbödik. Délután 4 órakor tőlünk jobbra, a 31-ik hadosztálynál a 44-esek előtt erős 
ágyútűz keletkezett, mi tartott 1/2 6 óráig. A Berta is erősen actióba lépett, és erősen küldözgette a 
csomagot az ellenségnek. Ezután a tüzelés csökkenik a gyalogság részéről is, annál jobban dolgoznak a 
fényszórók és világító pisztolyok a sötét estében. Este 7 órakor azonban 1 ütegünk még erősen kezd 
dolgozni, s ezután is kisebb mértékben egész éjjel hallhatók lesznek lövések. 

26-án. Ma kaptam meg a beosztásomat, és így elkerültem a tőlünk balra 8 km-re fekvő megfigyelő 
állásba. Ezen megfigyelő egy magaslaton van a földbe ásva, úgy néz ki, mint egy rablóbarlang. Itt né
gyen vagyunk, 1 tiszt, 2 altiszt, 1 tüzér. Most először kerültem ily beosztásba, azt hiszem, nem lesz a 
legrosszabb. A délelőtt nyugodtan telik el, délután az ellenség részéről gyengébb ágyútűz van, mi az est 
beálltával megszűnik. Részünkről egész éjjel történtek lövések. 

27-én. Egész nap ködös idő van, így a megfigyelés lehetetlen. így a harci tevékenység szünetel. Este 
7 órakor pár ellenséges üteg kezd tüzelni erősebb mértékben. Ennek ellensúlyozására a mi tüzérségünk 
is tüzelésbe fog, mi tart késő estig. Az éj többi része nyugodtan telik el. Mint gondoltam is, elég nyugodt 
hely lesz itt részemre. Azonkívül ma az üteget nagyobb öröm is érte, ugyanis a hírhedt „rettegett vezér" 
Kéler kapitány elhelyeztetett tőlünk a honvéd tüzérséghez. Most legalább békesség lesz az ütegnél. 

28-án. A délelőtt elég csendes, délután a szokásos kisebb tüzérségi tűz, mi tart éjelenként is. Kapitá
nyunk már ma a legnagyobb örömünkre elment, és így megkönnyebbültünk. 

29-én. Nincs semmi különösebb, napközben és éjjel kisebb ágyúzás. Most már kezdek itt megszokni 
az új beosztásban. Élelmezve idegen ütegnél vagyunk, igaz, nem valami kitűnő a menü, de nem lehet 
rajt segíteni. 

30-án. Hideg, szeles idő van. Délelőtt hallhatók ágyúlövések, délután csend van, olykor fegyverpat
togás hallható. Este is időközönként hallható ágyúzás, máskülönben nincs semmi említésre méltó. Itt 
elég nyugalmas a helyzet két részről: először távol vagyunk az ütegtől, másodszor ezen helyet az ellen
séges tüzérség kíméli. Pedig ugyancsak sok megfigyelő van rajta, mit az ellenség is elég jól láthat. 

31-én. Délelőtt nincs semmi harci zaj. Délután azonban a tüzérség mindkét részről kisebb mértékben 
dolgozik. Ütegünk ugyancsak tűz alá vett egy ... ellenséges kocsioszlopot és később gyalogságot. Az 
est beálltával a tüzelés megszűnt, később azonban és egész éjjel kisebb mértékben folyt a tüzelés. Az 
ellenség máskülönben itt elég csendesen viselkedik, most főleg a téli állás építésével van elfoglalva, 
miben sokszor megzavartatik. 

1916. november hó 

1-én. Ma végre szebb idő mutatkozik, mi először fordul elő, mióta itt vagyok. Ma sem történik semmi 
különös. Délután egy ellenséges repülő végzi felderítését. Az éj folyamán néha ágyú és fegyverlövések 
zavarják a csendet. 
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2-án. Délelőtt ugyanaz a helyzet mint tegnap. Délután az ellenséges tüzérség Donikowicza és 
Holoskowicze közti gyalogsági állásainkat kezdi lőni. Az éj folyamán ugyancsak hallhatók lövések, a 
gyalogsági fegyverek is folyton működnek. Eközben telnek napjaink lassacskán. 

3-án. Hajnalban is folyik a lövöldözés kisebb mértékben. Ez már a rendes program, az egymás 
nyugtalanítása. Délelőtt folyamán a tüzelés erősbödik, mi tart délután is. Az erődítési munkálatok mind
két részről folynak erősen. 

Ma szebb idő van, mi szinte újságszámba megy. Este 10 órakor az ellenség ismét erősen lövi a vasút
vonal környékét és a téglagyárakat. Ezen vasút Bródyba vezet, minek most részünkről végállomása 
Zabloscze. (Ezen falu közvetlen mögöttünk van a völgyben.) Most éjjel 12 óra van, megyek aludni. 

4-én. Reggel 6 órakor már az ellenséges tüzérség lövi a Zabloscze-i állomást. Az ellenséges tüzérsé
get, mely jobbára erdőben van, nagyszerűen meg lehet figyelni lövés közben a csőtűzről. Ma szép idő 
van egész nap, repülőink tevékenykednek is. A tüzérségi tűz tartott egész estig kisebb mértékben. Este 
8 órakor újból kezdődik az ágyúzás, és a gyalogsági fegyverek is ropognak. 

5-én. Semmit nem változnak az állapotok, csak az egyformaság. Ma is szép idő van, látható, mint az 
ellenséges vonalaknál az oroszok mint mennek a templomba a közeleső falvakba. Ebben mi sem zavar
juk őket. Elég nyugodt itt az életmódom, senki sem zavar. Élelmezve a 2/27... ütegtől vagyunk, mi a 
mostani állapotokhoz elég kielégítő. 

6-án. A helyzet egyforma, ütegünk ma több pontra tüzel, hol az ellenség foglalatoskodik, mert mos
tanában erősen építget. Délután kaptuk azon jelentést, hogy Mackensen csapatai Dobrudzsában 10 000 
foglyot ejtettek, és megkezdették az átkelést a Dunán. Persze ilyen hírek kissé felvillanyozzák az embe
reket. A mai éj csendesebb, mint az előzők. 

7-én: Reggel ütegünk háborgatni kezdi a muszkákat, kik „kártoflit" szednek, és egyéb munkákat vé
geznek. Más ütegek is ezt csinálják, ez azonban csak haszontalan municiópazarlás részünkről. Ma 
ilyesmire kedvező idő van, miután jól lehet megfigyelni. Természetes, az ellenség is ezt csinálja velünk. 
Délután az ellenséges tüzérség egy ütege Domkovicza északi részén elterülő gyalogsági fedezékeinket 
gránátozza, de persze minden eredmény nélkül. Este is tart a lövöldözés, mi kisebb mértékben éjjel is 
folytatódik. Bródyban, mi 12 km-re előttünk fekszik, tűz van. 

8-án. Szép, gyenge napos idő van, mi a megfigyelésnek nagyon kedvez. A terep, merre a szem lát, 
csupa földhányás, árkok, fedezékek, megfigyelőállások, rögtönzött erődítések stb. A tüzérségi tevé
kenység ma is a szokásos mértékben folyik, este a 30 1/2-es is pár lövést tesz. Ugyancsak este 7 óra 30 
perckor részünkről Radziwilownál repülőtámadás volt. Éjjel szintén a szokásos tevékenység. 

9-én. Kora reggel hallhatók már lövések, délelőtt azonban csend van. Délután Szuchodoly-ból egy 
ellenséges üteg erősebben tüzel Dubic-ra, Böskénk azonban pár lövéssel elhallgattatja. A lövések este 
sem szünetelnek a gyalogság részéről sem. Este 10 órakor egy ellenséges üteg ismét munkába veszi 
Holoskowicze környékét. 

10-én. Reggel egész csend, csak később l - l lövés hallható. Ma itt elég nyugodt a helyzet, az orosz 
ma nem lőtt. Ütegünk ma is lőtt kisebb mértékben. Délután azonban tőlünk balra, Brody irányában 
élénkebb tüzérségi tevékenység volt. Az est és éj nyugodtan telt el. 

11-én. Ködös idő van egész nap, ez pedig a megfigyelő munkáját nagyban megkönnyíti, miután nem 
látható semmi, hogy az ellenséggel lehetne foglalkozni. Én ezt nem is bánom, legalább a távcső 
(binokli) nem rontja a szememet. Az egész nap így csendben telik el. 

12-én. Ma is borult, ködös idő, így a mai nap is csendben telik el, lövések nem hallgatók. Úgy látszik, 
a szép, napos idő után következnek a zord téli napok. Az éj is nyugodtan telik. 
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13-án. Ma sem történik semmi különös, említésre méltó. A semmittevés kezd unalmas lenni, nincs 
semmi foglalkozás vagy változatosság, mivel az idő jobban telne. Csak a rendes nappali és éjszakai 
telefonszolgálat, melyből a megfigyeléssel együtt 24 órában 8 órai szolgálat jut. Az utóbbi időben az 
élelmezésünk is kezd hanyatlani a jóságából. Az utóbbi héten... már csak egyszer volt marhahús, most 
kezdenek divatba jönni mindenféle „cakonpank" életek, összefőzve bab, kartofli, tarhonya, káposzta 
stb., hozzá nagyon kevés konzerva hús vegyítve. A vacsora szinte már csak a nagyon kétes fekete 
kávéból áll, az 1 porció kenyér naponta még megvan, kivéve a hétfőt, mikor csak 1/2 porció járja. Tea 
minden délben van, ebbe hetenként kétszer cukor és rum is kerül, a többi napokon azonban az utóbbi
ak hiányoznak belőle. Trafik mostanában egy emberre 1/2 pakli dohány (hármas) vagy ennek megfele
lő cigaretta dohány illetve cigaretta járulék, miből még valahogy csak ki lehet jönni. 

Bizony ezekben keserű csalódás érte el az embert, ha visszatekint a múltba. És mi itt, kik idegen 
üteghez vagyunk beosztva élelmezésre, még mostohább elbánásban részesülünk. Itt is elkelne már az 
élelmezési biztos, nemcsak az országban. De bele kell szokni azon közmondásba, hogy minden jónak 
böjtje is szokott lenni, de van ám! 

Igaz, majd elfelejtem említeni, olykor mégis előfordul, hogy megörvendeztetnek bennünket egy-egy 
üveg ásványvízzel..., hogy a régebbi jobb napokat ki ne töröljék emlékezetünkből. Ily körülmények 
között nagyon jó szolgálatot tesz a kartofli... s egyúttal visszaidézi emlékünkbe a háború kezdetének 
pár hónapját, mikor ugyancsak ennek a jótéteményére bíztuk magunkat. A tisztek, ha némely dologban 
ők is érzik a hiányt ugyan, de azért az élelmezésüknél nem igen járnak a legénység nyomában. No, de 
ez mindig így volt. 

14-én. Reggel szép idő mutatkozik, csend van. Bródynál egy ellenséges léggömb jön fel, és megfi
gyelést végez. Délelőtt folyamán ütegünk egy hosszabb ellenséges menet train oszlopot vesz tűz alá. Az 
ellenséges tüzérség pár nap óta csendben van. Délután az eső kezd esni, este pedig havas eső. Éjjel 
semmi különös. 

15-én. Gyengébb havazás állott be, tehát a tél beköszöntött. Ma az orosz állások mögött igen nagy 
forgalom volt, de tüzérségünk gondoskodott is róla, hogy megzavarja. Ütegünk is ilyen nagyobb mene
telő oszlopot kényszerített futásra, ilyesminek a látása pedig nekünk elég örömet okoz. Ugyancsak 
délelőtt folyamán tüzérségünk, közte a 30 1/2 is Dubictól jobbra levő ellenséges állásokat hatásos tűzzel 
tisztelte meg. Az orosz tüzérség ma is hallgat, az est folyamán távolból hallatszik lövés. 

16-án. Reggel minden csendes, sőt mondhatni egész délelőtt. Délután hallható pár lövés, ütegünk is 
lő párat a munkálkodó oroszokra a Dubie-i állásuknál. Az est megint csendes, éjjel azonban hallható pár 
lövés. 

/ 7-én. Egész nap a hó esik, így nem látható semmi. És így megint tétlenségre vagyunk kárhoztatva. A 
vonalon elég csend van, mi éjjel sem változik. 

18-án. Reggelre az egész táj fehér szint öltött, miután az elmúlt éjjel erősen havazott. Az egész vonal 
csendesnek mondható. Délután egy ágyúnk a dolgozó ellenséget nyugtalanítja némely helyen. Most, 
hogy a táj fehér, könnyű az ellenséget meglátni, ha előbújik rejtekéből. Este 9 órakor az ellenség ad pár 
lövést. 

19-én. Reggel kriminális rossz idő keletkezik, mi tart egész nap. Hideg, hófúvás, mely egy-kettőre 
betakar bennünket a földalatti üregben. Ezen időjárás hasonlít a most egy évihez a Strypa parton. De 
bármilyen rossz is az idő, azért reggel mindjárt hallhatók lövések, mi később megszűnik, s a nap további 
része csendben telik el, úgyszintén az éj is. 
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20-áii. A tegnapi rossz idővel ellenkezőleg ma szép, napos, gyenge idő lett, a hó is olvadásnak indul. 
Ma a harci tevékenység is fokozottabb. Az ellenséges tüzérség is munkába lépett ma, délután folyamán 
nehéz ágyúval lőtte a kadlubiskai utat. Ütegünk ugyancsak egy ellenséges üteget foglalkoztatott. 

A tüzelés este é ; éjjel sem szűnt meg, a gyalogsági és gépfegyverek is szorgalmasan működtek. A 25-
ik gyalogezred ma egy ballont bocsájtott fel, mi az ellenség számára röpiratot közvetít, mellyel a romá
noknál elért sikereinket tudatjuk. Tehát a bocskoros oláh is meg lesz egy kicsit táncoltatva. 

21-én. Már korú reggel Bródy felől ágyúzás hallható, itt előttünk csend van. Szép tiszta idő mutatko
zott, hideg nincs, f le később köd ereszkedett, így megint gátolva van a megfigyelés. Azért napközben 
gyenge tüzelés folytatódik, mi este erősbödött. Később a tüzelés megszűnik, csend áll be. Éjjel kaptuk 
azon megrendítő s:omorú hírt, Őfelsége este 9 óra 5 perckor meghalt. Ez igazán váratlanul jött, ki tudja, 
nem idéz-e ez elő nagyobb változást. 

22-én. Gyenge idő van ma is, napközben gyenge ágyúzás hallható. A szép időt a repülőgépek is fel
használják, a levegőt szelik. Az éjjeli csendet néha egy lövés zavarja. 

23-án. Az ellenséges tüzérség a gyalogsági állásainkat schrapnelozza, melyen embereink dolgoznak. 
Ma is elég szép idő van ahhoz, hogy a repülők tevékenykedjenek, egy ellenséges gép erősen vizsgálja 
állásainkat, pedig tüzérségünk eleget lövi. A rossz téli időt egész kellemes őszi idő váltotta fel, minek mi 
csak örülünk. Az est beálltával a tüzelés megszűnik, és az éjét sem zavarja semmi. 

24-én. Ma szintén nyugodt nap van, csak kisebb szokásos tüzelés van. De ezt már úgy megszokta az 
ember, hogy nélküle nem is érzi jól magát. A mai napnak az a nevezetessége, hogy az esküt letettük az 
új uralkodóra. Hogy sietnek vele, hamar akadt ezen állásra pályázó. Az éjét mi sem zavarja. 

25-én. Délelőtt élénkebb tüzérségi tűz. Egy ellenséges repülő Lablosczéra bombákat dobott, a vasúti 
forgalmat szándékozik ezzel veszélyeztetni. Részünkről is egész nap járnak a gépek. Délután csend van. 
Egy gépünk azonban még este sem tért vissza, úgy látszik, az ellenség kezébe került. 

26-án. A rendes napi programon kívül nem fordul elő semmi különösebb, az est és az éj is nyugodt. 

27-én. Délelőtt az ellenség élénkebben tüzel, mit mi is viszonzunk. Az éj nyugalmát azonban nem 
zavarja semmi. 

28-án. Teljes csendben telik el az egész nap, ködös enyhe idő, a tevékenységet megszünteti a köd. 
Este 9 órakor itt, Holoskowicze előtt hallhatók egyes lövések. Mostanában igen csendes és unalmas 
kezd itt lenni a helyzet. Az egyforma napi foglalkozás közben elég idő jutna szórakozásra, de nincs 
mivel elütni az időt... Még sokkal tűrhetőbb volna a helyzet, ha az élelmezésünk jobb volna, de így ezt 
krumplival pótoljuk. 

A mostani enyhe... idők nagyban megkönnyítik az itteni életmódot. Itt minden élet a földben folyik, 
amerre csak néz az ember. Mesterségesebbnél mesterségesebb fedezékek vannak a földbe ásva, oly
képp, hogy minél kényelmesebb legyen, és a gránát ellen biztos menedéket nyújtson. így itt folyton 
folyik a munka hangyaszorgalommal, mert mindig van javítani és erősíteni való, különösen mikor az 
ellenséges lövedékek megtépázzák. Ezen munkálatokat azonkívül sokszor megzavarják az ellenséges 
tüzérség lövései és a repülők megjelenése, mely utóbbi ily alkalommal a bombát sem sajnálja. De ilyen
kor a szokásos „decken" szóra a föld elnyel mindenkit. így folyik az élet nap nap után. 

29-én. Reggel úgy az ellenség, mint a mi tüzérségünk l - l ütege a gyalogsági állásokat dolgozza. A 
gyalogság is kisebb mértékben dolgozik, valószínűleg járőrvállalkozásról van szó, mi a csendet meg 
szokja zavarni. Később megszűnik a tevékenység, és a nap többi része nyugodtan telik el. Éjjel hallha
tók olykor egyes lövések. 

30-án. Reggel csend van a vonalon. Délelőtt tüzérségünk gyengén tüzel, úgyszintén az ellenség is 
pár lövést tesz az előttünk fekvő megerősített állásunkra. Kadlubiskánál gépfegyvereink élénkebben 
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működnek. Délben újból csend áll be. A délután és este is csendben telik, úgy az éjét sem zavarja 
semmi. 

1916 december hó 

1-én. Délelőtt csend honol. Délután az idő kitisztul, s a tüzérség részéről kölcsönös kisebb tüzelés 
folyik, mi enyhébben tart este is. 

2-án. A mai délelőtt minden különös nélkül telik el, ütegünk lő párat dolgozó oroszokra, kik ilyen
kor mint a vadak ugornak szét. Délután az orosz több ponton élénkebb tüzelést folytat... Este 
Holoskowiczét lövi, s utána beszünteti a tüzelést. Éjjel is hallhatók lövések. 

3-án. Délelőtt ködös idő, mi csendre készteti mindkét felet. Délután azonban az orosz tüzérség az 
est beálltáig dolgozik, s ma az ágyúnk állásához is küld pár lövést. Az éj változatlanul telik el. 

4-én. A mai nap változatlanul telik el, olykor hallható gyengébb ágyútűz. Az est és éj is nyugodtan 
telik el. 

5-én. Gyengébb tüzérségi tevékenységen kívül a nap nyugodtan telik el, az éj is. 

6-án. Egész nap kisebb lövöldözés mindkét részről. Délben Holoskowiczén, hol az oroszok tanyáz
nak, pár ház kigyullad, mi a nagy szélben rohamosan terjed. (Tán az oroszok fáznak?) Este az ellenség 
Szuchodolynál bombavetővel kezd működni. Az ellenség felhasználva a ködös napokat állásait több 
helyen megerősítette. Ma este örömmel fogadtuk azon hírt, hogy Bukarest és Ploesti elesett. Bűnhődik 
tehát a bocskoros oláh. 

7-én. Az egész nap csendben telik el, este 7 órakor több ütegünk 10 percig tartó tüzet bocsájt az 
orosz állásokra, utána teljes csend áll be. 

8-án. Délelőtt erős tüzelés a mi csoportunknál, mi tart délutánig. Utána csend áll be, mi tart éjjel is. 
Az idő szeles, hűvösre fordult, s csak a kályha mellett érzi jól magát az ember. 

9-én. Egyes lövéseken kívül nem fordul elő ma sem különösebb és éjjel sem. 

10-én. Délelőtt semmi, délután az orosz csinál pár lövést, utána nyugalom. 

11-én. A mai délelőtt is nyugodt, délután kisebb ágyútűz, utána pedig a szokásos nyugalom jön. Az 
idő most hidegre fordult, mit elviselhetetlenebbé tesz a szél. 

12-én. Távolabbról erősebb ágyúzás hallható, itt előttünk azonban a szokásos gyengébb tüzelés 
folytatódott, és tellett a nap. Este a szokásos csend állott be. Este 7 órakor futott végig a telefonon Vil
mos császár és Károly király hadseregparancsa, melyben tudtára adják a csapatoknak azt, hogy a békét 
felajánlották az ellenségnek. Ezt mindjárt tudtára adták a csapatoknak, ez meglehetős örömet szerzett. 
De azt hiszem ezen öröm korai, mert ezen kísérletből alig lesz béke. 

13-án. Szép, napos idő, élénkebb légi tevékenység. Délelőtt folyamán erősebb ágyútűz is van. Üte
günk egy orosz léggömböt lő. Délután és este is hallhatók lövések. 

14-én. Reggel gyalogsági tüzelés hallható. Délelőtt folyamán több ellenséges üteg, melyek 
Gontowka... és Szuchodoly előtt Mogitka magaslatnál vannak elhelyezve, erősebb tüzelést folytat. 
Ütegeink ezt viszonozzák, s kisebb mértékben délután is tart a lövöldözés. 

Ma az élelmezésünkben változás állott be, ugyanis a 2/27 tábori üteg, kitől az élelmezést kaptuk, ál
lást változtatott, így a helyébe jött lovas 3/4 polyák üteg vette át az élelmezésünket. De már az első 
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napon megelégedtük a menáget. Az idő újból enyhébbre fordult. A napi tevékenységtől eltekintve a 
fronton elég nyugalom van most is. 

15-én. Kisebb mérvű tüzérharc mellett telik el a nap. 

16-án. Egész nap ködös idő, dacára ennek élénkebb tüzelés folyik egész nap, mely az est beálltával 
szűnik meg. 

