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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. 
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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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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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