/ 7-én. Az ellenséges tüzérség egy ütege Szuchodolyból tüzelni kezd, ütegünk pedig ezt veszi tűz alá. 
Máskülönben egész nap folyik a tüzérségi tevékenység. Délután ütegünk kisebb ellenséges csoportot 
vesz tűz alá. Este megszűnik a tüzelés. Ma ellenséges gép is felderítést végzett. Az ellenséges tüzérség 
ma belőtt a 25. gyalogezred parancsnokságához Jasinowba, de szerencsére csak a telefonukat rongálta 
meg. 

18-án. Egész nap van lövöldözés, ütegünk több orosz ütegre tüzel. Délután a 33-ik hadosztály előtt 
(tőlünk balra) erősebb tüzelés hallható. Az orosz tüzérség ma megint lőtte Jasionowot. Az orosz tüzér
ség ma megint lőtte Jasionowot. Az est és éj nyugodtan telik. 

19-én. Reggel 6 órakor a 33-ik hadosztálynál részünkről erős tüzérségi tűz keletkezik, mit az ellenség 
is viszonoz. Ez tart délelőtt 1/4 9 óráig. Előttünk a 27-ik hadosztály előtt gyengébb tüzelés folyik. 

Délután az ellenséges tüzérség Hlusin, Szuchodoly és Mogilkától élénkebben lő, főleg wisockói állá
sunkra. A mi ütegeink ugyancsak dolgoznak, s gyalogsági és gépfegyvertűz is hallható. A tűz csak az est 
beálltával szűnik meg. Az ellenséges tüzérség állásait nehéz megfigyelni, miután jól eltakart állásokban 
vannak. 

Az éjjeli lövésektől tartózkodik, mert a csőtűz... által könnyen felfedezhető az állás. Az éj folyamán 
egyes lövéseken kívül nincs semmi nevezetes. Ma a megfigyelőnk tiszt nélkül maradt, Vainer kadét 
elment. 

20-án. A tájat újból fehér lepel borítja, hó fúvás keletkezik. Ennek elálltával a vidéket messze be le
het látni, az ellenség legkisebb mozdulatát is észrevenni. Az egész nap egy lövés nélkül telik el, csend 
honol a front e részén. Most négyen vagyunk e földalatti lakásunkban, és ha csak legszükségesebb, 
bújunk ki. Az idő a békehúrok pengetésével telik el, mert már a békevággyal nagyon el vagyunk telve. 
De azt hiszem, ezzel várhatunk még egy ideig. Még naponként egy kis favágással szórakozunk, mi a 
saját részünkre szükséges. Igaz, hogy nagyon sok fát fogyasztunk éjjel-nappal. 

21-én. Szép napos idő, a repülőgépek függnek a levegőben az ellenség részéről is, mit részünkről 
schrapnel özönnel fogadnak, de azért nem gátolja meg, hogy Zablosczére és a pályaudvarra pár bombát 
ne dobjanak. Máskülönben kevés harci tevékenység van, ütegünk délután ellenséges mozdulatokra 
tüzel, este szinte hallható fegyver- és gépfegyvertűz, az éj csendes. 

22-én. Hideg, szeles idő, egész nap hallható gyalogsági és tüzérségi tevékenység. Messzebbről is 
hallható ágyútűz, mi kisebb mértékben éjjel is tart. 

23-án. Hadosztályunk előtt ma csend van, tőlünk balra, messzebbről hallható ágyútűz, mely tart este 
is, sőt fokozódott. A tüzelés éjjel is tart, kisebb mértékben. 

24-én. Gyenge idő van, délelőtt előttünk csend van, csak messzebbről hallható ágyúzás. Délután itt 
is pár lövést tesz az ellenség. Tőlünk jobbra azonban erősebben barátkoznak, és csak este szűnik meg a 
tevékenység. Az ellenség részéről ma nagyon kevés mozgás volt tapasztalható. 

Ezzel pedig elértük a fronton a harmadik karácsony estét is. A boldog ünneplés kívánatai futnak vé
gig a dróton, és az öröm és vígság megnyilvánulása hallható mindenfelől. Künn az örömtüzek gyanánt a 
raketták röpködnek erősen. Mi itt igen elhagyatottan ünnepelhetünk, az elmúlt karácsony estéket jobb 
hangulatban töltöttük el. Az éj csendben telik, az orosz nyugodtan hagyja a karácsony estét megünne
pelni. 
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25-én. Szerencsésen karácsony napjára virradtunk. Nagyon szép napos idő mutatkozik, igen jól lehet 
figyelni az ellenség erősebb mozgását mindenfelé. Már hajnali 5 órakor tőlünk jobbra erősebb tevé
kenység van, de ez nem tart soká. Azonban a tüzelés kisebb mértékben egész nap folytatódik, ütegünk 
többször működik szinte. 

Délután egy orosz repülő kering mozdonyállásunk felett, és ennek a megfigyelése mellett az orosz 
tüzérség több lövést tesz, de sikertelenül. Este a fényszórók és más világító eszközök ugyancsak erősen 
működnek, az éj folyamán pedig egy orosz üteg erősebben tüzel. Azt lehet mondani azért, hogy a 
karácsony első napját elég nyugodtan tölthettük, mi a többi napoktól csak annyiban különbözött, hogy 
a szeretetadományok emlékeztettek erre. Dacára a szűkös viszonyoknak, elég szép ajándék jutott egy-
egy emberre. Igaz, hogy mi itt 2 ütegtől húztuk ezt. 

26-án. Szép, tiszta idő van, a délelőtt csendesen telik el. Délután 3 órakor gruppunk tüzérsége Dubie 
és Holoskowicze előtt elhúzódó ellenséges állásokra erősebb tüzet nyit meg, mely tevékenység bele
nyúl az estbe. Az ellenséges ütegek is élénken válaszolnak, s ugyancsak mindkét részről a fényszórók 
és rakéták világítják be a terepet. 

Este 5 óra után a tüzelés mindkét részről megszűnt, s csend áll be. Az éj is békében telik el. Ezzel a 
karácsonyi ünnepek is befejeződtek, azt lehet mondani nem a legrosszabban. Vajon a jövő negyedik 
karácsonyt hol és milyen körülmények között töltjük, ki tudná megmondani. Már nem lehet a jövőbe 
jósolni, sokat csalódtunk. 

27-én. Délelőtt jobbára csend van. Délután 3 órakor az ellenség erős tűzharcot kezd, mintha csak a 
tegnapit akarná visszafizetni. Tüzérségünk ugyancsak élénken viszonozza a tüzet, mi nemsokára meg
szűnik. Délután folyamán erősen kezd havazni. Az est és az éj csendben múlik. 

28-án. Az idő mára meglehetős jó, a megfigyelésre kedvező. Az oroszok erősen forgolódnak min
denfelé, és a tüzérségünknek van is dolga, hogy nyugtalanítsa őket, mint a csirkék, úgy futkosnak 
lövedékjeink elől. Máskülönben semmi nevezetesebb esemény nem fordul elő. 

29-én. A mai nap is a szokásos muníciópazarlással telik el a tüzérségünk részére. A folytonos lövöl
dözés az itt-ott felbukkanó pár emberre vagy kocsira, minek természetes semmi értelme nincs. Azonban 
ilyen alapon tekintélyes számú muníció emésztődik fel, ami már többször úgy bosszulta meg magát, 
hogy mikor szükség lett volna nagyobb tüzelésre, vagy mikor az ellenség váratlanul támadott, a muníci
ónk kifogyott. Tőlünk jobbra a 31-ik hadosztálynál erősebb tüzelés folytatódik egész nap. Este csend 
van, csak az időjárás változott, erős hóvihar keletkezett. 

30-án. A hóvihart eső váltotta fel, víz és sár mindenütt. A vonalon ma egész csend van, mi éjjel sem 
változik. 

31-én. A hónap utolsó napja csendben telik el, néha hallgató egy-egy lövés. Ezúttal elértük az év 
utolsó napját is, és átlépünk a háborús év negyedik folyamába. Az est csendben telik, úgyszintén az éj 
első fele is. Éjjel 12 órakor felkelek a szolgálatot átvenni. 

Itt van az újév! A telefonon mindenfelé az újévi gratulációk futnak végig, itt-ott gramafon hangjai 
mellett szórakoznak. Éjjel 1/2 1 órakor az újévben egy Donikowiczán elhelyezett ütegünk lőni kezd, 
mintegy boldog újévet kívánva az ellenségnek. Később gépfegyverkattogás is hallható. 

í 
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VITA 

NAGY LÁSZLÓ 

PÉTER HANÁK (UREDNIK) 
POVNEST MAĎARSKÉ 

(Hanák Péter [szerk.]: Magyarország története. Zagreb, 1995.) 

A szerzői munkaközösség által készített, de Hanák Péter nevével jelölt munka 1995-ben került ki
adásra a zágrábi „Barbat" Kiadó gondozásában. A horvát nyelvű fordítás a Budapesten 1991-ben kiadott 
„The Corvina History Of Hungary From Earliest Time Until The Present Day" című mű alapján készült 
változatlan formában, amihez Dr. Drago Roksandič, a horvát nyelvű kiadás egyik fordítója és horvát 
szerkesztője írt előszót. Hanák Péter egy József Attila versrészlettel vezeti be a magyar történeti szinté
zist, amelynek vezérgondolata: „Rendezni végre közös dolgainkat." A magyarság és szomszédai között 
évszázadok óta fölhalmozódott vitás kérdések rendezésének szándéka kétségtelenül csak üdvözölhető 
célkitűzés, ám az ilyen céllal készült munka fokozott felelősséget ró, mindenekelőtt a felelős 
szerkesztőre. Egy nem megfelelő interpretálás ugyanis éppen az ellenkező hatást érheti el, amint az, 
értesüléseim szerint, a horvát történészek és más, Magyarország története iránt érdeklődő horvát olva
sók között be is következett. Pedig Horvátország lakosságának nagy többsége azon szomszédaink közé 
tartozik, ahol - saját több éves horvátországi tapasztalataim szerint is - a pozitív érzések az uralkodók 
irántunk mind értelmiségi, mind egyéb körökben. 1918 óta most fordult a jóindulatú érdeklődés a 
többszáz esztendős közös múlt felé és szeretnének minél többet megtudni erről a közös múltról, főként 
azon századok történetéből, amelyekben a magyar-horvát kapcsolatok zavartalanok, sőt sokszor szinte 
testvériek voltak. 

Elöljáróban ki kell jelentenem, hogy véleményem szerint ez a munka számos szempontból nem felel 
meg sem a mottóként jelölt célnak, sem a közös történelmünk iránt érdeklődő horvátok jogos elvárása
inak. Első kifogásom az, hogy a terjedelmi arányokat meghatározó szerkesztő nem szakított azzal a 
térségünkben főként 1949 után eluralkodott szemlélettel, miszerint az emberiség és az egyes nemzetek 
„igazi" történelme 1917-tel kezdődött, s minden ami azelőtt - főként a régebbi korokban - végbement, 
csupán amolyan mellékesnek, vagy legalább is kevésbé fontosnak minősülő „előtörténet". Ez a szemlé
let elavult volt már a 70-es, 80-as években is, hat esztendővel a gyökeres rendszerváltozás után pedig 
egyenesen anakronisztikusnak tekinthető. Súlyosbítja a helyzetet, hogy a kötet egyes részei, az azokban 
található adatok és megállapítások is elavultak voltak már a hetvenes években is és nem tükrözik még 
az akkori magyar történettudomány újabb eredményeit sem. Minden túlzás nélkül elmondható, hogy 
Hanák Péter és Dr. Drago Roksandié honfoglalásunk ezerszáz éves évfordulóján egy olyan magyar 
történeti szintézist adott a horvát olvasók kezébe, amely egyfelől többszörösen torzító tükörben mutatja 
nemzeti históriánkat, s ugyanakkor jogos sérelemérzetet kelthet a magyarokban is, a horvátokban is. 

Alapvetően negatív kritikámat az alábbi adatokkal kívánom alátámasztani: 
Magyarország történetének első hatszáz esztendejét mindössze a terjedelem 14%-a tárgyalja. Ezt látva 

óhatatlanul fölmerül nem csak a magyar, de a külföldi olvasóban is a kérdés: ennyire jelentéktelen 
helyet foglalna el hazánk történetében a honfoglalás és az államalapítás; Árpád-házi királyaink küzdel
me az európai színvonalú államalakulat megteremtéséért és megvédéséért a keletről, délről és nyugatról 
indított támadások ellen; vagy az Anjouké, Luxemburgi Zsigmondé és Hunyadi Mátyásé? Vajon mi 
vezérelte Hanák Pétert, amikor csupán ennyire értékelte - vagy így leértékelte - mindazokat, akik új 
hazát teremtettek a magyarságnak, akik a töröknek is századokon át ellenállni tudó virágzó birodalmat 
építettek Közép-Európában és akik az akkori Európa legtekintélyesebb uralkodói közé számítottak? 
Hiszen csaknem ekkora terjedelmet kapott a kötetben az 1526 és 1790 közötti időszak tárgyalása! Ez a 
két és fél évszázad kétségtelenül jelentős szakasza nemzeti történelmünknek, de mégsem lehet egyen-
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értékű az első hatszáz év históriájával. Ám még ennél is kirívóbb a terjedelmi aránytalanság, ha azzal 
vetjük össze az elmondottakat, hogy az összterjedelem 34%-a az 1790-1918 között történtekkel foglal
kozik. Ismét fölmerül a kérdés: vajon milyen megfontolások, vagy rendező elv alapján kapott történel
münk ezen 128 esztendeje nagyobb terjedelmet, mint a honfoglalást követő kilenc évszázad összesen? 
Igaz, hosszabban tárgyalja a szintézis e kilenc évszázadénál az 1918-at követő huszonhét esztendő 
történetét is, ezzel azt dokumentálva, hogy a Károlyi-forradalmat és a Tanácsköztársaságot, valamint a 
Horthy Miklós nevével fémjelzett alig több mint két és fél évtizedet a szerkesztő legalább olyan 
jelentősnek tekinti Magyarország életében, mint a II. József halálával záruló kilenc évszázadnyi 
időszakot. Az azután már megint érthetetlen, hogy ha a legújabb kor ilyen indokolatlan prioritást élvez, 
akkor miért kapott csupán ennél kétharmaddal kevesebb terjedelmet „A szocialista úton" című, négy 
évtizedig tartó szakasz? 

Ez az önkényes terjedelemmegoszlás érhető tetten akkor is, ha aszerint vizsgáljuk a szintézist, hogy 
annak hányad része foglalkozik a nemzeti történelmünk élvonalába tartozó folyamatokkal, események
kel és mennyi a másod- vagy harmadvonalba tartozókkal. Az igazán fontos, életbevágó honvédő küz
delmekkel Szent Istvántól a tatárjárás idején át a törökellenes küzdelmekkel bezáróan az összterjedelem 
8%-a foglalkozik. Ugyanakkor a szöveg 11%-a tárgyalja a mindenképpen másodvonalba tartozó Habs
burg-ellenes harcokat és más polgárháborúkat. Ám még nagyobb az aránytalanság ha azt vesszük 
számba, hogy a harmadvonalba sorolható osztályharcok (parasztfelkelések, munkásmozgalmak és 
forradalmak) kétszer annyi terjedelmet kaptak, mint a magyar történelem sorsdöntő eseményei. Legjobb 
tudomásom szerint ilyen aránytalanságok az utóbbi 10-15 esztendőben megjelent magyar történeti 
szintézisekben már nem találhatók. 

A kötet szerkesztője számomra érthetetlen szempontok alapján határozta meg azt is, hogy a magyar 
történelem kimagasló jelentőségű, vagy az érdeklődés előterében álló személyiségei közül kivel mek
kora terjedelem foglalkozzék. Hunyadi Mátyás például egymaga kétszer akkora terjedelmet kapott a 
könyvben, mint Károly Róbert, Nagy Lajos és Luxemburgi Zsigmond együttesen. Vajon miféle okok, 
indokok szülték ezt az aránytalanságot? Csupán találgatni lehet, mert bármilyen szempontból vizsgáljuk 
is e négy uralkodónk tetteit és elért eredményeit, mindegyikük legalább olyan eredményes volt és 
legalább olyan európai ismertségre tett szert egymagában is, mint a különben valóban elismerésre 
méltó I. Mátyás, aki azonban semmilyen téren sem szárnyalta túl a Hunyadi-ház súlyát és tekintélyét 
megalapozó Luxemburgi Zsigmondot. 

Ám ha lehet, még az Anjouknál és Luxemburgi Zsigmondnál is mostohábban bánik a szerkesztő a 
törökellenes harcokat, a hazánk védelmét szervező és a törököt kiűző XVI-XVII. századi Habsburg-házi 
királyainkkal, vagy a vérüket hazánk területén hullató fővezéreikkel. Még jó eset, ha nevük egyáltalán 
említésre kerül, az is a legtöbb esetben negatív jelzők kíséretében. Szöges ellentétben a XVIII. századi 
Habsburg-házi magyar-horvát királyokkal, akik általában történelmi értékükkel arányos terjedelmet és 
méltatást kaptak a kötetben. Félreértések elkerülése végett: III. Károly, Mária Terézia vagy II. József 
vitathatatlanul kiváló uralkodók voltak, ám ilyennek tekinthető például az az I. Ferdinánd is, akiről alig 
esik szó a kötetben, s talán az a tevékenység is megérdemelt volna néhány méltató szót, amit a trónra 
került Rudolf Magyarország védelme, vagy amit I. Lipót a török kiűzése érdekében kifejtett. 

E korszak uralkodói közül egészen más elbírálásban részesülnek az erdélyi fejedelmek. Főként azok, 
akik a Habsburg-házi királyainkkal ellentétben döntő többségükben nem szabad választás, hanem 
külső fegyveres erőszak útján kerültek hatalomra és a Portát maguk mögött tudva amolyan „kis szultá
nokként" bántak alattvalóikkal. Különösen kirívó viszont, hogy éppen az a Báthory István kapta talán a 
legkevesebb méltatást közülük, aki a rendek szabad akaratából került hatalomra, fejedelemként megte
remtette Erdély „igazi aranykorát", lengyel királyként pedig európai hírnevet szerzett magának és még 
vallásilag is toleráns volt egy ugyancsak intoleráns időszakban. Mindezek ellenére személyével és 
tetteivel tizedannyi terjedelem foglalkozik, mint például Bethlen Gáboréval vagy II. Rákóczi Ferencével. 
Talán az orosz hódító törekvéseket két évszázadra visszavető Báthory István még 1995-ben is olyan 
„persona non grata" lenne a magyar történetírásban, akinek méltatása sérti az elmúlt évtizedek kéretlen 
„nagy testvéť'-ének érzékenységét? Vagy Báthory erdélyi fejedelemként valami nagy mulasztást köve
tett volna el azzal, hogy nem folytatta elődeinek, a két Szapolyainak végső soron török érdekeket is 
szolgáló Habsburg-ellenes harcát? 

A protestáns erdélyi fejedelmek által vezetett küzdelmek általában is kiemelt terjedelmet kaptak a 
könyvben, azonban ugyancsak sajátos interpretálásban. Nem csak az a körülmény került elhallgatásra, 
hogy ezek a harcok milyen mértékben szolgálták a török érdekeket, hanem mások is. így például nincs 
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szó azok irreális célkitűzéseiről, de arról sem, hogy ezek a pusztító polgárháborúk milyen óriási vér
veszteségeket okoztak az anyagiak mellett nemcsak a törökellenes védelmi harcot pénzzel és emberál
lománnyal segítő szomszédos országokban, de a Királyi Magyarországon is. Igaz, a magyar marxista 
történetírásban amolyan „szentségtörés" számba ment még annak a felvetése is, hogy bizony ezeknek a 
küzdelmeknek meghatározó jegye volt a polgárháborús jelleg. Pedig már régóta közismert tény, hogy 
bármelyik Habsburg-ellenes küzdelmünk idején Magyarország lakosságának jelentős része - némelykor 
nagyobb hányada - Habsburg-házi magyar királyaink oldalán, azok zászlaja alatt harcolt. Akkor viszont 
vajon miért nem sorolják ezeket a fegyveres harcokat a polgárháborúk közé? Hiszen a polgárháborút 
még a marxista történetszemlélet is a következők szerint definiálta: a polgárháború nem más, mint egy 
nemzeten, vagy országon belül valamely politikai csoportosulásnak egy vele szemben álló, ellentétes 
érdekű csoportosulással, a maga érdekeinek megfelelő társadalmi rendszerért vívott fegyveres harca. 
Vajon mennyiben nem felelnek meg ezeknek a kritériumoknak az 1526 és 1849 között zajló magyaror
szági Habsburg-ellenes küzdelmek? 

Egy több szerző által írt történeti szintézisben kétségtelenül nehéz megvalósítani a minden tekintet
ben és részletben egységes történetszemléletet. Azonban úgy vélem, hogy a szemléleti eklekticizmus
nak is van egy olyan határa, aminek az átlépése már nem megengedhető. Főként olyan esetben, amikor 
nincs is feltüntetve, hogy melyik részt valójában ki írta. Ilyenkor a kötetet jegyző főszerkesztőnek -
jelen esetben Hanák Péternek - kell magára vállalnia a felelősséget a szemléleti sokféleségért. Ebben a 
szintézisben ugyanis a kezdetektől 1711-ig terjedő részt kirívóan elfogult, egyoldalú kálvinista-centrikus 
szemlélet uralja, kiegészülve az „ősi ellenségünk a német (Habsburg) hódító" nézettel, jóllehet a ma
gyar történettudomány már a hetvenes évek végétől megkérdőjelezte mindkét felfogás helytállóságát, 
akárcsak a szintén tetten érhető transzilvánizmus dominanciájáét. Ezt az avitt szemléletet a XVIII. és XIX. 
századi részek esetében felváltja egy sokkal modernebb, liberális történetfelfogás. Az 1918-at követő 
események és folyamatok tárgyalása viszont döntő részben igyekszik megfelelni a munka írása idején 
uralkodó pártállami elvárásoknak. Ám a szintézis írása és a mostani horvát nyelvű kiadása között már 
több mint másfél évtized telt el, s közben történt némely változás a magyarországi viszonyokban is. 
Mindezt figyelembe véve érthetetlen a számomra, hogy miért kellett - vagy szabad volt-e egyáltalán -
1995-ben egy ilyen több szempontból is elavult munkát változatlan formában megjelentetni? Vajon 
nem csupán Hanák Péter, de a horvát változat szerkesztői is olyan tökéletesnek és közös problémáinkat 
rendezni képes műnek tekintették ezt a munkát, amelyik már nem szorul semmiféle átdolgozásra, de 
még a hibák kijavítására sem? 

Pedig ez utóbbiak is ugyancsak sűrűn fellelhetők ebben a magyar történeti szintézisben. Nincs hely 
és mód rá, hogy az összes ténybeli pontatlanságot, valótlan állítást, tudatos, vagy tájékozatlanságból 
fakadó ferdítést felsoroljam. Ezért arra szorítkozom, hogy főként a saját szűkebb kutatási területemen 
fellelhetőkről szóljak - azokról sem a teljesség igényével - s a többiekre legfeljebb utalásszerűén reflek
táljak. 

Először arról az egész köteten végighúzódó, általános érvényű pontatlanságról kívánok szólni, hogy 
egyetlen helyen sem szerepel a Magyar-Horvát Királyság megnevezés, jóllehet a munka 1918-ig tárgyal
ja a mindkét ország területén zajló eseményeket. Ez a pontatlanság egy horvát nyelvű kiadásban még 
fölöslegesen sértő momentumnak is tekinthető. Pedig azt a tényt, hogy a Magyarországnál száz évvel 
korábban keresztény állammá vált Horvát Királyság önállóságot élvező állam volt mind a középkori 
magyar birodalomban, mind a Habsburgok Dunai Monarchiájában, olyan „nemzetietlennek" egyáltalán 
nem nevezhető történészek is elismerték és hangsúlyozták, mint például Salamon Ferenc, Takáts Sán
dor, Károlyi Árpád, vagy Szekfű Gyula. Közismert tény, hogy Horvátországnak külön országgyűlése volt 
és bizonyos közös érdekeken - előbb a Velence, majd a törökök részéről fenyegető veszélyen - túl a 
közös uralkodók személye kapcsolta össze a két országot. A horvát nyelvű kiadás magyar, illetve horvát 
szerkesztői azonban nem csupán a Magyar-Horvát Királyság megnevezést kerülték el következetesen -
noha a könyv foglalkozik a Horvát Királyságban történtekkel is - de egyúttal besorolták a horvátokat az 
1918 előtti Magyarországon élt olyan nemzetiségek közé, akik nem rendelkeztek önálló állammal. A 
horvát olvasók mindezt joggal sérelmezhetik - s tudomásom szerint nagyon sokan már most sérelmezik 
is -, akárcsak több más tapintatlanságot. így például azt, hogy hiányoznak a könyvből olyan 
kiemelkedő horvát-magyar, vagy magyar-horvát személyiségek, mint például a két Verancsics (Antal és 
Faustus) Brodarics István, Dudith András, Berislói Péter, Draskovics György, Statileo János, Sztancsics 
Márk, Zrínyi György, vagy Prépostvári Bálint. Akárcsak azt, hogy olyan történelmi kiválóságok, akiket a 
horvát történetírás egyértelműen a saját nemzeti hősének tekint, a könyvben kizárólag magyarokként 
szerepelnek. Ezek esetében szerintem föltétlenül illett volna megjegyezni, hogy a XIX. század előtti 
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Magyar-Horvát Királyságban általános jelenségnek számított az egyszerre több nemzethez való tartozás 
érzete, a vegyes identitástudat. Emiatt tehát joggal tekintheti több nemzet a saját hősének is nemcsak a 
Zrínyieket, vagy Jurisich Miklóst, de jóformán a magyar történelem legtöbb jeles, kiemelkedő személyi
ségét is. Elegendő arra utalni, hogy a „nemzeti" uralkodóháznak tekintett Árpád-házi magyar királyok 
közül egynek sem volt magyar felesége, s legalább annyi magyar etnikum mutatható ki az Anjou-, a 
Habsburg-, a Jagelló-, vagy a Luxemburgi-házakból származó királyainknál, mint az Árpád-háziak több
ségénél. Ám például a Hunyadiakat is joggal tekintheti a sajátjának is a magyar mellett a román vagy a 
szerb nemzeti történetírás, akárcsak bizonyos egykori felvidéki nagy családok tagjait a szlovák is. Az 
egyes magyar kortársai által „cseh disznó"-nak némely csehek részéről pedig „magyar kutyá"-nak 
titulált Luxemburgi Zsigmond, ez a sok nyelven beszélő, a több királyi mellé német-római császári 
koronát is szerző uralkodónk például oly egyértelműen magyar identitású volt, hogy halálos betegen 
hazahozatta magát, mert magyar földben kívánt nyugodni, Szent László földi maradványai mellett. Ám 
ki vonná kétségbe II. Rákóczi Ferenc magyar identitását, jóllehet családfáját végigvizsgálva megállapít
hatjuk, hogy felmenői között túlsúlyban volt a nem magyar etnikum? Folytathatnánk a sort Petőfi Sán
dorral és oly sok más kiválósággal, akiket egyszerre tekinthet a sajátjának több nemzet, etnikum is, ami 
különben, meggyőződésem szerint, csak emeli bármelyik személy történelmi értékét, nagyságát. Éppen 
ezért rendkívül sajnálatos hibának tartom egy éppen a „közös dolgaink rendezését" célul tűző magyar 
történeti szintézis esetében az e téren mutatkozó hiányosságokat, amelyek a tapintatlanság mellett 
ténybeli pontatlanságnak is minősülnek. 

Pontatlanságok, ténybeli tévedések, vagy tudatos csúsztatások persze az elmondottakon túl is bőven 
fellelhetők, különösen a kezdetektől az 1711-gyel záruló részben. Nemzeti történelmünknek az a szaka
sza, amit a magyar munkák általában „Honfoglalás és kalandozások" címszó alatt tárgyalnak, a horvát 
nyelvű kiadásban az „Osvajanje i napadi" fejezetcímet viseli, ami magyarul „Hódítás és támadások"-at 
jelent. A helyes és pontos megjelölés horvátul „Osvajanje domovine i avanturisticki vojni pohodi" lett 
volna. (Igaz, az angol cím sem pontos, amely változatból a horvát kiadást fordították („The Conquest 
and the raids" - bár ebben legalább a „raids" közelebb áll a tényekhez és elfogadhatóbb, mint a horvát 
cím.) Ha már a fejezetcímeknél tartunk, méltánytalannak és a magyar nemzeti identitástudatot sértőnek 
tekintem azt, hogy a Magyar-Horvát Királyság lakosságának jelentős hányadát kiirtó tatárjárás és IV. 
Béla királyunk második országépítése nem érdemelt ki egy különálló részt a kötetben. Ehelyett két 
olyan fejezetbe széttördelve került tárgyalásra, amelyek az „Učvrščivanje feudálne dŕžave" (A feudális 
államhatalom megszilárdítása), illetve a „Borbe s barunima" (Harcok a bárókkal) címeket viselik. Ez a 
súlyos nemzeti sorscsapás, majd az azt követő megújulás talán volt olyan értékű és jelentőségű esemény 
a magyarság életében, mint a XVII. századi kuruc küzdelem, vagy az 1919-es Tanácsköztársaság történe
te. Ez utóbbiak ugyanis külön fejezeteket kaptak a kötetben „Naprijed, kuruci, naprijed!" (Előre, kuru
cok előre!), illetve „Sovjetska Republika" (Szovjet Köztársaság) címek alatt. Igaz, nem kapott külön 
fejezetet az 1956-os magyar forradalom és függetlenségi küzdelem sem. Ennek történetéről legfeljebb a 
sorok közt olvashat valamit a külföldi olvasó, azt is meglehetősen hiányos és sajátos interpretálásban. 

Rátérve a ténybeli pontatlanságokra, illetve a tudatos, vagy a tudatlanságból fakadó tényferdítésekre, 
szembeötlő az, ami Szigetvár 1566-os ostromáról olvasható. A német birodalmi segélyerő ugyanis, 
kötetben írtakkal ellentétben, nem várakozott „tétlenül" Győrnél, mert egyes részei már júniusban 
fölszabadították Veszprémet és Tatát, júliusban pedig Gesztes várát. Az augusztusban személyesen is 
táborba szállt Miksa császár és magyar-horvát király pedig nem amiatt nem sietett Zrínyi Miklós meg
segítésére, mert, „nem akarta rizikónak kitenni a Bécs védelmére tartogatott haderőt", hanem azért, 
mert augusztus végén és szeptemberben ez a hadsereg egészségügyi okok miatt harcképtelen, mozdít
hatatlan volt. Ebben az időben ugyanis - akárcsak 1542 szeptemberében Buda alatt - olyan szörnyű 
járvány, a „magyar betegségnek" nevezett pestis jellegű kór pusztított a Győr környéki birodalmi tábor
ban, amelynek több tízezren estek áldozatul. Érthetetlen, hogy ez a tény miért nem szerepel ebben az 
1995-ben megjelent magyar történeti szintézisben sem? Hiszen beszámolt már róla az 1566-ban tábori 
főorvosként a birodalmi sereg sorai közt tartózkodó Jordán Tamás 1576-ban, Frankfurtban megjelent 
„Pestis phaenomena" című munkája, amelynek vonatkozó szemelvényei különben 1984-ben magyarul 
is megjelentek Waczulik Margit: A táguló világ magyarországi hírmondói. XV-XVII. század című mun
kájában. Vagy talán ennek a szomorú ténynek a közlése nem illik bele az „ősi ellenségünk a német 
(Habsburg) hódító" szemléletébe? Akárhogy legyen is, mindez semmiképpen sem öregbíti egy 1995-
ben megjelent magyar történeti szintézis tudományos hitelét. 
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Hasonló tudatlanságról vagy a tények tudatos felderítéséről árulkodik az a megállapítás is, mely sze
rint az 1591-es esztendőt „egy hosszú békés periódus" előzte meg a magyar történelemben. Hanák 
Péter, vagy e rész szerzője ne tudna arról a két évtizedes szüntelen hősi harcról, amelyet főként a ma
gyar és horvát végvári vitézek és főúri bandériumok harcosai folytattak a drinápolyi békét követően a 
török ellen? Egy kisebb könyvtári történeti munka és szépirodalom foglalkozik ezekkel a magyar-horvát 
közös harcokkal, amelyek ebben a szintézisben még említésre sem kerülnek. Igaz, alig esik szó magáról 
a tizenötéves háborúról is, amelyben pedig oly sok magyar és nem magyar katona áldozta életét és 
amelynek korántsem törvényszerűen bekövetkező kedvezőtlen végződése századokra beárnyékolta 
mind a magyarok, mind a horvátok sorsának alakulását. Hiszen l604-ben már egy karnyújtásnyira volt 
az Oszmán Birod: lom összeomlása és a Magyar-Horvát Királyság fölszabadulása a pusztító török el
nyomás alól. A nyolcvanas évek elején számos tanulmány, monográfia és szintézis jelent meg erről a 
problémáról. Mindez elkerülte volna az 1995-ben megjelenő kötet szerkesztőinek a figyelmét? 

A történelmi tényekkel szöges ellentétben áll a szintézis azon állítása is, hogy Bocskai István valaha 
is Bethlen Gábort jelölte volna fejedelmi utódjául. Már legalább 1839 óta köztudott tény, hogy az első 
kijelölt utód Báthory Gábor volt, a végrendeletbe pedig - máig tisztázatlan módon - Homonnai Drugeth 
Bálint neve került, akit viszont a Bocskait gyűlölő erdélyiek nem választottak meg. A „török közt 
postálkodó" Bethlen Gábor annyira súlytalan személyiség volt ebben az időben, hogy a neve fejede
lemként szóba sem került sem Bocskai kassai udvarában, sem Erdélyben. Az is köztudott tény, hogy 
Báthory Gábor nem l609-ben került a fejedelmi székbe, mint ahogyan az e szintézisben szerepel, ha
nem l608 tavaszán. A 74. oldalon különben szinte hemzsegnek a téves, vagy tudatosan valótlan állítá
sok. Néhány ezek közül: Rimay János semmiképpen sem mondható a XVII. század „legnagyobb ma
gyar poétájának". Többek között már csak azért sem, mert ő a verseit a XVI. században írta, annak a 
Balassi Bálintnak a követőjeként, aki viszont méltán tekinthető azon század legnagyobb magyar poétá
jának. Az pedig már 1976 óta köztudott és általánosan elfogadott tény, hogy Bocskai István 1605-ös 
kiáltványát Európa uralkodóihoz és nemzeteihez nem Alvinczy Péter írta, mint ahogyan az e könyvben 
szerepel, hanem Káthay Mihály kancellár, akinek érvrendszerét különben átvette az I6O6-OS pápai 
memorandumában az a Verancsics Faustus is, akinek a neve említésre sem került ebben a munkában. 
Az is már szinte ősidők óta ismert, hogy Bocskai külföldi propagandistája nem Szenczi Molnár Albert 
volt, hanem Bocatius János, aki emiatt súlyos börtönbüntetést is szenvedett. Az első magyar nyelvtant és 
szótárt sem Szenczi adta ki, amint ez itt olvasható. A nyelvtant Sylvester János készítette és nyomtatta ki 
Nádasdy Tamás segítségével már egy fél évszázaddal korábban, a szótárt pedig a már említett 
Verancsics Faustus 1595-ben, amit l605-ben kibővítve újra megjelentettek, de ekkor sem Szenczi Mol
nár Albert! 

A Bethlen Gáborról szóló fejezetben szinte alig található olyan megállapítás, ami ne lenne hiányos, 
pontatlan vagy éppen a közismert tényekkel ellenkező. Trónra kerülése korántsem úgy ment végbe, 
mint ahogyan az itt olvasható. Az sem felel meg a tényeknek, hogy Ausztriának és Csehországnak I6O8 
óta Erdéllyel lett volna szövetsége, hanem a valóságban a Királyi Magyarországgal. Bethlen sohasem 
„ostromolta" Bécset, csupán messziről, lőtávolon kívülről szemlélte a várost 1619 őszén, s még onnan is 
nagyon gyorsan elvonult. 1620-ban nem végezték ki a cseh felkelés összes vezetőjét, mert sokan közü
lük külföldre menekültek. Bár 1969-es monográfiámban magam is azt írtam, hogy a fehérhegyi csata 
után Bethlen „egyedül" küzdött a Habsburg hatalom ellen, de ezt a pontatlanságot számos későbbi 
írásomban korrigáltam. Hiszen I. Jakab angol király hadsereget állított fel a Habsburg-koalíció ellen, s 
fegyverrel küzdött ezen az oldalon Ernst Mansfeld és a jägerndorfi herceg serege is. Ezek a korrekciók 
azonban nem szerepelnek az 1995-ben megjelenő szintézisben. Azt viszont már 1969-ben is vitattam, 
hogy Bethlen hadjáratai „a magyar mágnások megriadása" miatt fulladtak volna kudarcba. A sorozatos 
sikertelenség okai a hadműveletek kellő szintű előkészítésének a hiányában és a célok irrealitásában 
gyökereztek - ellentétben az e szintézisben szereplő megállapítással. Az sem igaz, hogy 1626-ban 
Wallenstein vonult volna vissza Bethlen elől, hanem éppen a fejedelem szökött meg az éj leplét kihasz
nálva a drégelypalánki csatatérről, hogy a biztos, megsemmisítő vereséget elkerülje - amint azt maga is 
elismerte. A magyar huszárságot egyáltalán nem a bethleni időktől nevezték így, sőt Bethlen lovasait 
soha nem is említették ezen a néven. Maga a huszár szó 1378 óta használatos, horvát eredetű, eredetileg 
rablót (tengeri rablót) jelentett. Mindez megtalálható az 1970-ben megjelent történeti-etimológiai szó
tárban, vagy az Akadémia Kiadó gondozásában 1973-ban megjelent munkámban (Magyar hadsereg és 
hadművészet a harmincéves háborúban). A közben eltelt közel negyed század, úgy tűnik, nem volt 
elegendő ahhoz, hogy a szintézis szerkesztői (szerzői) tudomást szerezzenek minderről. Tovább menve 
az is köztudott tény, hogy 1626-ban nem Bethlen szervezte a Habsburg-ellenes koalíciót, hanem az 
angol, a francia és a dán uralkodók. Az pedig csupán élénk fantáziaszüleménynek tekinthető, hogy 
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Bethlen Erdélyben „modern abszolutizmust" teremtett volna. Ő csupán folytatta azt a korábbi, erősen 
keleti despotikus jellegű uralmat, aminek belső korlátlanságát a Porta szavatolta. A fejedelem semmi
képpen sem alapíthatott egyetemet Nagyszombaton „két évtizeddel Pázmány előtt", mert annak l6 l5-
ben kellett volna megtörténnie, ami nyilvánvaló képtelenség. Arról különben, hogy ő Nagyszombatban 
bármikor is egyetemet alapított volna, egyetlen forrás, vagy e témával foglalkozó történetíró nem szól. 
Magam részéről csupán olyan adattal találkoztam, hogy ló20-ban Bethlen a nagyszombati nyomdát, 
amolyan „hadizsákmányként", Erdélybe szállíttatta. (A „Magyarország történeti kronológiája" II. köteté
ben olvasható ugyan olyan kitétel, hogy 1619 novemberében „Bethlen Gábor akadémiát (főiskolát) 
alapít Nagyszombatban (24 hallgató számára ösztöndíjat biztosít)", amit azután 1Ó22 januárjában átte
lepít Kassára, ám 1619 novemberében Bethlen távol tartózkodott Nagyszombattól és egészen más 
dolgokkal volt elfoglalva, mint főiskola-alapítással!) 

Időrendben tovább haladva meg kell állapítanunk, hogy számos tévedést, vagy ferdítést találhatunk a 
Császár Péterről, I. Rákóczi Györgyről vagy a XVII. századi, négy évtizedes kuruc harcokról írt részek
ben is. Talán apróságnak tűnik, de jellemző adalék: régóta köztudott tény, hogy a kuruc szavunk sem
miképpen nem származhatott Dózsa György hadinépénak ,,crutiatus"(=keresztes) elnevezéséből, s 
1978-ban sikerült tisztáznom a XVII. századi kuruc elnevezés történetét is. Ennek ellenére az 1995-ben 
megjelent könyv 88. oldalán még mindig a régen megcáfolt eredeztetés olvasható. Különben az is már 
több mint száz esztendeje közismert és elfogadott tény, hogy 1711-ben á kuruc had nem „tette le a 
fegyvert" Nagymajténynál. A valóságban mindenki megtarthatta és hazavihette mind a lőfegyverét, mind 
a szálfegyverét. Nagymajténynál a két szemben álló sereg ivászattal egybekötött kibékülése történt meg. 
Az is pontatlan, hogy 1848-ban Jellacié bán seregét „visszavonulásra kényszerítették" volna a frissen 
toborzott honvéd erők. A valóságban Móga vonta vissza a csapatait Pákozdtól Baracskáig, Jellačic vi
szont a kapott rendelkezés szerint Bécs felé vonult el, s december 30-án a móri ütközetben vereséget 
mért Perczel hadára. A horvát bán 1848-as tevékenységében lehetnek - és még valószínűleg sokáig 
lesznek is - eltérő megítélések a magyar és a horvát történetírásban, azonban a történeti tényeket tiszte
letben kell tartani és nem szabad utólagosan korrigálni azokat. Vitathatónak tartom a szintézis azon 
megállapítását is, hogy az 1849-es decemberi trónfosztás egy „teljesen független Magyarországot" ho
zott volna létre. Ugyanis, amint az köztudott, Kossuth felajánlotta a magyar királyi koronát az orosz cár 
vejének, Magyarország pedig a cári birodalom protektorátusa lett volna. Nem tudom, ez a státus meny
nyiben lett volna függetlenebb és nemzetibb, mint Magyarországnak a Habsburgok Dunai Monarchiájá
ban elfoglalt helyzete? Ennek és több más 1848-49-es problémának az elhallgatása, vagy egyoldalú 
megítélése szerintem káros a helyes magyar identitástudat megteremtése szempontjából is, de 
méginkább akkor, ha valóban rendezni akarjuk „közös dolgainkat." Az egyik sarkalatos pont ugyanis, 
ami elválaszt bennünket szomszédainktól, sőt szembe állít velük, az éppen 1848/49 eltérő értékelése. 
Azon az alapon, hogy 1848/49-ben az egyik oldalon álltak a forradalomért és szabadságért hevülő, 
nagylelkű, igazságos ügyért harcoló magyarok, a másikon pedig a „gonosz kamarilla" által feltüzelt, 
elvakult, ádáz, retrográd célokért küzdő szlovákok, románok, szerbek és horvátok, akik saját érdekeiket 
is félresöpörve fordultak szembe velünk, sohasem juthatunk közös nevezőre. Emellett nemigen találunk 
olyan európai nemzetet, vagy történetírást, amelyik elfogadja, osztja a mi nézetünket. Éppen ezért -
különösen egy horvát nyelven kiadott magyar történeti szintézisben - sokkal árnyaltabban, a nemzeti 
önkritikát sem mellőzve kellett volna szólni az összes Habsburg-ellenes küzdelmeinkről, különösen 
pedig az 1848/49-es eseményekről. 

Konkrét kritikai megjegyzéseimet - 1848/49 kivételével - zömében azon korszak eseményeivel kap-
, csolatban tettem meg, amivel magam is évtizedek óta foglalkozom. Ez persze nem jelenti azt, hogy ne 
lennének kifogásaim, kritikai észrevételeim például a XX. századi történeti és kultúrtörténeti résszel 
kapcsolatban is. Mindezek részletes felsorolására azonban nincs mód és lehetőség és nem is érzem 
azokat a szakmai kompetenciámba tartozóknak. Merem remélni, hogy a fölsorolt kirívó tartalmi arányta
lanságok, hiányosságok, ferdítések és az eklektikus történetszemléletet érintő kifogásaim is elegendők 
azon alapvetően negatív megítélésem alátámasztására, hogy semmiképpen sem volt szerencsés válasz
tás éppen ennek a magyar történeti szintézisnek a horvát nyelvű kiadása. Mentségül még az sem hoz
ható fel, hogy ne lenne ennél sokkal újabb, korszerűbb, pontosabb összefoglalás. A horvát nyelvű 
bevezető tanúsága szerint Dr. Drago Roksandié is ismert több, ennél sokkal modernebb és színvonala
sabb magyar történeti összefoglalást. Nem az én feladatom annak kutatása, hogy a horvát fordító és 
szerkesztő miért éppen a Hanák Péter nevével fémjelzett munkát ítélte a legalkalmasabbnak a horvátor
szági megjelentetésre. Én úgy vélem, hogy a Dr. Roksandié által fölsorolt és nyilván ismert szintézisek 
közül talán a Kosáry Domokos-Várdy Béla által 1969-ben kiadott szintézis (History of the Hungarian 

- 1 6 7 -



Nation) lefordítása lett volna a legszerencsésebb, amit Kosáry Domokos minden bizonnyal szívesen 
kiegészített volna a valóban napjainkig - és nem 1980-ig - terjedő időszak történetével. Ám ha Dr. 
Roksandič előnyben kívánta részesíteni egy már teljesen kész mű lefordítását horvátra, rendelkezésére 
állt volna például a magyar történelem eseményeit 1990-ig tárgyaló, 1993-ban Berlinben megjelent 
„Ungarns Geschichte", vagy ,,A magyarságtudomány kézikönyvében" német nyelven is megjelent 
történeti áttekintés is. Mindkét mű akár tartalmi arányait, akár az adatok pontosságát és szemléletét 
tekintve jelentősen fölülmúlja a Hanák Péter nevével fémjelzett szintézist és úgy mellékesen megje
gyezve alkalmasabb is e munkánál a közös dolgaink rendezésére. Talán nem ártott volna figyelembe 
venni azt is, hogy Zágrábban immáron harmadik éve működik egy a magyar történelem oktatásával is 
foglalkozó Hungarológiai Tanszék, amelynek a hallgatói több mint nyolcvan százalékban horvát anya
nyelvűek és ugyancsak szükségük lenne egy, a magyar történelmet színvonalasan és arányosan bemu
tató horvát nyelvű Magyarország története tankönyvre, amelyből a magyarul még nem tudó kezdő 
hallgatók is tanulhatnának. Ez a munka semmiképpen sem alkalmas e feladatra. 

Folyóiratunk 1995. évi évfolyamában Hermann Róbert két tanulmánya az 
Országos Tudományos Kutatási Alap F 013416. számú, Görgei Artúr 1848-49. 
évi iratainak összegyűjtését célzó pályázatának támogatásával készült: 

- Merénylet a fővezér ellen? - Görgei sebesülése. 1995/1., 88-100. o. 
- A Görgey-kérdés mai állásáról. Gondolatok és megjegyzések Kosáry 

Domokos „A Görgey-kérdés és története" című kötete kapcsán. 1995/4., 
116-134. o. 

A Hadtörténelmi Közlemények Szerkesztősége 
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SZEMLE 

GISELA BEINHOFF 

DIE ITAUENER AM HOF KAISER SIGISMUNDS (1410-1437) 

Europäische Hochschulschriften, Reihe HI. Bd. 620. 

(Peter Lang, Frankfurt am Main-Berlin-Bern, 1995.389 o.) 

Jelen mű disszertációként a gießeni Justus 
Liebig Egyetemen készült, műfaját tekintve 
azonban egy, az adott időhatáron belül teljes
ségre törekvő prosopográfiai adatgyűjtésnek 
tekinthető: mindazon itáliaiaknak a számbavéte
le, akik Zsigmondtól elismerést kaptak, s így bi
zonyíthatóan kapcsolatba kerültek udvarával, 
udvarához tartoztak, vagy azt meglátogatták. A 
Szerző ide sorolja a tanácsosi (8%), a familiarisi, 
(28%), a comes palatinusi, illetve lateráni palo
tagrófi (21%), nemesi (4%) címek adományozá
sát, a címeradományokat (6%), kétes származás 
esetén a legitimáció biztosítását (8%) valamint a 
lovaggá ütéseket, a "doktori cím, a poeta 
laureatusi címek juttatását, közjegyzői, kápláni 
és pénzvetőmesteri címek átadását. Az 578 re
gisztrált személy közül 141-en egyszerre több 
címhez is jutottak. 

Az éves megoszlás tekintetében érthető, hogy 
a velencei háború, a konstanzi zsinat évei, illet
ve a római császárrá koronázása előtti évek je
lentik a csúcspontokat. A Szerző a személyekre 
vonatkozó gyűjtését a legkülönbözőbb szem
pontok szerint értékelte, eredményeit grafiko
nokra vetítette és táblázatokban tekintette át, 
amelyek között a gondosan készített személy
névmutató nagyon hasznosnak bizonyul. 

Az eredmények a magyar történelem szem
pontjából sem mellékesek, mivel fényesen bi
zonyítják, hogy Zsigmond magyar királyként is 
nemzetközi udvart tartott, amelynek meghatá
rozó résztvevői voltak az itáliaiak. A vizsgált 
időszakban az 578 itáliai kiváltságolttal szemben 
570 nem itáliait találunk, ami még az adatok 
biztosra vehető elmozdulása mellett is az itáliai
ak statisztikai dominanciáját mutatja. Magyaror
szág Zsigmondnak köszönhetően vált az itáliai
ak utazásainak célpontjává: az Alpoktól északra 
tartózkodási helyeik több mint a fele Magyaror
szág (Buda, Pozsony, Visegrád, Trencsén). A 
kötet tagolása az egyes itáliai városállamokat 
követi, mint a kiváltságban részesültek szárma
zási helyét. 

A származási hely tekintetében meghatározó 
az illető városállamnak a császárhoz fűződő 
kapcsolata. Nem véletlen, hogy Milánó és a 
hozzá tartozó területek (Parma, Asti, Piacenza, 
1422 után Genova is) a legjelentősebbek 28%-
al, azaz az összes személy majdnem egy harma
dával. Ezzel szemben Velence a Terra ferma-val 
csak 17%-t ért el. 

A legjelentősebbekről rövid életrajzi összeállí
tás is olvasható, így a minket különösen érdeklő 
Ozorai Pipóról Firenzénél, vagy éppen 
Mantuánál Vergerióról. Rövid, lényegretörő be
vezetést kapunk az utazó udvarról, az udvari 
szolgálatról, Itália és a birodalom viszonyáról, az 
egyetemet végzettek udvari szerepéről, a dip
lomáciai szolgálat kialakulásáról, az udvari ün
nepekről és az utazó udvar költségeinek az 
előteremtéséről. 

Az ehhez hasonló névsorok készítése azon
ban a nem kis szorgalom mellett nem kevés kö
rültekintést is igényel. A hazai hadtörténész ma
gától értetődően igyekszik megkeresni a Zsig
monddal kapcsolatba került sienai hadmérnök, 
Taccola nevét. Igen elcsodálkozik, amikor a 
mutatóban hiába keresi. Már-már elhiszi 
Csapodi Csabának Taccolára vonatkozó kétke
dő szavait (Magyar Könyvszemle 1995. 1. sz. 12. 
o. o.), ha nem nézne utána Frank D. Prager és 
Gustina Scaglia: Mariano Taccola and His Book 
„De ingeneis" című munkájában. Ebből kiderül, 
hogy Taccola Marianus Jacobi de Humelis né
ven lesz a király familiarisa 1432. november 18-
án, majd 1433. szeptember 24-én Mantuában 
comes palatínus lesz Marianus Jacobi de 
Thomasinis néven, aminek hátterében jó okkal 
feltételezik a Taccoláról szóló biográfia szerzői a 
De ingeneis császárnak való átadását. A harma
dik könyvet bevezető dedikálás, amelyet 
Csapodi sajnálatosan nem tud értelmezni, ter
mészetesen még a császár koronázás előtt író
dott, valamikor Zsigmond 1431. évi megérkezé
sekor: „Hic liber continet in se multas 
questiones apositas mihi per stren(u)issimum 
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principem ac invictissimum Romanorum regum 
dominum, dominum SicisniundumO) favente 
Deo spe(c)tans ipsum diadematis imperii 
coroneatum". Ennek ismeretében Beinhoff listá
ján már könnyűszerrel megtaláljuk 1245. olda
lon a 1<5. sorszámmal Humelis, illetve 24. sor
számmal Tomasini név alatt. 

A magyar kutatók számára is fontos az adat
gyűjtés, amit nyilván tudnának is bővíteni. En-

Tüdős Simon Kinga, a román Nicolae Iorga 
Történettudományi Intézet tudományos munka
társa, az Erdélyben helytálló idősebb magyar 
történésznemzedék példájából erőt merítve, 
több mint két évtizeden keresztül, konok kitar
tással gyűjtötte a háromszéki templomvárakra 
vonatkozó adatokat. A háromszéki (sepsi
szentgyörgyi) születésű szerző szinte természet
szerűen kezdett érdeklődni a székely építészet 
e korábban figyelemre is alig méltatott emlékei 
iránt. A háromszéki templomvárak úttörő mo
nográfiájának kéziratával már 1983-ban elké
szült, de kiadását akkor a cenzúra megakadá
lyozta. A sors rossz tréfája, hogy mire a Püski 
Kiadó jóvoltából végre nyomtatásban is megje
lenhetett, a Gyöngyössy János, Kerny Terézia, 
Sarudi Sebestyén József szerzőtrió jóval később 
írt Székelyföldi vártemplomok című is
meretterjesztő műve megelőzte. A kései megje
lenés mégsem vált a monográfia kárára, mert a 
szerző beépítette könyvébe az elmúlt tíz év alatt 
folytatott demográfiai és művészettörténeti ku
tatásainak eredményeit, és a háromszéki 
templomerősségek építészettörténetét a XV-
XVIII. századi székely történelembe ágyazta. 

A templomépület védelem céljainak meg
felelő erődítése nem az erdélyi építészet kizáró
lagos sajátja. Európa szinte valamennyi olyan 
vidékén fellelhető, már a kora középkortól 
kezdve, ahol a külső támadás veszélye hosz-
szabb ideig fennállott. Franciaország déli és 
délkeleti részén az arabok ellen, északi vidékein 
az angolok ellen húztak falakat a templomok 
köré a VTII-IX. századtól. Számos szászországi 

nek tág tere van, hiszen a Zsigmond-kori okle
véltárat is mellőzve a Szerző a magyar szakiro
dalomból csak Mályusz Elemér monográfiájának 
német változatát és Székely György egy tanul
mányát (Wallons et Italiens en Europe Centrale) 
idézi. 

Veszpréniy László 

templom védelmére építettek védőfalat az ez
redforduló táján. Még később, a török terjesz
kedés kezdetekor erősítették meg Szlavón- és 
Horvátország, valamint Moldva és Havasalföld 
templomerősségeit. Az erdélyi templom
várépítés kiváltó oka is a fenyegető külső ve
szély volt. Az erdélyi templomvárak kezdetben 
a tatárok, később a török-tatár seregek, majd a 
XVI. század végétől a császári csapatok, s al
kalmanként (Báthori Zsigmond, Báthori Gábor, 
II. Rákóczi György idején) a belső harcok előli 
menedékül szolgáltak. Tüdős S. Kinga a mono
gráfia első fejezetében az európai és az erdélyi 
párhuzamok áttekintése után tisztázza a 
templomerősség fogalmát és építészeti jegyek 
(alaprajz és építési technológia) alapján három 
típusát különíti el, ezek: a kerített templom, a 
templomvár és a templomerőd. 

A második fejezet foglalkozik a háromszéki 
templomvárak típusaival, építészeti sajátossága
ival. A hadtörténész számára ez a munkának a 
legizgalmasabb része, mert a szerző itt több 
hadtörténeti vonatkozású kérdést érint. Tüdős 
Simon Kinga számításai szerint a XI. századtól a 
XVII. századig mintegy 300 templomvár épült 
Erdélyben, ennek kb. egytizede a berecki 
(háromszéki) havasok alján, a mai Kovászna 
megye területén fekvő Háromszéken. Létrejöt
tüket a természetföldrajzi adottságok mellett a 
települések társadalmi berendezkedése és de
mográfiai viszonyai határozták meg. A szerző 
meggyőzően bizonyítja, hogy a templomvárak 
építése elsősorban a szabad székelység rétegé
vel és a templomát fallal övező székely telepü-

TÜDŐS S. KINGA 

ERDÉLYI VÉDŐRENDSZEREK A XV-XVIII. SZÁZADBAN 
HÁROMSZÉKI TEMPLOMVÁRAK 

(Püski Kiadó, Budapest, 1995. 230 o.) 
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lés lélekszámával hozható összefüggésbe. 
Pontosabban: egyenes arányosság van a temp
lomvárak nagyságrendje és a szabadok rendjé
nek a népességen belüli aránya, valamint a 
templomvárépítés és a településnépesség kö
zött. Azokban a helységekben, ahol a feudális 
függőségbe (zsellér-, jobbágysorba) jutottak 
aránya magasabb, ott az egyház épületét leg
többször csak keskeny (70-80 cm) alapozású, 
épp emiatt alacsony kerítőfallal vették körül, 
mint például Bodokon, Káinokon, Középajtán, 
Páván, Kézdialbison, Gelencén, Esztelne-
ken,vagy Sepsiszentkirályott. Ahol viszont a la
kosság lélekszáma jelentősnek mondható (100-
150 családfős települések), ott nagyobb méretű, 
egy, vagy több toronnyal ellátott falat, eseten
ként az olasz rendszer hatására (ó-olasz) bás
tyákkal megerősített erődítéseket emeltek, mint 
Illyefalván és Árkoson. 

Tüdős S. Kinga joggal hangsúlyozza, hogy a 
háromszéki templomvárak - bár némely voná
sukban, pl. az olasz várépítési mód külső formá
inak, a falakat díszítő reneszánsz pártázatoknak 
az átvételével a fejedelmi, főúri építkezések 
hatását tükrözik - a székely falvak és mező
városok közösségének önerejéből jöttek létre. 
Azzal az állításával azonban már aligha lehet 
egyetérteni, hogy szervesen beilleszkednének 
egy török birodalom elleni védővonalba, hogy 
az erdélyi védőrendszer részét képeznék. Az el
szigetelt székely communitások, egymástól java
részt függetlenül, helyi igény szerint, saját ol
talmukra hozták létre erősségeiket. Ahogyan a 
háromszéki közszékelyek egy 157l-es panasz
levelükben írják: „Miért penig az Háromszék az 
két oláh ország szélén vagyon, és gyakran törö
kök és oláhok miatt rablás esett, vadnak 
közöttök maguk oltalmára épített erős kastélyok 
és cinteremek, kiket nagy költséggel, puskákkal, 
szakállasokkal, porral, golyóbissal valamennyire 
megerősítettek." Ezeknek nem volt szerepük az 
erdélyi határvédelemben, nem voltak részei a 
török ellen vetett várrendszernek, amiként a 
XVII. század elején a török hódoltság területén 
önvédelemre szerveződött parasztvármegyék 
nagyobb településein található egyszerű vé
delmi berendezések (torlaszok, árkok, nota 
bene: fallal körülvett templomok) sem. Két, ép
pen a szerző által kiemelt tény bizonyítja ezt. 1. 
A lemhényi templomvár Rákóczi Zsigmond 
részéről történt megerősítéséről szóló bizonyta
lan utalást kivéve egyetlen egy adat sincs, amely 
az építkezések központi támogatására, egymás
sal való rendszerszerű összekapcsolódására en
gedne következtetni. 2. Azokon a földrajzi 
pontokon, ahol a határvédelemnek, vagy a tö
rök elleni védelemnek a katonai szempontjai 

ezt indokolnák (például a Feketeügy és az Olt 
folyók völgyében haladó hadi utak mentén, va
lamint Erdély két kulcsfontosságú kapujának: az 
Ojtozi- és a Bodza-szorosnak a közelében), 
egyetlen megerősített templomot sem találunk. 

Tüdős S. Kinga nagy figyelmet szentel a 
templom várak fegyverzetéről, az ott folytatott 
had-viselésről fennmaradt szórványos adatok
nak. A faluközösségek részletesen szabályozták 
templomaik védelmét békeidőben és veszély 
esetén, s rendszabályaikat írásba is foglalták. 
Ezekből rendkívül érdekes kép bontakozik ki 
egy katonailag szervezett társadalom önvé
delméről. 

A könyv második fejezete végül az építkezé
sekben részt vállaló patrónusok, mecénások, 
mesterek és művészek számba vételével zárul. 
Javarészt nekik köszönhető a háromszéki 
(erdélyi) templomvárak szerkezeti megoldásai
nak gazdag formatára, építészeti külsejük táj
egységekhez, helyi művészeti hagyományok
hoz, anyagi feltételekhez alkalmazkodó sokszí
nű arculata, amely sajátos erdélyi színben tün
teti fel őket. 

A monográfia harmadik fejezetében kapott 
helyet a 31 háromszéki templomvár műemlékle
írása, Albis tornyos templomvárától Zalán kerí
tett templomáig. Tüdős Kinga az okleveles és 
elbeszélő források széles körére, a korábbi 
szakirodalomra, a régészeti feltárások és restau
rálások eredményeire, valamint saját helyszíni 
terepbejárásainak tapasztalataira támaszkodva 
magabiztosan jelöli ki az egyes építmények ke
letkezési idejét, stílusát, s nem egy ma már nem 
is látható védőművet rekonstruál. Műemlékle
írásainak középpontjában az erődítés építészet
története áll, ám minden esetben kitér a temp
lomvár magvát képező templomépület leírására, 
tárgyalja a földrajzi fekvést, az építő székely fa
luközösség társadalmi-demográfiai viszonyait, 
az életét befolyásoló történelmi eseményeket. A 
szemléltetést szolgáló gazdag illusztrációs anyag 
(alaprajzok, korabeli ábrázolások, archív felvé
telek és a napjaink állapotát megörökítő fény
képek) révén munkája a nagyközönség számára 
is színes, érzékletes képet ad a székely építészet 
ezen emlékeiről. 

Mindazt a rengeteg tudnivalót, amely mono
gráfiájában szétszórva található a háromszéki 
templomvárak adományozóiról, mecénásairól, 
építőmestereiről, művészeiről, az építkezések 
időrendjéről, a szerző a kötet végén Adattárban 
foglalja össze. 

Tüdős Simon Kinga az erdélyi történelemku
tatás új útjain járva a templomvárépítést a 
művelődéstörténet részének tekinti, s emlékei 
mögé fölrajzolja a korabeli ember tudását és íz-. 

* 



lését, észjárását és szükségleteit. Anyagismere
tének és sokoldalú feldolgozásának köszön
hetően monográfiája hasznos kézikönyve lesz a 
székely (templom)építészettel foglalkozó szak
embereknek, de a katonailag szervezett székely 

társadalom önvédelmének bemutatásával a 
hadtörténészeknek is tanulságokkal szolgál. 

Hausner Gábor 

HANS-JOACHIM TORKE (HG.) 

DIE RUSSISCHEN ZAREN 1547-1917 

(Verlag CH. Beck, München, 1995. 406 o.) 

Kormányzattörténet, archontológia, életrajz -
így lehet jellemezni a Hans-Joachim Torke szer
kesztésében megjelent, az orosz cárokról szóló 
munkát. A kötet azonban ennél is többet tartal
maz. A cárok személyén és uralkodásán túl 
Oroszország egész történetét 1547 és 1917 kö
zött; tehát 370 évnyi időszakot ölel fel. Ez a 
hosszú korszak az orosz államhatalom kialaku
lásánál periódusa; kelet-európai, európai majd 
világhatalommá válásának története. Ezt a fo
lyamatot a szerkesztő és munkatársi gárdája az 
egyes uralkodók hatalmi politikáján keresztül 
mutatják be, különös tekintettel az egyes cárok 
személyiségére. Az orosz történetírásban az 
utolsó fél évszázadban a személyiség szerepe 
nem kapott megfelelő értékelést. Nemcsak 
Oroszországban. Magyarországon sem történt 
meg a történetírásban az uralkodók megfelelő 
méltatása, lélektani portréjuk elkészítése. Ná
lunk e téren szinte az egyetlen kivételt 
Dümmerth Dezsőnek az Árpádok, az Anjouk és 
a Hunyadiak pszichikai jellemképét felvázoló, 
élénk visszhangot is keltő munkássága jelentet
te. Éppen Dümmerth műveinek sikere mutatja, 
hogy az ilyen irányú történelmi munkák iránt 
nagy az érdeklődés. Nyugaton, ahol a személyi
ség történelmi jelentőségét a historiográfia ko
molyan nem vitatta, az elmúlt több mint félév
század alatt számos biográfia került kiadásra, 
uralkodókról és államférfiakról. Ezek legna
gyobb része azonban egy, vagy legfeljebb két 
szerző műve. 

Torke munkájának az ad különös érdekessé
get, módszertanilag is, hogy tíz történész tanul
mányaiból áll össze - észrevehetően többé-
kevésbé egységes szempontok alapján. A 
szerkesztőn kívül, aki a berlini Freie Universität 
kelet-európai történelemtanára, a többi szerzők 
is nevesek. Frank Kämpfer, Helmut Neubauer, 
Erich Donnert, Aristide Fenster, Mark Raeff, 
Alexander Fischer, Hans-Jobst Krautheim, 

Nikolaus Katzer és Heinz-Dietrich Löwe írtak 
egy, vagy több fejezetet, vázolták fel egy, vagy 
több cár politikai és magánemberi arculatát. 

Torke a bevezető tanulmányban hangsúlyoz
za, hogy a „caesar" szóból eredő „cár" megjelö
lés voltaképpen nem egészen pontos. Cárok 
ugyanis csak 1721-ig uralkodtak Orosz
országban, azóta az államforma császárság volt; 
csak a nép nyelvében maradt meg az uralkodó 
régi - 1474-től használt - címe, melyet, Bizánc 
bukása után, III. Iván moszkvai nagyfejedelem 
használt államfőként először. A császárság kor
szakában a cár megjelölés csak járulékos cím 
volt, de ez lett a közkeletű. 

A tárgyalt periódus IV. vagy Rettenetes Iván
nal kezdődik, akit 1547-ben koronáztak meg 
cárrá. Még az ősi Rurikida dinasztia tagja volt, őt 
elmebeteg fia követte; aztán négy különböző 
cár és ellencár következett, m&jd 1613-tól a 
Romanov és 1762-től a Romanov-Holstein-
Gottorp ház uralkodott a területben egyre ki
terjedő Oroszországban. 

A periódushatár némileg - a kezdetet tekintve 
- kissé önkényesnek is tűnik. Ezt azonban a 
könyv félreérthetetlen tendenciája sugallja. A 
cél ugyanis az orosz autokrácia bemutatása 25 
uralkodó és régens uralmának példáján. Az 
orosz autokrácia abban különbözik szerzők 
szerint a nyugat-európai abszolutizmustól, hogy 
igazi rendek híján az uralom teljesen korlátlan s 
ezért megújulásra, reformokra sem igazán ké
pes. 

Itt van éppen a könyv gyenge pontja. Tipikus 
a nyugati szemléletnek az orosz viszonyokra 
való alkalmazása. Valójában Oroszország uralmi 
szerkezetének megértése nyugati történész 
számára nagyon nehéz, főként azért, mert az 
ortodox egyházi, szláv és finnugor etnikai és 
társadalmi adottságok, a steppei népek változó 
történelmi nyomása nélkül Oroszország törté
nelme nem érthető meg. A feltétel nélküli en-
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gedelmesség követelése itt bizonyos fokig 
mindig létbiztonsági kérdés volt, melynek Nyu
gaton nem volt megfelelője. Az autokrácia két
ségkívül súlyosan nehezedett a népességre, ki
vált ha alkalmatlan ember kezében volt a hata
lom, másrészt viszont a gyakori szükségállapo
tok és az állandó fenyegetettség régiójában ha
tékonyabbnak bizonyult, mint a rendi fékektől 
és részérdekektől legyengített uradalmi rend. 
Bár a könyv erre csak itt-ott és igen határozatla
nul utal, de történeti tény, hogy míg a lengyel 
nemesi-rendi demokrácia például a vizsgált 
időszakban gyakran még megvédeni sem volt 
magát képes a török-tatár támadásoktól és végül 
felosztásra, állama megszüntetésre is került, 
addig az autokrata cári hatalom Orosz
országnak, mint államnak, egyetlen megszakítat
lan sikersorozatot jelentett. Az óriási és évszá
zadokon át egyre növekvő területű országnak a 
korlátlan cári hatalom valószínűleg az egyetlen 
alkalmazható kormányzati formája volt, ahol a 
nyugati eszmék, érthető okokból, rendre csődöt 
mondtak. Másrészt viszont a cárok hatalma sem 
volt oly korlátlan, hogy gátlástalanul túltehették 
volna magukat az egyház által képviselt vallás
erkölcsi törvényeken anélkül, hogy ezért va
lamilyen formában meg ne bűnhődtek volna. 
Az uralkodói autokráciának is megvoltak a ma
ga belső fékei. 

Az autokráciának egyik igen fontos eszköze 
volt a veszélyeztetettség régiójában a megfelelő 
fegyveres erő. Ez a hadtörténészt kiválóan 
érdeklő kérdés szinte minden egyes cár életraj
zában szerepel, bár nem mindig a téma 
jelentőségének megfelelően. Az út a sztrelec-
seregtől az állandó és mindenütt kiemelten 
fontos szerepet játszó állandó hivatásos hadse
regig az egyes uralkodók életrajzának kapcsán 
domborodott ki. A szerzők ugyan nem mondják 
ki így, de Oroszország története nagy részben 
az orosz hadsereg - és hódításainak, vállalkozá
sainak - története is. Ehhez képest a könyv 
egyes fejezetei ezt a kérdéskomplexumot eltérő 
mélységben tárgyalják. I.(Nagy) Péter életrajzá
ban (Erich Donnert munkája) például alig tör
ténik utalás arra, milyen kiváló szervezésű és 
harci morálú svéd sereggel kellett az orosznak 
megküzdenie. A golovcsini sáncoknak a své
dektől történt bravúros elfoglalása - mely I. Pé

ter számára nagy veszélyt jelentett - meg sincs 
említve, csupán a poltavai csata, melyben a már 
leharcolt svéd sereg állt szemben a kétakkora 
orosz erővel. A cárnak II. Rákóczi Ferenccel 
való kapcsolatát sem említi. Viszont éppen az I. 
Péterről szóló 23 oldalnyi fejezet mutatja, hogy 
még ilyen viszonylag rövid terjedelemnél is 
előnyös a belső fejezetcímek alkalmazása. (A 
fiatal cár - az északi háború és a hatalmi politika 
- a reformmű - népi ellenállás és oppozíció - a 
személyiségjegyek.) 

Az egyes cárok életrajzai előtt áll portréjuk. 
Ezt követi az uralkodás időpontja, majd a de
mográfiai-genealógiai adatok, külön kiemelve. 
Születés, koronázás, halálozás helye és ideje. 
Házasság illetve házasságok, a házastárs nevé
vel, pontos életrajzi adataival, a gyermekek 
adatai. Arra is utalás történik, hol van az illető 
cár eltemetve. 

Az egyes fejezetek forrásait hátul bibliográfia 
tárja fel. A bibliográfiák egységes szempontúak. 
Nemcsak a vonatkozó művek - néha kéziratok 
- címeit és megjelenési helyeit adják meg, ha
nem az összeállítók forráskritikai megjegyzé
sekkel is kísérik az egyes címeket. Ezekből az 
látható, hogy a legtöbb, az életrajzokhoz fel
használt mű vagy Nyugaton jelent meg - részint 
még 1917 előtt! - vagy Oroszországban, de 1989 
után. E szakirodalom az orosz történelem más 
kérdéseire vonatkozó kutatás számára is jól 
használható. Különösen érdekes, hogy viszony
lag sok monografikus feldolgozás jelent meg 
hasonló tárgykörben az újabb évtizedekben az 
Egyesült Államokban, ahol a russzológiai kuta
tások - érthető politikai okokból is - kiemelt 
érdeklődéssel találkoztak. Bár az ilyen típusú 
forrásbemutatás nem pótolja a számjelzéses 
lábjegyzeteket, de mindenesetre a könyv szín
vonalasságát bizonyítja. 

A kötetet betűrendes személynévmutató zár
ja. Sajnos, tárgymutatója - ami az egyes kérdé
sek feltárását megkönnyítené - nincsen. Azon
ban így is nemcsak tudományos színvonalú, 
hanem olvasmányos munka is, mely a szakem
ber számára éppúgy tartalmaz mondanivalót, 
mint a nagyközönség számára, melynek első
sorban készült. 

Fallenbüchl Zoltán 
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GERD VOIGT 

RUSSLAND IN DER DEUTSCHEN 
GESCHICHTSSCHREIBUNG 1843-1945 

(Akademie Verlag, Berlin, 1994. 492 o.) 

Az orosz történelem, a német-szláv kapcsola
tok és ellentétek vizsgálata 1706, az első orosz 
katonai kötelék szászországi bevetése és 
Fraustadt melletti csatája óta fontos feladata a 
német tudománynak. A XVIII. századi igényeket 
fokozta, hogy 1734-ben az oroszok megszállták 
Danzigot, 1747-ben egy 30 000 fős hadseregük 
eljutott a Rajnáig, 1779-ben pedig Oroszország a 
német birodalmi alkotmány garanciahatalmává 
lépett elő. A széttagolt német-római császárság 
államai számára a „szomszédos északi ország
ból" félelmetes birodalom lett, amelynek viszo
nyaival létkérdés volt tisztában lenni. A korábbi 
kereskedelmi és katonai kapcsolatokat kihasz
nálva megjelentek Szentpéterváron a jénai, a 
lipcsei, a göttingeni és elsősorban a hallei 
egyetem professzorai, akik katedrát szereztek a 
Néva parti városban, és az oktatás mellett kutat
ták az Ázsiára is kiterjedő birodalom felemelke
dése okait. A német G. F. Müller például több, 
mint fél évszázadon keresztül foglalkozott az 
orosz történelem kezdeteivel, s 1749-ben tartott 
előadásában, a Nestor-krónika elemzése alap
ján, először ismertette az orosz állam normann 
alapításának körülményeit és a normannok 
holsteini eredetét. A. L. Schlözer Moszkva 1147-
es várossá emeléséről, az orosz pénzügy 
történetéről írt könyvei mellett a legnagyobb 
hatást az „Allgemeine Nordische Geschichte" 
címmel váltotta ki. Társaik, mint G. S. Bayer ori
entalista, C. Schmidt-Phiseldeck kortörténeti 
kutató, G. Achenwalls statisztikus és mások, kö
zös munkával, megteremtették azt az informá
ciós bázist, amely lehetőséget nyújtott a német 
tudósoknak a politikai döntések befolyásolásá
ra. 

Gerd Voigt könyve sikeres historiográfia az 
1843, a konzervatív német orosz felfogás kezde
te, August von Haxthausen híres, keleti útja és 
1945, a náci, negatív-radikális megközelítés vé
ge közötti évszázad publikációiról. Bemutatja a 
hétköznapi német egyoldalúságot, a századfor
duló előtti, vak nemesi lelkesedést épp úgy, 
mint a mai kispolgári előítéleteket, a közhelye
ket, az örök, német gazdasági-, kulturális és rjio-
rális fölényről szóló, hamis képet. Mellé állítja a 
jelentős, gyakran elfelejtett tudósok mintegy 
1300 művének orosz-felfogását, többnyire 
időhatárok nélkül, kutatási módszerek, gondol

kodásmódok és következtetések alapján cso
portosítva. Igyekszik megadni a tudományos 
teljesítmények minőségi hierarchiáját is, amikor 
kiemel nagyhatású történészeket, másokat 
irányzatokba sorol, vagy csak a függelékben 
említ. 

Voigt a századvég élő, konzervatív rokon
szenvét a német nemességnek a napóleoni há
borúk utáni egzisztenciális félelmével magya
rázza, amelyet erősített a porosz királyi hatalom 
ingatagsága és a polgárság politikai térnyerése. 
A földbirtokos junkerek számára a cári udvar 
állandó és egyértelmű szövetséges maradt a 
vállalkozói rétegektől fenyegetett világban is, 
akárcsak 1814-ben. Az ő vonzódásukat fogal
mazta meg a tekintélyes Theodor von 
Bernhardi, aki veszélyeket sejtető, a liberális 
értékek tiszteletreméltó ellenpéldát láttatott a 
konzervatív orosz valóságban. Az idős Theodor 
Fontane pedig a hétköznapi német illúziót fo
galmazta meg véleményével: „...Én Orosz
ország, Miklós és Sándor mellett állok. 
Preobrazsenszk, Szemenov, Kaluga - ők a mi 
igazi védelmezőink. Minden más forradalmi, és 
ami forradalmi, az bajt jelent.„A német nemes
ség évtizedek múltán is élesen emlékezett a két 
leghíresebb, felszabadító ezredre, a preob-
razsenszkire és a szemenovira, és Kalugára, 
ahol először lobbant föl a Moszkvára is 
átterjedő, Napóleon haderejét elpusztító tűz. 

A német-orosz viszony fordulatai - Voigt 
szerint - többnyire egybeestek a német kutatók 
véleménymódosulásaival, amelyeket a politikai
publicisztikai hangadók terjesztettek el a közvé
leményben. A konzervatív rokonszenvet felvál
tó új iskola Alexander Brückner nevéhez 
fűződik, aki az egyetemes történelmi összefüg
gésekben vizsgálta az orosz múltat. Évtizedes 
szorgalommal gyűjtötte össze az Oroszországra 
gyakorolt külső - vallási, katonai, kulturális, 
gazdasági és tudományos - hatásokat és három, 
időben is elhatárolható hullámot különböztetett 
meg. Az elsőbe a középkorig érvényesülő, bi
zánci befolyást sorolta - a normann szerinte 
nem volt mélyreható - , amely a görög lelkipász
torok, írástudók, tanítók, állami tisztségviselők 
értelmiségi rétegéből sugárzott ki és a társada
lom valamennyi csoportját érintette. Az orosz 
történelemben a legnegatívabb vonásokat a 
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XIII. és a XVIII. század között érvényesülő tatár 
befolyás alakította ki. Brückner szerint az ön
kény, a bűnözői indíttatású ítélkezés, a kegyet
lenség, az államhatalom korruptsága, a mérték
telen szigorúságú adózás, a nők rabszolgasorsa 
a század végére az orosz élet meghatározójává 
vált. A következő évszázadokban pedig a kiala
kult viszonyok megkövülését lehetett érzékelni 
a kemény és primitív kizsákmányolásban, ,,...a 
hadviselés módjában, a hadifoglyokkal szem
beni bánásmódban, a gazdasági környezet 
pusztításában." Az orosz katonák „...minden bi
zonnyal a tatárok legjobb tanítványai voltak" -
kijelentéssel szakított Brückner végleg a nemesi, 
konzervatív szemlélettel. Az utolsó évszázadok
ban Oroszország európaizálásáról, mint a har
madik külső hatáshullámról lehet ugyan be
szélni - fogalmazott Brückner - de Nyugat-
Európával szemben a gazdaság produktivitása, 
az államapparátus szervezettsége, a középosz
tály minősége fájdalmasan elmaradott. Csak a 
lengyel és a Dnyepertől nyugatra fekvő ukrajnai 
területek szakadtak el végleg Ázsiától. 

Voigt könyvében külön fejezetet szentel a 
reformkonzervatív történetíróknak, akik új 
megfogalmazásaikat 1912 tavaszán, az állam és 
a tudományok vezetői által összehívott konfe
rencián fejtették ki. Az előadók pozitívan érté
kelték az orosz technikai fejlődést, az államap
parátus modernizálását, az alkotmányos monar
chia létrejöttét, mert velük vélték visszaszorítha-
tónak a forradalmi mozgalmakat. A huszadik 
században uralkodó, nyíltan oroszellenes irány
zat két évvel később, 1914 szeptemberében 
született. Voigt szerint a tudományos kutatás 
nem leplezhette le magát alpári propagandával, 
a váltást azonban hangsúlyozhatta. A katonai 
körök nyomására a konzervatív Tageszeitungtól 
távoznia kellett a huszonkét esztendeje hang
adó vezércikkírónak. Helyette Theodor 
Schiemann történész jelölte ki a kutatási felada
tot: a fő téma az 1905-1907-es orosz forradalom 
elemzése lett. A német tudósokat nem érdekelte 
a japánokkal vívott háború utáni orosz valóság, 
a munkások és parasztok elkeseredettsége az 
állami hatalommal szemben a forradalom, 
amely felborította Európa több évtizedes nyu
galmát és megtörte megszakítás nélkül fej
lődését, a jogérzéket teljesen nélkülöző és 
mindig is kezelhetetlen orosz vadság miatt rob
bant ki. Schiemann tudósi rangja hitelt adott 
ítéletének: „...A szláv népeket, ezt erősíti meg 
újra és újra a tapasztalat, nem lehet parlamentá

risán kormányozni. Egyetlen példa sincs, hogy 
ez a faj eltűri ezt a szisztémát. Ebből le kell 
vonni a politikai konzekvenciákat." 

A háború és az orosz forradalom után befo
lyást gyakorló történészek zöme a fronton har
colt. A katonai élmények eltérő hatásokat váltot
tak ki, amelyek - Voigt szerint - végső soron két 
nagy csoportra osztották a tudósokat. Az orosz 
hadifogságot, a szovjethatalom erőfeszítéseit 
átéltek szociálisan érzékenyebben elemezték az 
orosz valóságot, objektivitásukat pedig a német 
közvélemény számára igen előnyös „rapallói-
szerződés" tette elfogadhatóvá. A weimari köz
társaság demokratikus légkörében, az em
lékekből táplálkozó feszültségek ellenére, 
kiemelkedően szakszerű művek oldották az 
oroszellenes hangulatot, és találtak kiadót 
Szovjetoroszországban is. Leopold K. Goetz 
szkeptikus alaphangú, a középkori orosz val
lástörténetről, majd a német-orosz kereske
delmi kapcsolatok fejlődéséről írt könyvei, Kari 
Stählinnek az utolsó 150 évről, illetve az angol, 
a francia és a szovjet forradalomról írt összeha
sonlításai iskolákat teremtettek és a kutatók tu
catjait késztették modern elemzésekre. Ugyan
akkor a weimari köztársaság utolsó, válságos 
esztendeiben a fogékony egyetemi hallgatók 
körében egyre inkább az ellentmondást nem 
tűrő, nacionalista beállítottságú történészek 
gyakoroltak erősebb hatást. Valamennyien ka
tonatisztként szolgáltak, könnyen ragadtatták 
magukat realitást nélkülöző ítéletekre, magasz
talták az emberi méltósággal ellentétes, igazta
lan háborús erényeket, saját véres gonosztettei
ket, antiszemiták voltak és gyűlölettel beszéltek 
a volt ellenségről, Oroszországról. Az ismerteb
bek, Werner von Harpe, Peter Kleist, Gerhard 
von Mende főleg a könnyen megtagadható és 
elvethető orosz történelmi elemeket hangsú
lyozták műveikben, és megteremtették a lehe
tőséget a náci propaganda offenzívájához. 

Voigt historiográfiájának utolsó fejezetei a 
nemzetiszocialista állam felderítő szolgálatai és 
a birodalom engedélyezett történetírói közötti 
együttműködésről adnak képet. Majd a német 
tudományos kutatások száz évét értékelő könyv 
63 kiemelkedő szerző legfontosabb nézeteit 
tükröző dokumentumokat ad közre. A művet 
óriási irodalomjegyzék és a szokásos függelék 
zárja le. Gerd Voigt tudománytörténete első
rangúan hasznosítható összegzés. 

Bencze László 
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DAVID OMISSI 

THE SEPOY AND THE RAJ 
The Indian Army, 1860-1940 

Studies i n Military a n d Strategie History 

(Macmillan, Houndmills, London, 1994. 310 o.) 

A könyv tárgya a bennszülött indiaiak sze
repvállalása a gyarmati brit indiai hadseregben. 
A szipoj annyi, mint a nálunk is ismert szpáhi 
(katona, lovaskatona), a Raj pedig a brit főség 
alatt működő indiai állam. A fiatal szerző, az 
angliai Hull egyetemének oktatója, már a beve
zetőben rendkívül érdekes kérdések sorát teszi 
fel, amelyekre élvezetes stílusban megírt köny
vében választ is ad: mi volt a szerepe a brit 
gyarmati rendszer működésében a helyiekből 
szerveződő hadseregnek, a toborzás folyamán 
miként használták ki az angolok a rendkívül 
erős etnikai és vallási ellentéteket, milyen haté
konysággal működött a sereg? A válasz a követ
kező fejezetekben olvasható: toborzás, a hadse
regszervezés stratégiái, a harci szellem, a hadse
reg tiltakozásai és lázadásai, a hadsereg in-
dianizálása, a katonai erő és gyarmati igazgatás 
kapcsolata. 

Bármennyire is hihetetlen, az India Office 
Library hatalmas katonai anyagát még senki sem 
dolgozta fel átfogó igényű hadtörténelmi szin
tézis készítéséhez. így a korábbi szerzők (Ph. 
Mason, P. Cohen, T. Heathcote) előmunkálatai 
után asztalunkra került munkát még törvénysze
rűen követni kell a forráskiadások és résztanul
mányok sorának. 

A tárgyalt időszakban az indiai hadseregnek 
elsősorban belpolitikai funkciói voltak, eltekint
ve az Afganisztán felé irányuló orosz birodalmi 
törekvésektől, majd a kommunista időszak pro
pagandájától. A XX. században a félsziget bel
politikai konszolidálása komoly erőfeszítéseket 
követelt a brit hatóságoktól, hiszen az amritszári 
vérengzéshez mérhető incidensek csak a nö
vekvő elégedetlenség csúcsát jelentették. Az 
indiai társadalom ismert vallási és etnikai ellen
téteinek köszönhetően azonban az angoloknak 
nem volt túl nehéz fenntartani az indiaik jelen
tős arányát a gyarmati hadseregben. Ez évente 
kb. 20 000 indiai újoncot jelentett. A Szerző 
idézi Sir Roberts véleményét a XIX. század vé
géről: „Csak egy intézményről állíthatjuk hatá
rozottan, hogy támogatásuk nélkül az (indiai) 
Kormány megszűnne, s ez a hadsereg." 

A kollaboránsok tömegeit a Pandzsáb terüle
téről származó középparasztok alkották, már az 
1880-as évektől. Különösen törekedtek a kato

nai erényeikre büszke népcsoportok, mint a 
szikhek megnyerésére, valamint a katonaállítási 
kiváltságban részesülő települések kiemelt tá
mogatására. A katonának álltak jó része önkén
tes volt, akiket a könnyen belátható előnyök 
késztettek erre a döntésre. Az angolok mesz-
szemenően kihasználták a helybeliek katonai 
vitézségre, helytállásra való törekvését, ami a 
katonákat osztályuk, kasztjuk, lakóhelyük előtt 
is megbecsültté tette. Az ügyes szervezőmunká
val fegyelmezett, meglepően hatékony sereget 
sikerült kialakítani, amelyet - részben a katonai 
címeken és rituálén keresztül - meglepő mérté
kű lojalitás fűzött az angol királyi dinasztiához. 

A szipojok egy részének 1857. évi, más indiai 
egységek által levert lázadása után a korábbi bi
zalom ugyan nem állt helyre, az akkor kialakí
tott arány - két-három helybelihez egy angol 
katona - az angol uralom végéig változatlan ma
radt. 1886 és 1930 között a lázadások sohasem 
terjedtek túl egy zászlóalj keretein. Sajátos feje-
zetét\ jelenti az indiai hadtörténetnek az 1914-
ben Franciaországban harcoló 4 egység sorsa, 
akiket alkalmatlanságuk miatt jó részt ki kellett 
vonni 1915 végére. 

Az első világháború vége itt is jelentős válto
zásokat eredményezett. Napirendre került a 
hadseregnek a helyi nacionalisták által szorgal
mazott indianizációja, vagyis egyre nagyobb 
számban nyíltak meg indiai tisztek előtt az 
egyes egységek, 1940-től az egész hadsereg, s 
1932-re egy indiai tisztképzőt is felállítottak. 
Mindez persze nem volt képes megállítani azt a 
belső társadalmi folyamatot, s ez alól a hadsereg 
indiai származású egységei és tisztjei sem tudták 
kivonni magukat, ami elvezetett az indiai füg
getlenség kivívásához. 

A kötetet hasznos táblázatok egészítik ki, fő
leg az indiai katonák etnikai, vallási, regionális 
összetételéről, az indianizáció előrehaladásáról, 
az indiai tisztek térnyeréséről a seregben, a had
sereg egységeinek diszlokációjáról. A témában 
járatlanabb olvasót a katonai terminusok szótá
ra, illetve életrajzi függelék, név- és tárgymutató 
segíti a mintaszerűen megírt könyvben való tá
jékozódásban. 

Szegszárdy-Csengery Klára 
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MIRCEA DOGARU 

DE ESCULEU A ALBA IULIA 

Un Millénaire d'Histoire Roumaine dans les Chroniques et les 
Ouvrages Historiques Hongrois-Allemads 

(Amco Press, Bucarest, 1995- 187 o.) 

A hazánkban is ismert román hadtörténész 
ezúttal arra vállalkozott, hogy műve címe szerint 
y,a magyar és német krónikák és történelmi mű
vek" tükrében mutassa be „a román hadtörténe
lem egy évezredét". Azt már a bevezetőben 
tisztázza, hogy ,,a dák nevet viselő Tisza és 
Prut" által behatárolt terület „két évezrede" kö
zül a másodiktól kíván szólni. Már ez az előszó 
világossá teszi, hogy a legszélsőségesebben 
nacinalista stílusban elsődlegesen Erdély birtok
lásának igazolása vezeti. Közli, hogy ,,a magya
rok pannóniai letelepedésük kezdeti időszaká
ban (896-903) csak a Duna-Tisza közét" vették 
birtokukba, csupán „a németektől 955-ben el
szenvedett Lech mezei vereség után kezdtek 
beszivárogni keletre", de „a Tisza természetes 
határán megállították őket a románok", akik a 
„román Gyalu, Gyula és Ménmarót hercegsége
iben éltek". 

Ez azután ugyanígy folytatódik, csak nagy 
léptekkel felidézve: a XI-XIV. században „a 
szlávok és románok elleni" „kulturális és etnikai 
népirtást" folytattak „az apostoli királyi címet a 
skizmatikusok és pogányok irtására kapott ma
gyar fejedelmek", de 1310-1526 közt is „a ma
gyar királyságtól elkülönülő regnum maradt az 
erdélyi vajdaság", sőt „a Tisza és a nyugati Kár
pátok közt (a Partiumban) is a románok vajdái 
uralkodtak". Ezt követően „az Erdélyi Fejede
lemség a másik két román államhoz hasonlóan 
a Porta formális vazallusa lett", amelyekkel Vitéz 
Mihály alatt egyesült, de „a középkori román 
egységállamot a Habsburgok és a lengyelek 
kettős intervenciója és a felkelő magyar nemes
ség árulása elpusztította". A továbbiakban „a 
német-római uralom alatt is megőrizte Erdély a 
félfüggetlen fejedelemségi jelleget", míg „a dua
lista állam 1867-es létesítésekor az erdélyi ro
mánok kifejezett tiltakozása ellenére Magyaror
szág Erdélyt és a hozzá csatolt területeket 
(Partium) annektálta". Azután „1917/18-ban 
megnyíltak a népek két börtönének, az orosz és 
az osztrák-magyar birodalomnak a kapui" és „a 
Román Királysággal egyesült Besszarábia, Bu
kovina, Erdély, a Bánság, a Körös-vidék és a 
Máramaros (Partium)". Ezt „a bolsevizálódott 
magyar társadalom sem tudta megakadályozni", 

sőt „Kun Béla elismerte a románok legitim jogát 
a Tisza keleti partján fekvő területekre". 

Ezt követően a szerző nem csak a második 
világháborús területi változásokat ítéli el, hanem 
az 1959-ben létrehozott Magyar Autonóm Tar
tományról is negatív értelemben szól, „sztálini 
diktátumnak" minősítve azt, mivel szerinte „e 
térség lakosságának többsége természetesen 
román volt". Végül az 1989-es átalakulással kap
csolatos durva magyarellenes kirohanás után a 
szerző „a magyar kisebbség aránytalanul magas 
állami, pártokbeli, kulturális, iskolai, kiadói je
lenlétéről" enged világgá egy hazug sóhajt. 

A továbbiakban öt fejezetben részletezi fenti 
történelmi hamisításait a szerző. A magyar his
toriográfia kezdetének nevezett XII. századtól 
1540-ig terjedő első egységben a románok kár
pát-medencei jelenlétére és a magyar honfogla
lásra vonatkozó egyetlen magyar hivatkozása 
Anonymus. Azután minden hivatkozás nélkül 
azzal folytatja, hogy „a krónikákban vannak 
utalások Vaik román származására, akit ennek 
megfelelően ortodox vallásúnak kereszteltek 
meg születésekor (Vaik-Voicu) és aki románul 
beszélt, de áttérve a latin rítusra, elfogadta a ki
rályi koronát..." és így tovább. Még pedig ilyen 
formában: „IV. Béla nem habozott, hogy a vaj
daság (értsd: Erdély - Z. J.) bekerítésére az 
Arany Hordához forduljon." Ám még Károly 
Róbert idején is „az erdélyi vajdaság olyan va
zallus viszonyban volt a budai királyokkal, Ma
gyarországtól elválasztva, mint Spanyolország 
Németországgal V. Károly idején". így érkezik el 
1541-hez, amikor „újjászerveződött (a X. szá
zadi) erdélyi román fejedelemség". 

A második fejezet az 1541-1711 közti idő
szakkal foglalkozik, amelyet így minősít a szer
ző: „a szultán névleges uralma alatt álló 
félfüggetlen Erdélyi Fejedelemség kora", mivel 
„csapatokban és ellátásban Havasalföldre tá
maszkodva a kuruc mozgalomból fakadó felke
lés akkor érte el csúcspontját, amikor II. Rá
kóczy Ferenc vezetésével Erdély valódi szabad
ságharcává változott, amely Pannónia keleti ré
szét is magával ragadta", és csak 1711-ben lett 
Erdély „Magyarországgal párhuzamosan, a Né
met Nemzet Szent Római Birodalmának korona-
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tartománya". Ez az ostobaság nem igényel vá
laszt, hiszen itt sincs, nem is lehet semmilyen 
hivatkozás. Az e fejezethez hivatkozásként 
használt német nyelvű krónikák csak azt igazol
ják, hogy Erdélyben akkortájt már élt román la
kosság. 

A következő nagyobb egység a Habsburg-
uralom alatti időként felfogott, 1867-ig tovább
vezető történelmi korszakot fogja át, de már cí
mében ,,a Nagy-Magyarország7 iránti nosztalgia 
és a történelmi hamisítások" korának nevezi a 
szerző. Itt is megismételi, hogy „Erdély német
római birodalmi koronatártomány" lett volna, 
amelyhez hozzátartoztak volna „a Tisza és a 
nyugati Kárpátok közti román területek (a 
partium)" is, de „amelyek egy részét a magyar
országi tartományhoz csatolták". Az összes tör
ténelmi eseményt ennek tükrében idézi fel, el
jutva a kiegyezésig, amikor is „Ferenc József az 
uralma alatt állt román területeket, Bukovina ki
vételével, betagolta magyarországi »király
ságábavés ennek királyává koronáztatta magát". 
Ezzel szembeállítja „a függetlenségért és a min
den román egyesülésért vívott forradalmi har
cot", amely szerinte a teljes időszakon át szaka
datlanul megnyilvánult. Erdély etnikai összetéte
lére a tendenciózusan idézett részhivatkozások 
és a szerző még tendenciózusabb összeállításai 
szolgálnak. A címtől eltérően egyébként a hi
vatkozások döntő hányadban ismét nem a ma
gyar és német történelmi művekre építenek, 
hanem román publikációkra; az előbbiekkel 
még csak nem is vitatkozik a szerző. 

A negyedik fejezet a kiegyezéstől Románia el
ső világháborús hadbalépéséig „A magyarizálás 
törvényeinek hatása alatti múlt, jelen és jöven
dő" címmel saját ellenséges interpretációjában 
idézi fel azokat a törvényhelyeket, amelyek va
lóban a nyelvi kérdéskört szabályozták. A saját 
értelmezésére építő hamis állításokra vonatko
zóan megint csak hiányzik a hivatkozás. Idéze
tek mutatóban, egyes ténylegesen szélsőséges 
nézeteket tartalmazó magyar írásokból, zömben 
azonban megint csak román, vagy románbarát 
idegen országbeli szerzők írásaiból vannak. 

A zárófejezet 1923-ig vezeti tovább Erdély 
sajátos történetének szálát. A korszakot a szerző 
így jellemzi: „A dualista monarchia úgy robbant, 
mint a történelem rossz ízű, nagy tréfája." 
Megint főleg román előzményekre hivatkozva 
és ezekhez néhány magyar idézettöredéket so
rolva, „a népek döntését" és „Magyarország ezt 
elvitatni szándékozó akcióit" a maga módján 
interpretálva odáig jut el, hogy „Horthy ebben 
az időszakban a bajorországi és ausztriai szélső

jobboldal és a fasizmus logisztikai bázisává tette 
Magyarországot". 

Az érthetetlen módon a Román Hadtörté
nelmi Bizottság, valamint a Hadelméleti és 
Hadtörténelmi Intézet feltüntetésével megjelen
tetett könyvhöz válogatott bibliográfia csatla
kozik. Ez számos olyan művet tartalmaz, ame
lyet a szerző nem hasznosított állításai megfo
galmazásakor. Mindenesetre ez azt a megté
vesztő látszatot kelti, mintha minden alapvető 
magyar és német publikációra épített volna. Te
gyük hozzá: mérhetetlenül sok elírás van mind 
a magyar, mind a német nevek, címek közrea
dásában. 

Még inkább figyelmet kelthet, hogy a 72 olda
las „eszmefuttatáshoz" olyan 74 oldalas függe
lék csatlakozik „Elfelejtett következtetések" 
címmel, amelynek a könyvcímben szereplő té
mamegjelöléshez semmi köze sincs. Annál több 
a szerző prekoncepciójához, amely szerint, a 
teljesség igénye nélkül idézve: „a román nép a 
fajfolytonosság legszebb példája, valójában Eu
rópa egyik legrégibb népe", mert „a románok 
nagy többségükben a dákok leszármazottai", sőt 
így „Európa legtoleránsabb népe", ezen túlme
nően „a román nyelv római nyelv" és „a román 
szellem egységes", továbbá „senki sem vonhatja 
kétségbe, hogy dák állam volt a Tisza és a Feke
te-tenger, a Dnyeszter és a Duna közti területe
ken", azaz „ezeken a határokon belül zárt ál
lamtest jelent meg" és „románia kétségtelen te
rületi valóság", ebből következően végül 
„Erdély a román nép és művelődés bölcsője" és 
„Erdély - román terület". 

Az már csak ráadásul érdemel említést, hogy 
ezek az idézetek a legkülönbözőbb külföldi 
szerzők által a románokról és Romániáról írt 
művekből tendenciózusan kiragadott és egy
másra felfűzött töredékek a szerző prekoncep
ciójának az igazolására, és véletlenül sem szár
maznak magyar, vagy német krónikákból, vagy 
történelmi művekből, ahogyan a cím szerint 
lennie kellene. Ugyanígy a szerző hazug pre
koncepcióját szolgálja tizenhárom záró térkép 
Burebista államától a mai Romániáig terjedő 
történelmi keretben, ám a mai Romániát ügye
sen kiegészítve Nagy-Romániává, a Tiszáig és a 
Dnyeszterig. Ez már valóban nem érdemel 
kommentárt, a recenzens csak annyit tehet, 
hogy egyrészt értetlenségének adjon hangot, 
másrészt felhívja a figyelmet arra, hogy miket 
terjeszt a román „hadtörténettudomány" idegen 
nyelveken, nagy példányszámban. 

Zachar József 
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ELZBIETA KACZYNSKA 

DAS GROSSTE GEFÄNGNIS DER WELT 

Sibirien als Strafkolonie zur zarenzeit 

(Campus Verlag, Frankfurt am Main-New York, 1994. 273 o.) 

A lengyel szerzőnő tollából tetszetős kivitelű, 
az Oroszország szibériai területére elhurcolt 
százezreknek emléket állító, tárgyilagos, össze
foglaló munka született. A mű népszerűségét 
mutatja, hogy a lengyel nyelven megjelent ere
detivel szinte egyidőben németül is kiadták. Ez 
érthető, hiszen a témáról utoljára a XIX-XX. 
század fordulóján jelentek meg részletesebb 
feldolgozások, azóta csupán kisebb-nagyobb 
terjedelmű tanulmányok és cikkek láttak napvi
lágot. A szerző a Varsói Egyetem Alkalmazott 
Társadalomtudományok Intézetének és a Len
gyel Tudományos Akadémia Történeti Intézeté
nek professzornője, akinek számos publikációja 
jelent meg hazája, valamint Oroszország gazda
ságának és társadalmának történetéről. 

A kötetet gazdag irodalom- és rövidítésjegy
zék, valamint tárgymutató egészíti ki, teszi tel
jessé. A könyv adatokban rendkívül gazdag, 
sokéves, szovjet levéltárakban folytatott alapos 
kutatásokra épül. (Sajnos az orosz levéltárak 
mélyén lapuló fontos dokumentumok jórésze 
csak engedéllyel, vagy megszorításokkal kutat
ható napjainkban is, emiatt a mű szerkezetében 
is aránytalanságok figyelhetők meg. A szerző a 
XIX. századi történéseket emeli ki művében, 
mivel az iratok között sokkal több adatot talált 
azon korszakra vonatkozóan). 

Emellett számos angol, francia, lengyel, né
met és orosz nyelven megjelent cikket, könyvet 
használt fel műve megírása során. Felvetődik a 
kérdés: miért éppen egy lengyel történész vál
lalkozott e téma feldolgozására? A magyarázat 
egyszerű, hiszen az egykori cári birodalom po
litikai foglyai, száműzöttjei között a legnagyobb 
nemzetiségi csoportot a lengyelek képezték, 
amiért is Szibéria Lengyelország történetében 
fontos szerepet játszott, ugyanúgy mint a kény
szerűségből áttelepített lengyelek annak törté
netében. 

A rövid bevezetés után a mű 12 nagyobb fe
jezetre oszlik. Az első a XVI. század elejétől a 
XIX. század közepéig ismerteti Szibéria bené-
pesítőinek történetét, az oda különböző okok 
miatt száműzöttek (bűnözők, kényszermunká
sok, hadifoglyok, politikai elítéltek stb.) kálvá
riáját, a száműzetés gyakorlatának kialakulását. 
A második fejezet az 1914-ig terjedő időszakot 
öleli fel, megkülönbözteti a szerző a deportálá

sok fajtáit, ismerteti az egyes nagyobb büntető
telepek földrajzi eloszlását. A harmadik fejezet 
„Oroszország legnagyobb börtönéről" szól a 
statisztika tükrében. Megtudhatjuk, hogy a XIX. 
század elejétől kezdve a száműzöttek száma 
Szibériában többszöröse volt az őslakosokénak. 
A mű írója részletezi a száműzetésben élők tár
sadalmi összetételét. A negyedik részben a 
Nyugat- illetve Kelet-Szibériába hurcoltak szo
kásos útvonalát járhatjuk végig a cári birodalom 
európai területein és az Urálon keresztül. A kö
vetkező fejezet a fogdák, börtönök területi elhe
lyezkedéséről ad képet, a hatodik témaegység a 
Szibériába áttelepítettek életéről szól, a mostoha 
éghajlati viszonyok között végzett földművelést, 
aranymosást, bányászatot, fakitermelést mutatja 
be. A hetedik részt a szerző a száműzött bűnö
zők sorsának szenteli, sok életszerű leírással 
tarkítja azt. Kiderül, hogy az 1800-as évek végén 
Szibériában lévő 300 000 száműzött 1/4-e nem 
bíróság által elítéltként, további 1/4-e meggyő
ződése, vagy hite miatt került oda, a fennmara
dók bűncselekmények elkövetéséért váltak 
száműzöttekké. A nyolcadik rész a politikai 
okokból száműzetésbe kerültekről szól, az író
nő nyomon követi a XVIII. század végétől 1910-
ig Oroszországban lezajlott felkelésekben, kü
lönböző mozgalmakban részt vett személyek 
sorsát, nagy hangsúlyt helyezve azokban a len
gyelek szerepére. A fent említett 300 000 főnek 
a századfordulón csupán 3%-a volt politikai el
ítélt. A kilencedik fejezet a szibériai családi éle
tet tárja az olvasó elé, a száműzöttek családtagja
inak önként, vagy kényszerűségből vállalt köl
tözésével is foglalkozik. A következő rész az 
őrök és az őrzöttek életviszonyait és a köztük 
kialakult kapcsolatokat részletezi. A tizenegye
dik fejezet adatokkal támasztja alá a szökések 
számának növekedését. Az utolsó témaegység 
bemutatja a Szibériában élők rossz életviszo
nyait, ellátását, elégtelen táplálkozását és egész
ségügyi körülményeit, az őslakosok és a szám
űzöttek közötti kapcsolatokat. Az epilógusban a 
cári rendszer bukása utáni korszak tanulságait 
foglalja össze Kaczynska. Kiderül, hogy a szov
jethatalom idején a büntetések ezen fajtái to
vább éltek, a korábbi fogdákat, büntetőintéze
teket, telepeket a bolsevikok is átvették. Az 
1930-as évek végén több milliónyi szovjet ál-
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lampolgár sínylődött ilyen intézetekben szerte 
Szibériában. A második világháborút követően 
800 000 lengyelt, 700 000 németet, 295 000 ma
gyart és sok más nemzetiségű embert, hadifog
lyot vittek kényszermunkára Szibériába az 1946 
óta létező GULAG táborokba. Egyes becslések 
szerint e táborokban közel 20 millió ember 
pusztult el. 

Végezetül ide kívánkozik egy rövid megjegy
zés: a szerző véleményem szerint néhány, a 
kötetben szereplő különböző tábor, helység 
XIX-XX. századi földrajzi elhelyezkedését be-

André Corvisier, a világszerte jól ismert had
történész, a párizsi Sorbonne Egyetem nyugal
mazott tanára, a Nemzetközi Hadtörténelmi Bi
zottság évtizeden át volt elnöke, azóta tisztelet
beli elnöke ezúttal arra vállalkozott, hogy a há
borúra vonatkozó újabb történelmi esszéit köz
readja. Összefoglaló művei, monográfiái után 
úgy vélte, hogy ezúttal a háború kérdéskörét 
járja körül, történetiségében. Hét irányból indult 
el, hét úton közelítette meg a háború fogalmát 
és e hét vonatkozásban elemezte azt, miután 
bevezetőben felidézte, a korábbi gondolkodók 
minek is tekintették a háborút. 

Az első fejezet sokatmondóan „Az erősza
koskodástól a hadművészetig" címet viseli. Ezen 
belül először a természetes és rendellenes erő
szakos cselekményeket elemzi, majd rátér ezek 
visszaverésének megjelenésére. Ezektől erőtel
jesen elkülönítve újabb alfejezetben tér rá a há
borúra, mint társadalmi tényre. Miután tisztázta 
a háború társadalmi jelenség voltát, a háborús 
gyakorlatról és a háború ellenőrzéséről szól a 
szerző. Eközben kiemeli, hogy a harc megnyi
latkozása és az azzal szembeni védekezés 
módja dialektikus egységben vezet el a hadmű
vészethez. A továbbiakban a háború és a köz
rend kölcsönhatásait vizsgálja. Ezt követi az 
erőszakoskodással kapcsolatos érzékenység és 
a tűrésküszöb elemzése. 

A „Tudomány, háború és hadművészet" című 
következő nagyobb egységben André Corvisier 
az előzőtől eltérően már nem nyúl vissza az ős-
vagy ókorig, hanem a hadügy forradalmánál 
kezdi tárgyalását. Az ismeretek és a természeti 

mutató térképvázlattal, az ott lévők életmódját 
felvillanó korabeli képpel vagy vázlattal még 
szemléletesebbé tehette volna könyvét; azon
ban ezek a hiányosságok a mű értékéből 
semmit nem vonnak le. 

A kötet minden bizonnyal érdeklődőkre talál 
a Közép-Kelet-Európa múlt századi történetét 
kutató történészek körében, de az Oroszország 
históriájának e sötét fejezetét jobban megis
merni kívánó olvasóközönség is haszonnal for
gathatja lapjait. 

Ballá Tibor 

feltételek hasznosításának kölcsönhatásával 
indítja gondolatsorát, amelyben a terepismeretet 
hangsúlyozza a legerőteljesebben. Ezt követően 
szól a természeti erők szolgálatba állításáról, va
gyis elsődlegesen a terepberendezésről, majd a 
kieszelt erőkről, azaz főleg a tűzfegyverek 
megalkotásáról, de a vegyi és biológiai fegyve
rekről is. Ezután tér át a harmadik dimenzió 
hasznosítására, a légierő e század eleji megte
remtésére. Sorra vesz azonban egy „negyedik 
dimenziót" is, ezalatt a felderítést, szállítást és 
információáramlást, azaz az idő hasznosítását 
érti. A jelenkor technikai fejlettségére utalás 
természetszerűleg vezet át a következő témára, 
a tudomány és a hadioktatás kölcsönhatásának 
a rendszerére. Tágabban véve a kört, megvonja 
a háború és a tudomány közti összefüggések 
emberi mérlegét is, miközben egyaránt rámutat 
a háborúnak a tudományos kutatásra és a tu
dományos kutatásnak a háborúra gyakorolt ha
tására. E gondolatsor lezárásaként a hadászat és 
a harcászat vonatkozásában azt elemzi, mennyi 
ezekben a tudomány és mennyi a hadművészet. 

A harmadik fejezet címe „Környezet, eszkö
zök és erőforrások". Ebben először a kérdés 
megközelítéseként az alkalmazás feltételeit 
mutatja be. A természeti erőforrásokat szám-
bavéve elsődlegesen a földrajzi megjelenésről, 
azaz a terepről szól, ezen belül a területi egysé
gekről, a domborzatról, a talajról, csak ezután 
tér át a természeti kincsekre. Külön alfejezetben 
elmélkedik a tengerről. A továbbiakban elemzi 
az élőerőt, vagyis a népességet, a de
mográfiának a háborúra, a háborúnak a de-

ANDRE CORVISIER 

LA GUERRE 

Essais historiques 

(Presses Universitaires de France, Paris, 1995. 423 o.) 
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mográfiára gyakorolt hatását. Befejezésül ehhez 
csatlakozva a háborús emberveszteségek fejlő
déstörténeti elemzését adja, kitérve az önkén
tes, vagy kényszer hatása alatti lakosságelván
dorlásra is. 

Az újabb nagy egység a „Háború és állam" 
címmel további nagyon fontos kérdéseket vizs
gál, így elsőnek mindjárt a háborúnak és a had
erőnek az államformációkban játszott szerepét, 
ezen belül: a hadijog és a hadállítás monopóli
umának, a hatalmi formák és a háború össze
függését. Ezt követően áttér a szerző az állam 
hadi küldetésére, azaz a külső és belső rend és 
biztonság fenntartására. Az állam eszközeiről 
szólva a pénzügyet, vagyis a pénz mozgósítását, 
a hadügyet, azaz az emberek mozgósítását, e 
kettő alapján a katonai szolgálat megszervezé
sét, a katonai kiképzés biztosítását részletezi, de 
kitér a katonai szolgálat állambeli súlyára, a ka
tonákkal szembeni kötelezettségekre, az ipari 
fegyvergyártásra, a hadigazdálkodásra és a 
logisztikai szervezésre is. Ezt követően a nem
zet hadiprogram-adásának és hadimodell
alkotásának összefüggéseit a kilátásban levő 
támadó vagy védelmi háborúra való előkészüle
tek tükrében boncolgatja. 

„Háború és társadalom" cím alatt következik 
az ötödik fejezet, amelyben André Corvisier a 
társadalmat „a háború formáinak sugalmazója-
ként" jellemzi. így szól a hadseregek összetéte
léről, a hadvezetésről, a vezényletről és a hábo
rú megjelenési formáiról. Ezt követően a hábo
rúról, mint „a társadalmi átalakulások hajtóere
jéről" értekezik. Bemutatja a háborúnak kö
szönhető társadalmi átalakulások eredőit: az 
egyéni sorsokat, a személyi feltételek és a társa-

Az első világháború történetének haditenge
részeti vonatkozásait feldolgozó művek sora 
Paul G. Halpern nemrégiben megjelent össze
foglaló munkájával gyarapodott. 

A szerző 1937-ben született New Yorkban, a 
Virginia Egyetemet végezte. 1966-ban Ph. D. 
fokozatot szerzett a Harvard Egyetemen. 1965 
óta a Floridai Állami Egyetem munkatársa, jelen
leg annak történelemprofesszora. Neve valószí
nűleg ismerősen cseng a magyar olvasóknak is, 
hiszen korábban több könyve jelent meg a 
Földközi-tenger medencéjében fekvő államok 
tengeri politikájáról, az első világégés idején a 

dalmi összetétel változásait, a társadalmi egyen
súly módosulását, a vesztesekre és nyertesekre 
szakadást. Végül a katonai pályának a társada
lomban játszott szerepére tér ki. 

Az újabb nagy egység „A háború és az erköl
csi tényezők" címmel egészen más területre ve
zeti az olvasót. A motivációkról szólva az anyagi 
gondok növekedését, a művelődési, vallási és 
lelki megfontolásokat részletezi. Ezt követően 
áttér a háború igazolásának és elítélésének 
eszmerendszerére, külön kitérőt téve a pacifiz-
musra, a háború szabályozására, a hadbalépés
re, a hadiszokásokra, a béketervekre. A továb
biakban a különböző magatartásformákat mutat
ja be, negatív formájában a „háborús bűnöket" 
és a gyengeséget, pozitív formájában a 
„hadierényeket", a túlteljesítést és az áldozatot. 
Befejezésül a lakosságnak a háborúval szem
beni magatartását elemzi a szerző. 

A „Háború és politika" címet viselő utolsó, 
hetedik fejezet elsődlegesen a háború és béke 
közti politikát jelentő konfliktuskezelést, a 
„visszatartó" háborúkat és az ellenőrzés alól ki
csúszott háborúkat elemzi. 

A hét önálló esszéből levont következtetése
ket rövid összegzésként André Corvisier 
„Kutatás és a múlttól való szükségszerű elfordu
lás" címmel adja közre. Művéhez az alapvető 
könyvészeti anyagot felölelő tájékozódó biblio
gráfiát és a visszakeresést megkönnyítő névmu
tatót csatolt. Egy hosszú élet tapasztalataira és 
fél évszázad óta folytatott hadtörténeti kutatási 
eredményeire építő, rendkívül figyelemreméltó 
gondolatrendszerét minden hadtörténésznek 
meg kellene ismernie. 

Zacharjózsef 

mediterrán térségben folyó tengeri hadművele
tekről; jelenleg Anton Haus tengernagy, az oszt
rák-magyar hadiflotta 1913-17 közötti parancs
nokának életrajzán dolgozik. 

A kötet első kiadása 1994-ban került a bol
tokba, népszerűségét mi sem bizonyítja jobban, 
mint hogy 1995-ben ismét megjelentették. 

A recenzens - teljes joggal - nem csekély el
fogultsággal vette kezébe Halpern művét, 
azonban a bevezetés és az első néhány oldal 
elolvasása után minden kételye eloszlott a mű 
tudományos értékeit illetően. Bizton állíthatjuk, 
egy tudományos igényességgel megírt, a téma-

PAUL G. HALPERN 

A NAVAL HISTORY OF WORLD WAR I 

(Naval Institute Press, Annapolis, Maryland, 1995. 591 o.) 
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körről fellelhető régebbi és újabb eredményeket 
felhasználó, kitűnő összefoglaló munka szüle
tett a szerző tollából, amely teljes joggal számot 
tarthat a szakmai olvasóközönség, valamint -
olvasmányos stílusa miatt - az angol nyelvet bí
rók érdeklődésére egyaránt. 

Halpern szakított az angolszász történészek 
nagy részének eddigi írói gyakorlatával, szemlé
letével, melynek fő jellemzője, hogy csupán az 
egyes témakörök nagy összefüggéseit általános
ságban vizsgálják, teszik ezt főként szinte kizá
rólag angol nyelven megjelent és általuk elérhe
tő irodalomra valamint levéltári anyagokra tá
maszkodva; sok esetben hivatkozásaik, idézete
ik is pontatlanok. Nem úgy szerzőnknél, aki év
tizedes kutatómunkája során - támaszkodva 
saját korábbi munkáira is - felhasználta könyve 
megírásához a bőségesen rendelkezésre álló 
angol, francia, német, olasz szakirodalmat, fel
dolgozásokat, a korszak politikai és katonai ve
zetőinek visszaemlékezéseit, a főbb tengeren
túli és európai tengerészeti és hadilevéltárak, 
illetve múzeumok forrásanyagait. Hivatkozásai 
természetszerűleg pontosak, a mű szerkezete is 
világos, jól áttekinthető. 

A kötetet huszonhat, az első világháborúban 
hadszíntérré vált óceánt és tengert, valamint a 
környező partvidéket bemutató térkép, illetve 
vázlat, igen bőséges jegyzetapparátus, jól hasz
nálható és tematikusán tagolt bibliográfia, va
lamint név- és tárgymutató egészíti ki. 

A rövid előszó után a könyv tizenhárom nagy 
fejezetre tagolódik. Az egyes fejezetekben 
Halpern földrajzilag tagolva és kronologikus 
sorrendben vizsgálja a világháború tengereken 
lezajlott hadműveleteinek történéseit, valamint 
azt, hogy mi állt az egyes ezzel kapcsolatos ka
tonai, illetve politikai döntések hátterében. 

Az első fejezet az 1914-ben jelentős haditen
gerészeti flottával rendelkező nagyhatalmak 
erőviszonyait, valamint a századfordulótól meg
határozó jellegű angol-német flottaversengés 
kialakulását és annak eredményeit elemzi. A 
második témaegység az ellenségeskedések kitö
rése utáni hat hónapban az Észak-európai vize
ken, a harmadik a Földközi-tenger térségében 
1914-15 során lezajlott történéseket - többek 
között a Goeben és a Breslau német cirkálók 
után indított antant-hajszát - ismerteti. A ne
gyedik nagy egységben az utánpótlást szolgáló 
szövetséges kereskedelmi flották védelmére tett 
intézkedésekről, a kezdetleges konvojok ösz-
szeállításáról, a Falkland-szigeteknél 1914. de
cember 7-én és 8-án lezajlott nagyobb német
angol tengeri ütközetről esik szó. Az ötödik fe
jezet a Balti- és Északi-tenger partján fekvő el
lenséges területek elfoglalását célzó angol tá

madási terveket, a török támadásoknak kitett 
Szuezi-csatorna és Egyiptom megvédésére irá
nyuló brit doktrínát, a Churchill által felvetett 
Dardanellák elleni haditengerészeti támadást és 
annak kudarcát, a Mezopotámiában, a Földközi
tenger keleti medencéjében zajló küzdelmeket, 
az Észak-oroszországi kikötők jelentőségét 
taglalja. A hatodik nagy témakör érdekelheti a 
magyar olvasót leginkább, hiszen abban a szer
ző az Adrián végbement eseményeket veszi 
górcső alá. Elemzi Olaszország első világhábo
rúba történt belépésének okait, az olasz, illetve 
az osztrák-magyar hadiflotta részéről végrehaj
tott tengeri hadmozdulatokat. Részletesen is
merteti az 1915 őszén vereséget szenvedett 
szerb hadsereg megmaradt részének és a fog
ságba esett osztrák-magyar katonáknak (ösz-
szesen mintegy 200 000 embernek) a megmen
tésére tett antant-erőfeszítéseket, evakuálásukat 
Albánián keresztül Korfura, majd más görög ki
kötőkbe. Ismerteti az Otrantói-szorosban létesí
tett antant-blokád felállításának okait, kiterjedé
sét, Ausztria-Magyarország haditengerészeti 
egységeinek annak áttörésére irányuló támadá
sait. A hetedik fejezet a Balti-tengeren lezajlott 
történéseket foglalja össze. Megismerteti az ol
vasóval, a német, illetve orosz haditerveket, a 
tengeralattjárók kölcsönös ténykedését, a Rigai
öböl 1917-ben történt német megszállását. A 
nyolcadik témakör a Fekete-tengeren az orosz 
és török, illetve orosz-német felszíni egységek 
és búvárhajók közötti harcokat, a kilencedik az 
osztrák-magyar dunai flotilla Szerbia és Romá
nia megszállásában való részvételét elemzi. A ti
zedik fejezet a németek által kidolgozott ún. 
korlátozott tengeralattjáró-háború elméletéről és 
gyakorlatáról lebbenti fel a fátylat, ezenkívül 
részletesen ismerteti a világháború talán legna
gyobb jelentőséggel bíró tengeri csatáját, a 
jütlandi ütközetet. A tizenegyedik fejezet a né
met korlátlan búvárnaszád-háború sikertelensé
gének okait, az ellene foganatosított, egyre ha
tékonyabb szövetséges konvoj-rendszer szerve
zését, illetve a fogadókikötők elaknásításának 
folyamatát, az angol flotta veszteségeit járja kö
rül a szakember alaposságával. A tizenkettedik 
fejezet a Földközi-tengeren 1915-18 között zaj
lott események ismertetését folytatja, kiemelten 
a német tengeralattjárók elleni harcra és a kon
vojok létrehozására helyezve a hangsúlyt. A ti
zenharmadik és egyben utolsó témaegység az 
angol felszíni flotta utolsó nagy bevetéseit, a 
német stratégia csődjét, a tengeri hadműveletek 
befejezését ismerteti. 

Szinte csak kötelességszerűen fűz hozzá a re
cenzió készítője néhány kritikai megjegyzést, 
amelyek semmit nem vonnak le e kitűnő munka 
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értékéből^áz által felmutatott új eredmények
ből. A kötetben található térképeken hiába ke
resi az olvasó a tárgyalťeseményekkel kapcsola
tos földrajzi neveket; Véleményem szerint né
hány korabeli fénykép, festménymásolat illuszt-

AMY KNK 

BERL 

Stalin's First I i 

(Princeton University Press, PrinceU 

AMY KNIGHT 

BERIA 

Stalin's First Lieutenant 

(Princeton University Press, Princeton, Neiv Jersey, 1993- 312 o.) 

A hidegháború történetének intenzív kutatása 
következtében újabb és újabb publikációk je
lennek meg a közelmúlt történéseit döntően 
befolyásoló eseményekről és személyekről. 
Amy Knightnak - az amerikai Kongresszus 
könyvtára elemző- és kutató tudományos mun
katársának - Berijáról szóló könyve is ilyennek 
tekinthető. 

A nemzetközi szakirodalomban ez az első 
részletes és átfogó életrajz Berijáról, Sztálin híres 
és hírhedt biztonsági főnökéről és sok éven át 
legfélelmetesebb helyetteséről. Berija neve 
hosszú időn keresztül szimbolizálta a sztáliniz
mus kegyetlenségeit mind Nyugaton, mind Ke
leten, amiben az is közrejátszhatott, hogy politi
kai ellenfelei igyekeztek kitörölni nevét a politi
kai közgondolkodásból. Ennek következtében 
nagyon keveset lehetett tudni hosszú és viharos 
karrierjéről, valamint az 1953-as drámai letartóz
tatásának és kivégzésének körülményeiről. A 
szerző a legújabb levéltári és egyéb forrásokra 
támaszkodva követi nyomon Berija pályafutását 
a sztálini rendszerben, nagy részletességgel is
merteti a Sztálinhoz fűződő kapcsolatát, vala
mint a Hruscsowal folytatott elkeseredett küz
delmét. 

A mítoszok, amelyek körüllengték Beriját, egy 
zavaros és tébolyodott személy képét alakítot
ták ki, amelynek megcáfolását a szerző egyik 
legfontosabb feladatának tekintette. 

Knight, nem tagadva Berija negatív tulajdon
ságait (arrogancia, cinizmus, durvaság) és tevő
leges részvételeit a megtorlásokban, egy másik 
oldalát is felvázolja Berijának: egy nagyon okos 
és intelligens valamint nagy munkabírású és 
hatékony bürokrata képét, akinek befolyása az 
egész szovjet politikát áthatotta. 

A könyv számunkra talán legérdekesebb és 
leginformatívabb fejezetei a berijai reformokat 

rációként használva a művet tetszetősebbé te
hette volna, illetve hozzájárulhatott volna az ol
vasó jobb tájékozódásához. 

Ballá Tibor 

taglaló, illetve a Hruscsov-féle összeesküvést 
bemutató részek. A szerző cáfolja azon állításo
kat, hogy a reformok elindítói Malenkov illetve 
Hruscsov lettek volna, s dokumentumokra tá
maszkodva bizonyítja, hogy ez a reformpolitika 
annak a Berija által elindított desztalinizációs és 
liberális politikának a része volt, amelyet a tö
megtámogatás elnyerésére, valamint saját 
,,image"-ének megváltoztatása érdekében indí
tott el. Sztálin alatt a Kreml politikusainak nem 
volt szükségük a tömegtámogatottságra, hiszen 
a hatalom legitimációja a Sztálin-kultuszon ala
pult, amelyet az erőszak, a terror támasztott alá. 
Sztálin halála után az új politikai vezetés komp
romisszumot kötött a tekintetben, hogy a ha
talmat erőszak nélkül próbálják fenntartani. 
Berija volt az, állítja a szerző, akinek az eszközei 
is megvoltak ehhez, és ő volt az, aki elsőnek 
határolta el magát Sztálintól, és irányította a po
litikát úgy, ahogyan azt kollégái is kívánták. 

Berija elgondolásai a gazdasági ügyekben (a 
nagy állami beruházások visszaszorítása, a me
zőgazdasági és a fogyasztói ipar termelésének a 
növelése, az életszínvonal emelése), a külpoliti
kában (a feszültségek csökkentése a koreai és a 
jugoszláv kérdésekben, jobb kapcsolatok ki
alakítása az Egyesült Államokkal, a nemzetiségi 
politikában (a nemzeti és a kulturális identitás 
nagyobb elismerése), valamint az államigazga
tás és a párt kapcsolatában lényegesen eltértek 
a sztálini nézetektől. A reformok sikerei - véli a 
szerző - nem csak a szovjet rendszer természe
tét változtatták volna meg, hanem megnyitották 
volna az utat a szovjet blokk részleges lebontá
sához is. Természetesen Berija nem akarta sem 
a kapitalizmus visszaállítását (amivel összeeskü
vő ellenfelei később megvádolták), sem a klasz-
szikus polgári demokráciát bevezetni. Ő „csak" 
felismerte a merev sztálini rendszertől való 
gyors eltávolodás szükségességét, stratégiai 
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visszavonulást hajtott végre az ideológiai dog
máktól a praktikusság nevében és olyan politi
kát kezdeményezett, amely népszerűségre és 
támogatottságra teít szert. Ebből a szempontból 
Berija sokkal realistábbnak és előrelátóbbnak 
bizonyult, mint a legtöbb kollégája. A legna
gyobb ellenfél és ellenség, Hruscsov, később 
maga is átvett néhány gondolatot Berija re
formelképzeléseiből, ami azt bizonyítja, hogy ő 
és az Elnökség más tagjai is megértették, hogy a 
szovjet rendszer túléléséhez szükséges néhány 
halaszthatatlan reform. Úgy tűnik azonban, 
Berija talán túlságosan is előreszaladt a változá
sok véghezvitelében. 

Knight részletesen és igen meggyőzően mu
tatja be a Berija és a Hruscsov között dúló elke
seredett harcot, amelyben - a hatalom kizáróla
gos megszerzése mellett - számos más tényező 
is szerepet játszott. Hruscsovot minden bizony
nyal kezdettől fogva bosszantotta Berija na
gyobb intellektuális adottsága, arroganciája és 
különleges kapcsolata Sztálinnal. A vezér halálát 
követő időszakban Berija többször igen élesen 
kritizált olyan területeket, amelyek korábban 
Hruscsov „fennhatósága" alá tartóztak: pl. 1953 
március végén, mint a Minisztertanács első he
lyettese, igen kemény szavakkal bírálta az ad
digi mezőgazdasági politikát, különösen a 
„mezőgazdasági városok" hruscsovi ötletét, 
amelyek - Berija szerint - nagy elégedetlensé
get keltettek a parasztok körében. Valószínűleg 
nem okozhatott nagy lelkesedést Hruscsovban 
az sem, hogy Berija nemzetiségi politikájának 
keretében Ukrajnában - ami Hruscsov „hát
országának" számított - az ukrán nyelv nagyobb 

használatát szorgalmazta mind a kultúra, mind 
pedig a sajtó területén. A hatalmi és emberi el
lentétek Hruscsovot gyors összeesküvés meg
szerzésére ösztönözték, amelynek részleteiről 
véleményem szerint első ízben kapunk hiteles 
információkat, hiszen Hruscsov visszaemléke
zéseit nem tekinthetjük teljesen annak. 

A Berijáról szóló biográfia minden bizonnyal 
alapinformációkkal gazdagítja eddigi ismerete
inket a sztálini hatalmi mechanizmusról és a 
benne résztvevő személyekről. A könyv elolva
sása után nincs kétségünk afelől, hogy Sztálin 
után a legtöbb vér Berija kezeihez tapadt, de azt 
sem állíthatjuk, hogy gonoszabb - vagy aho
gyan évtizedekig emlegették - „ördögibb" lett 
volna a többi, Sztálin környezetében levő poli
tikusnál (Hruscsov, Malenkov, Molotov stb.), hi
szen ők is felelősséget viseltek a sztálini bűnö
kért. Sztálin nem cselekedett légüres térben, 
hatalma megtartása érdekében olyan korlátolt, 
talpnyaló emberekkel vette körül magát, akiket 
egymás ellen is ki tudott játszani és akik képte
lenek voltak pszichopátiáján átlátni. Nem meg
lepő - s ezt Knight könyve bizonyítja is -, hogy 
az intelligens és ügyes Berija ki tudott emel
kedni e sajátságos politikai vezető rétegből. 
Segítette ebben grúz származása, amelynek ré
vén mindenkinél jobban megérthette Sztálin 
jellemét, cselekedeteinek mozgatóit. 

Ismertetett értékei miatt Amy Knight könyve 
minden szakember számára hasznos forrásként 
szolgálat a hidegháború történetének tanulmá
nyozásához. 

Okuáth Imre 

BONDOR VILMOS 

A MIKÓ-RCJTÉLY 

Mikó Zoltán é s Raoul Wal lenberg kapcso lata a magyar e l lenál lásban, 
1 9 4 4 - 1 9 4 5 

(Püski Könyvesház, Budapest, 1995. 192 o.) 

19A4 júniusában jelent meg a Szerző vissza
emlékezéseinek első kötete (A világégés had
színterein), melynek recenzióját a következő 
mondattal zártam: „és végül, de nem utolsósor
ban: jó lenne kézbe venni azt a »második« köny
vet is!" (Hadtörténelmi Közlemények, 1994/4., 
125. o.) íme: 1995-ben megjelent a folytatás, és 
ezt is kiegészíti egy interjú, ezúttal dr. Schubert 
Kataliné a Magyar Honvéd 1995/25. számában. 
Mielőtt magáról a könyvről írnék, idézem az 

interjúból Bondor egy nagyon fontos megállapí
tását, mely tartalmilag inkább az előző könyv
höz csatlakozik: 

„Sokszor nagyon is össze kellett szorítanom a 
fogaimat, hogy szótlanul tűrjem azt a bánásmó
dot, amellyel a legénység 1937-38-ban szembe 
került a kiképzés alatt. Persze, amikor eljött az 
élet igazi vizsgája, a háború, a frontszolgálat, 
akkor láttuk, hogy erre is szükség volt." 
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Maga a könyv a náciellenes magyar ellenállás 
történetének egy kitépett lapját igyekszik re
konstruálni. Mert az ellenállást Magyarországon 
a német megszállás utáni, zömében különböző 
polgári jellegű kisebb-nagyobb csoportok elő
ször inkább ösztönös, később egyre jobban 
összehangolt akciói jelentették elsősorban. Ak
kor katonasorban volt ismerőseimtől tudom, 
hogy a szovjetek által átdobott, legtöbbször 
kétes elemekkel is feltöltött „partizán
csoportoknak" sokszor a lakosság vezette nyo
mára a hatóságokat, mert annyira arrogáns és 
provokatív volt a magatartásuk. 

Bevezetőben a Szerző elismeréssel emlékezik 
meg Gazsi József történészi működéséről, aki 
már úgy húsz évvel ezelőtt megkísérelte a hazai 
ellenállás történetének szándékosan szétzilált és 
elszakított szálait valamennyire rendbeszedni. 

A könyv eseménysorozata nagyjából a követ
kező: a frontról sebesülten eltávozást kapott 
szerző, akiben már korábban megérlelődött 
antináci véleménye, Budapesten szinte szük
ségszerűen került kapcsolatba az ellenállással, 
mégpedig az eredetileg szovjetellenes céllal 
szervezett Nemzetőrségen keresztül, melyet a 
nyilas hatalomátvétel után gyanúsnak tartottak. 
„Gyanújukra meg is volt az ok. Egyes nemzetőr 
csoportok összetűzésbe kerültek nyilas karha
talmi alakulatokkal, nyilvánvalóvá vált, hogy 
eltérő véleményen vannak." Ezen a „KISKA" 
alakulatokká való átszervezés sem változtatott 
érdemben. 

Bondor fokozatosan került kapcsolatba a 
mozgalom vezetésével, közvetlenül az általa 
már a frontról ismert Mikó Zoltánnal, aki koráb
ban a „Kiugrási Irodában" dolgozott. Munkája 
során kapcsolatba került sok, később ismertté 
vált személlyel is. Míg azonban pl. Somogyi 
Miklósról jó véleményét változatlanul fenntartja, 
addig Pálffy Györgyről és Sólyom Lászlóról az a 
határozott álláspontja, hogy „nem sok vizet za
vartak. Tömeg még nem volt mögöttük. És ami 
az ő feladatuk lett volna, nem tudtak összekötte
tést teremteni a szovjet katonai parancsnoksá
gokkal. Tehát nem tudtunk együttműködni az 
oroszokkal." Felmerülhet egy eretnek kérdés: 
valóban csak ügyetlenségről volt szó? Viszont 
annál több segítséget adott Kudar Lajos csendőr 
ezredes, míg csak el nem hurcolta a Gestapo. 
Még csendőröket is küldött a „védett házak" 
biztosítására, akik többször is tűzharcot vívtak 
az odamenekülteket elhurcolni akaró nyilas 
fegyveresekkel. Mikó vállalta azt a kockázatot 
is, hogy „barátságot kötött" néhány Wehrmacht 
tiszttel, akik nem egy bejelentést „saját hatáskö
rükbe vontak", s valójában elejtették a kivizsgá
lást... 

Kiss Jánosék letartóztatása után Mikóék vállá
ra nehezedett az ellenállási mozgalom tovább 
(újra?) szervezése. Mi is volt valójában a céljuk? 

„Az egyetlen megoldás az, hogy minél előbb 
lerázzuk a német igát, és utána lépjünk ki a há
borúból. Méghozzá gyorsan, mert a magyar 
csapatok napról-napra véreznek, és közben 
szállítják ki a gazdasági értékeket az országból. 

Legyen előttünk a román példa. Ők nem ha
boztak akkor, amikor az országuk érdekéről 
volt szó, és ellene fordultak a szövetséges Hit
lernek. A politikában nem lehet romantika. 
Mindent meg kell tenni a nemzet túlélése érde
kében." 

„Mi nem saját magunkon igyekeztünk segí
teni, hanem a magyar népen. A mi célunk az 
volt, hogy minél előbb menjen túl az országun
kon a háború. Úgy, ahogy azt a románok tették. 
Az osztrákok idejében kiürítették Bécset, a cseh 
ellenállás megmentette Prágát." 

Kiss Jánosék letartóztatása ugyan nem béní
totta meg az ellenállási mozgalmat, ám a terve
zett felkelést a magasabb parancsnokok letar
tóztatása miatt, elképzeléseik szerint, „egyelőre" 
elhalasztották. Hiányoztak a frontalakulatok pa
rancsnokaival kialakított kapcsolatok további 
fenntartásához. Újakat kellett (volna) találni, 
csakhogy „a számonkérők brutalitása, és a 
megtorlás szigorúsága megfélemlítette a még 
magasabb beosztásban szolgáló, hozzánk ha
sonló gondolkozású tiszteket is." 

De le kellett vonniuk azt a következtetést is, 
„hogy a magyar emberrel nehéz konspirálni. 
Fajtánk természete nyílt, nem szereti a kétszínű 
játékot. Továbbá azt, hogy az emberek nem 
tudják megítélni a helyzetüket. Hiányzik belő
lük a kellő óvatosság. Nem tudják tartani a szá
jukat. Még akkor sem, ha élet-halálról van szó. 
Szeretnek fecsegni, hencegni egymás között. 
Hamarosan felhívják magukra az ellenfél gyanú
ját. 

Világossá vált az is, hogy bajbajutás esetén 
mástól várják a segítséget... és rendszerint ak
kor, amikor késő." Nem éppen szívderítő, de a 
történelem által többször is igazolt kemény és 
helytálló vélemény. 

Budapest bekerítése előtt a Görgey-zászló-
aljat még sikerült kimenteni a Börzsönybe és 
számos jeles személyiséget elláttak menlevéllel 
Asztalos Istvántól Illyés Gyulán és Szabó Lőrin-
cen át Szabó Pálig. 

A következő események már túlhaladják az 
átlagos emberi fantáziát. Ha első könyve recen
ziójában „akciófilm forgatókönyvéhez" hasonlí
tottam egyes eseményeket, akkor a következő
ket „thrillerbe oltott horror" jelzővel kell illet
nem. A szerző keserűen állapítja meg, hogy a 
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magyar nyilas és ÁVÓ-s vallatok semmivel sem 
maradtak el külföldi példaképeiktől. Ő igazán 
tudja... 

De vissza az eseményekhez! Versenyfutás az 
idővel Budapestért - árulás - a Számonkérők 
fogságában - rövid ideig szabadság - NKVD -
GULAG. Nem éppen gyenge idegzetűeknek 
való olvasmány. 

Eleinte fogalmuk sem volt arról, miért is tar
tóztatták le újra, immár a „szövetségeseik", 
őket. Jó idő kellett ahhoz, hogy rádöbbenjenek 
(előbb Mikó, majd utalásai alapján Bondor) 
hogy egy nagy nemzetközi sakkjátszma mellék
figurái voltak. A katyni tömegmészárlás valódi 
tetteseinek eltusolása volt a tét, s ebben a nyu
gatiak (főleg az amerikaiak) egyértelműen ösz-
szejátszottak a szovjetekkel. 

A GULAG előtti utolsó állomás az egyébként 
igen hírhedt odesszai börtön volt, ahova meg
lehetősen vegyes társaságot gyűjtött össze az 
NKVD. Volt itt vlaszovista orosz, lengyel ellenál
ló, román vasgárdista, nyilas és antináci magyar, 
sőt még zsidó is, aki a náci őrjöngést túlélve, lá
nyait próbálta (hiába) megvédeni az oroszoktól. 
A Szerző végül annak köszönhette életét, hogy 
halvány fogalma sem volt Mikó és Wallenberg 
kapcsolatának lényegéről, s főleg a katyni do
kumentumok létéről. így - bár visszautasította, 
hogy szovjet informátor legyen, mely esetben 
azonnal hazatérhetett volna - a vele szemben 
valóban jóindulatú NKVD őrnagy (és nem fő
hadnagy, mint az 1994-es interjú alapján téve
sen írtam), megírta és beadta helyette a ke
gyelmi kérvényt. 1955-ben került vissza Magya
rországra, s 1956 tavaszán szabadult, majd a for
radalom leverése után nyugatra menekült. 
Azonban a katyni dolgokról még évekig nem 

Ritkán nyílik módja magyar hadtörténésznek, 
hogy svéd kollégája nézeteivel szembesüljön, 
különösképpen ritkán pedig a saját népének 
múltjával és jelenével kapcsolatosan. Jelen eset
ben ez mégis így van: a Habsburg-birodalom 
kutatójaként megismert Nicolaus Rockberger 
legújabb könyve témájául a korábban sokat vi-

mert beszélni, s csak Varga Béla biztatására szólt 
először erről. 

A kötetet néhány dokumentumból álló függe
lék zárja, melyek közül a három utolsó Mikó és 
Bondor 1992-es hivatalos oroszországi rehabili
tációs igazolása (Szpravka o rehablitacii) és 
1995. március 15-i tábornoki előléptetésük. 

A Szerzőnek sikerült a magyar történelem egy 
széttépett lapját - amennyire lehetett - össze
raknia. A dokumentumok szinte teljesen hiá
nyoztak, és ,,a könyvben leírt történések és 
azok papírra vetése közben eltelt csaknem 50 
év miatt előfordulhatnak kisebb időrendi téve
dések", ám ezek a lényegen semmit nem változ
tatnak. Maradt egyébként is rejtély elég. Pl. mi
ért engedte ki a karmai közül az NKVD az őrize
tükben lévő Sipeki Balázs Lajost? Hova tűnt 
Nagy Zsombor, aki Mikulics és Sipeki mellett a 
harmadik „díszpéldány", a vallatások vezetője 
volt. Egyébként Sipeki még Bondor mit sem tu
dó feleségét is bekísértette, ahol maga Mikulics 
hallgatta ki, szerencsére csak szóban és nem 
„tettleg", majd belátva, hogy az asszony semmit 
sem tud, elengedte. 

Igaza van a Szerzőnek abban, hogy ők, és a 
hozzá hasonló figurák tették lehetetlenné azt, 
hogy igazoljuk a világ előtt: nem vagyunk 
„bűnös nép", és csak a magyarság ellenségei 
malmára hajtották a vizet. De mindmáig kiható 
eredménnyel... 

Sokat kell még kutatni elfogulatlan történé
szeknek ahhoz, hogy a magyar antináci moz
galmak valódi története napvilágra kerüljön, s 
tagjai közül kik voltak valóban önzetlen hazafi
ak, s kik valamelyik külföldi titkosszolgálat 
(esetleg valóban jóhiszeműen) beszervezett 
ügynökei. 

Nagy Domokos Imre 

tátott fogalmat jelentő Közép-Európa sorsát vá
lasztotta. Az 1989/90-es esztendő e térségbeli 
drámai változásai irányították figyelmét a közös 
múltra, majd fel kellett figyelnie a kortárs ese
mények közös vonásaira is. így született meg az 
elérhető, elsődlegesen angol és német nyelvű 
irodalom alapján, majd száznál is több e térség-

NICOLAUS ROCKBERGER 

CENTRALEUROPAS RENÄSSANS 

Fran Habsburg ti l l Visegrád 

(SNSFörlag, Stockholm, 1994. 168 o.) 
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beli és legkülönbözőbb nemzetiségű tudós, 
politikus, művész, újságíró meginterjúvolásával 
ez a szép kiállítású kötet, számos figyelemre
méltó történelmi, gazdasági, politikai és műve
lődési kérdéskör regionális összefüggéseinek 
feltárásával. A jobb megértést 16 térképvázlat, 
több szövegközi kép és fénykép segíti és sze
mélynévmutató könnyíti meg. 

A bevezető fejezetben a szerző Közép-
Európa fogalmát teszi vizsgálat tárgyává. A Kelet 
és Nyugat fogalmának e térségbeli relativitását 
bemutatva áttér a kulturális határok kérdésére. 
Bemutatja az alapvető zsidó-keresztény öröksé
get, a római és bizánci kereszténység itt húzódó 
törésvonalát, a színező protestáns és iszlám szi
geteket. Ezt követően a térségről mint soknem
zetiségű államok helyszínéről szól, szembesítve 
azokat a nemzetállamokkal. 

A második fejezet a történelmi háttérről in
formál, gazdagon szót ejtve a magyarság múltjá
ról is. A római birodalmi határvidékekre vissza
nyúlóan mutatja be az egyes uralmi változáso
kat, így a Kárpát-medencében a magyarok 
megjelenéséig, majd honfoglalásáig. Kitér a ka
landozásokra, az államalapításra, a Szent István 
koronáján alapuló állam közel ezer éves fenn
maradására a természetes határokon belül. A 
Kelet- és Nyugatrómai Birodalom sorsához visz-
szatérve felidézi a többi terület sorsát is, az 
utódállamok közül kiemelve Nagy Károly euró
pai monarchiájának megszületését. Ezzel kap
csolatosan rádöbbenti a szerző az olvasót, hogy 
az Európai Gazdasági Közösség az alapító hat 
tagállam révén korunkban, bizonyos spanyol, 
német, osztrák és cseh területek kivételével, 
Nagy Károly egykori birodalmának határain 
belül született meg, vagyis már az is gazdasági 
egységet képezett földrészünk nyugati felében. 
Visszatérve Közép-Európába, amelyre nem tu
dott kiterjedni a nagy károlyi monarchia, a ma
gyar államiság további sorsát és Lengyelorszá
got bemutatva a magyar-lengyel és magyar-
cseh perszonáluniók természetes fejleményként 
való felfogásával lepi meg az olvasót, bár ki
emeli, hogy Csehország a német-római biroda
lom részét képezte. Ezután szól az oszmán bi
rodalom európai előrenyomulásáról, Közép-
Európa ebből fakadó újabb veszélyeztetettségé
ről és annak szükségszerűségről, hogy Magyar
országnak az osztrák Habsburgok birodalmára 
kellett támaszkodnia. 

Ezzel áttér a szerző a harmadik fejezetre, 
amely a Habsburgok 650 éves történelmi szere
pét vizsgálja, természetesen Közép-Európa 
szemszögéből. Ismerteti a dinasztia megszületé
sét, egyre gyarapodó birtokszerzéseit, közép
pontba állítva a cseh és a magyar korona meg

szerzésére irányuló korai törekvéseket és a tar
tós uralom e két országbeli megszerzését, biz
tosítását. Önálló alfejezetben értékeli ezzel kap
csolatosan a Habsburgok házasodási politikáját. 
Ezt követően ismerteti az osztrák és a spanyol 
ág kettéválását, az európai uralmi viszonyokat 
és az ezek megszilárdítását-megváltoztatását 
célzó harmincéves háborút. 

A negyedik fejezet a vesztfáliai békétől a nagy 
francia forradalomig viszi tovább a közép
európai történelmi fejlemények vonalát, még
pedig a Habsburg-dinasztiának a Bourbon
házzal és az oszmán szultánokkal való párhu
zamos ütközései tükrében. Ebben az összefüg
gésben mutatja be a spanyol trón elvesztését és 
ezzel egyidejűleg a magyar trón örökössé tételét 
és az ország teljes felszabadítása következtében 
a hatalmi viszonyok tartós megszilárdítását. 
Külön alfejezetben foglalkozik a Habsburg
birodalmon belüli belpolitikával, a külső viszo
nyokra irányuló kabinetpolitikával és a felvilá
gosodás jegyében fogant művelődéspolitikával. 

A következő egység a forradalom és reakció 
ellentétrendszerében, sőt fegyveres küzdelmé
ben tárgyalja az 1789-1815 közti időszakot. 
Ezúttal középpontba az 56. német-római csá
szárnak e méltóságáról való lemondását és az 
osztrák császárság megalapítását állítja a szerző. 
Az e korszak fejlődési csúcspontjaként értékelt 
Bécsi Kongresszus határozataival, az európai 
hatalmi viszonyokra vonatkozó és Közép-
Európa sorsát újólag meghatározó döntéseivel 
részletesebben foglalkozik. 

A hatodik fejezet az első világháborúhoz to
vábbvezető fejlődést mutatja be, ezt a korszakot 
a stabilitással szemben fellépő erők jelentkezé
seként, küzdelmeként és érvényesüléseként 
felfogva. A forradalmi események felidézésének 
középpontjában értelemszerűen az 1848-as 
esztendő áll. Önálló alfejezet tárgyalja a ma
gyarországi eseménytörténetet az ország- és 
nemzetfelfogás közti nézeteltérések tükrében, 
továbbá a német egységből fakadó konfliktus
helyzetben. A továbbiakban a szerző az itáliai, a 
balkáni fejleményeket és a kisnémet egység ér
vényesítését tárgyalva jut el a kiegyezésig. En
nek újra önálló alfejezetet szentel. Ugyancsak 
önálló alfejezet foglalkozik az Osztrák-Magyar 
Monarchia nemzeti problematikájával. E fejezet 
zárását a balkáni válságsorozat közép-európai 
hatásának felidézése zárja. 

„Európa katasztrófája" címmel ír Nitolaus 
Rockberger az újabb szerkezeti egységben az 
első világháborúról. Az államok közti szem
benállások felidézésén túl szól a pánszláv gon
dolat szerepéről, kiemeli az Osztrák-Magyar 
Monarchia háborús felkészületlenségét, bemu-
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tatja a szarajevói merénylet hátterét. Ezt követő
en rátér a háború eszkalációjára és felidézi az 
első évek legfontosabb hadműveleteit. Olaszor
szág és Románia tömbváltásának jelentőségét 
külön kiemeli és kitér a területszerzési igényből 
fakadó háttérre is. Önálló alfejezetben mutatja 
be IV. (I.) Károly trónrakerülését és a hadi
sikerek ellenére tett azonnali békekísérleteit. 
Rçszletezi a háború folytatása mögött meghú
zódó különböző hatalmi érdekeket és a kime
netelt befolyásoló egyetemes összefüggéseket. 
Végül a győzelem és vereség okait tárja fel és a 
közép-európai kettős monarchia teljes szétveré
sét a szándék és a lehetőség dialektikájában 
vizsgálja. 

A nyolcadik fejezet a Párizs környéki béke
diktátumokkal újrarajzolt Közép-Európára tér rá. 
Ismerteti a mesterséges egységekre szabdalt tér
ség új államait, kiemeli ebben Magyarország 
megcsonkításának döbbenetes adatait. Ezután 
részletezi IV. Károly két visszatérési kísérletét. 
Kitekint a lengyel államiság újjászületésére, 
majd az olasz és német állami megerősödés fo
lyamatát villantja fel, hogy azután az e két hata
lom által kierőszakolt területi változásokat mu
tathassa be. Hosszabban elidőzik a magyar irre
dentizmus céljai és a valóság adta lehetőségek 
összefüggéseinél; hangsúlyozza Magyarország
nak a tengelyhatalmaktól eltérő érdekeit és a 
második világháborúból ennek következtében 
történt, hosszabb ideig tartó távolmaradását. 
Áttérve Magyarország hadbalépésére, a háborús 
vereség következményeire, az újabb terület
veszteségeket és a Szovjetunióból exportált bol
sevik uralom megteremtését részletezi. Kitekint 
a szerző Lengyelország újabb területváltozásaira 
és a balti államok sorsára is, miközben a többi 
közép-európai államról szól az 1989-es kor
szakhatárig terjedően. 

Az újjászülető Közép-Európa optimizmusát 
sugárzó kilencedik fejezet elsőként a Páneurópa 

Mozgalomról szól, részletesen ábrázolva Habs
burg Ottó szerepét. Ennek tükrében mutatja be 
a mesterséges csehszlovák állam kettészakadá
sát. Ezután a bilaterális, regionális és multinaci
onális együttműködésre irányuló törekvésekre 
és megvalósulási formákra tér át. Részleteseb
ben szól az Alpok-Adria-együttműködésről, a 
visegrádi hármak, majd négyek megvalósuló 
egymáshoz való felzárkózásáról és a Kárpátok 
Európa-régió határokon átnyúló kapcsolatkísér
letéről, visszautalva a pentagonálé-, illetve 
hexagonale-elképzelésekre is. 

Az utolsó, tizedik fejezet az új Kelet-Európára 
tekint ki, bemutatva Ukrajna és Belorusszia 
múltját és jelenét, majd Oroszország történelmi 
útját és helyzetét abban az összefüggésben 
vizsgálja, mennyire európai és mennyire ázsiai 
hatalom is ez. Miként az előző fejezetben, rövi
den kitekint a szerző a Balkánra is, ezúttal egy 
alfejezetben az egykori Königsberg, még ma is 
Kalinyingrád helyzetét, továbbá a három balti 
állam sorsát villantja fel. 

A magyar recenzens nagy megnyugvással te
szi le ezt a művet, mert a szerző objektív, kor
rekt és adatszerű tárgyalási módja, az egyes 
kérdések összefüggéseikben való vizsgálata azt 
eredményezi, hogy a svéd olvasó teljesen hite
lesen szembesül Közép-Európa problematikájá
val, ezen belül a magyarság múltjával és jelené
vel. Egyetlen fontos történelmi kérdés sem ma
rad említés nélkül. Ami pedig külön elismerést 
érdemel, az egyes, így főleg a magyar nevek írá
sa abszolút helyes, a hazai használatnak megfe
lelő, még ékezethibát sem tud felfedezni az erre 
érzékenyen figyelő olvasó. Hálás köszönet illeti 
Nicolaus Rockbergert, amiért térségünk iránti 
rendkívüli odafigyeléssel tükrözi valóságunkat 
az ez iránt érdeklődő honfitársainak. 

ZacharJózsef 
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Szerzőink figyelmét felhívjuk az alábbiakra: 

1. A szerkesztőség csak olyan kéziratokat fogad el, amelyek megfelelnek az „első közlés" kívánalmainak. 

2. A kéziratot három példányban kérjük a szerkesztőséghez eljuttatni, mellékelve - új szerző esetében -
külön lapon a szerző nevét, lakcímét, esedeg telefonszámát, munkahelyét, beosztását és tudományos foko
zatát. 

3. Végleges szövegű kéziratokat kérünk, mert a korrektúrában változtatásokra (kiegészítésekre) már nin
csen lehetőség. 

4. A szerkesztőség optimális terjedelműnek aż 1,5-2,5 íves kéziratot tekinti - a jegyzetapparátussal 
együtt. 3 ívet meghaladó tanulmányt technikai okok miatt nehezen tudunk közölni. (Egy ív: 32 géppel írt 
oldal, oldalanként 25 sorral, soronként 50 leütéssel.) 

5. A kéziratok jobb kezelhetősége érdekében kérjük, hogy a másolatokat is az első példánnyal azonos -
nem másoló - papírra gépeljék, normál, nem gyöngybetűs írógéppel. Az esedeges javításokat a második és 
harmadik példányra is kérjük rávezetni. 

6. A kiemeléseket a szerző egyszer húzza alá, a kézirat lapjait folyamatosan és arab számokkal számozza, 
a jegyzeteket a kézirat végére helyezze, külön lapszámozással. 

7. Az idegen nyelvű forrásokból az idézeteket általában magyarra fordítva kérjük, s csak olyan kivételes 
esetekben az eredeti nyelven is, amikor értelmezésük problematikus lehet. 

8. A jegyzetapparátusban a jegyzetszámozás folyamatosan és arab számokkal történjék. A hivatkozott 
mű szerzőjének nevét egyszerű aláhúzással emelje ki a kézirat szerzője és pontosan tüntesse fel a levéltári, 
kézirattári és bibliográfiai adatokat. 

9- Folyóiratunk az évszázadokat római számokkal jelöli. (Az idézetek, tanulmány- és könyvcímek kivéte
lével.) 

10. Recenziók esetében a cím mellett szükségesek a pontos bibliográfiai adatok és idegen nyelvű kiadvá
nyok esetén a cím magyar fordítása is. A recenziók terjedelme az öt kéziratoldalt lehetőleg ne haladja meg. 

11. Nyomdatechnikai és terjedelmi okokból csak minimális illusztrációs anyagot fogadunk el. A szerző a 
számozott és címmel ellátott ábrákat, táblázatokat csatolja a kézirathoz, feltüntetve minden ábra és táblázat 
hátíapján a nevét és a kézirat címét, a kéziratban pedig a táblázatok és az ábrák helyét. 
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