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AZ OKTÓBERI FORRADALOM ÉS A MAGYAR VÖRÖS HADSEREG 
Dr. Münnich Ferenc 

A magyar vöröshadsereg keletkezésének és harcainak ez a 
vázlatos története 1955-ben jelent meg, amikor a belső és a külső 
ellenség felhasználva a régi párt- és kormányvezetés vakságát, 
opportunizmusát, Nagy Imre és áruló csoportja támogatásával 
tervszerű és egyre leplezetlenebb támadást indított a népköztársa
ság megdöntésére. 

A vezetés opportunizmusa illúziókat táplált, mert lebecsülte 
az ellenség aknamunkáját, helytelenül értékelte a saját helyzetét, 
nem akarta beismerni az elkövetett hibákat, amikor pedig beis
merte, nem idejében, amellett tétovázva, határozatlanul tett kísér
letet azok kijavítására. Szektás módon elzárkózott a párttagságtól 
és a dolgozó tömegektől, liberális, opportunista módon szemlélte 
a revizionizmus térhódítását a párton belül és a párton kívül. 

Ennek a következménye volt, hogy a reakció, az ellenforrada
lom számára kedvező helyzet alakult az 1956. október 23-i fasiszta 
restaurációba torkolló fegyveres felkelés ki robbantására. 

A népköztársaság hadserege létszámával és fegyverzetével; 
tisztjeinek és katonáinak politikai szilárdságával alkalmas volt 
arra, hogy — határozott, erélyes vezetés mellett — csírájában 
fojtsa el az ellenforradalmi lázadást. 

Az ellenség számára engedélyezett hosszan tartó aknamunka 
és a vezetés tehetetlensége a kritikus napokban azonban teljesen 
aláásta a párt- és kormány vezetés tekintélyét, ingadozást, határozat
lanságot idézett elő a fegyveres erő soraiban, s az egész országban. 

Ez volt az oka annak hogy az ellenforradalom külső, lötét 
erőktől támogatott bandái néhány hétig szinte szabadon garázdál
kodhattak Budapest utcáin, a vidéki központokban és felelőtlenül 
gyilkolhatták a szocializmushoz hű emberek legjobbjait. 

Bizonyos időre volt szükség hogy a népköztársaság szilárd 
hívei, a legjobb kommunisták felismerjék a képmutatóan magát 
kommunistának valló Nagy Imre és csoportjának igazi arculatát, 
áruló tevékenységét. 

De amikor azt felismerték, cselekedtek is. összegyűjtötték 
a szocializmus becsületes híveit, kommunistákat és pártonkívülieket. 
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Megalakították a forradalmi munkás-paraszt kormányt és segítsé
gért fordultak népünk igaz barátjához és szövetségeséhez: a Szov
jetunióhoz. 

Ezzel a segítséggel és szervező, felvilágosító munkájuk ered
ményeképpen, rohamosan növekvő belső erőkkel leverték az 
ellenforradalom fegyveres bandáit. A munkásosztály, a dolgozó^ 
parasztság és a szocializmushoz hű értelmiség tömegeivel együtt 
hozzáfogtak a szocialista építés folyamatosságának biztosításához. 
Az újra szervezett fegyveres erő első alakulatait kommunista és 
pártonkívüli munkások, parasztok, értelmiségiek, valamint az 
akkori néphadseregnek a szocializmushoz alapvetően hű tagjai ké
pezték. Ma ezek jelentik az újjászervezett néphadsereg gerincét. 

Két év múlt el azóta, s a Magyar Népköztársaság ma erősebb, 
egységesebb, mint bármikor azelőtt. A párt és a kormány a 
marxizmus-leninizmus tanításait helyesen alkalmazza az ország 
vívmányaira, a politika, a gazdaság és a kultúra területén. A párt, 
megszabadulva a rátapadt ballaszttól, kisebb létszámmal, de szilárd 
egységben biztosítja az egységes párt- és államvezetést. Megszűnt 
a szektás elzárkózottság, és állandó elvi harc folyik a revizionizmus 
mindenféle megnyilvánulása ellen. A párttagság, a munkásosztály, 
a dolgozó parasztság, az értelmiség, a kispolgárság haladó rétegei 
összeforrtak a vezetőkkel, akik köztük élnek, dolgoznak, ismerik 
a széles tömegek panaszait és kívánságait. Ennek a szoros együtt
működésnek az eredménye a rövid két esztendő alatt elért fel
emelkedés, a párt kapcsolatainak kiterjedése a széles tömegekben, 
a politikai, gazdasági és kulturális fellendülés. 

Ebben az alkotó, szocializmust sikerrel építő légkörben szervez
zük újra néphadseregünket, amely megtisztult az ingadozó elemek
től, sikerrel sajátítja el a marxizmus—leninizmus tanításait, s a 
népköztársaság védelmére elengedhetetlen szaktudást, fegyelmet 
és harckészséget. Ez a hadsereg a proletárdiktatúra osztályhad
serege. Megbízható szövetségese a hatalmas Szovjetunió élenjáró, 
hősies hadseregének, a varsói szerződés hadseregeinek, elszánt 
védelmezője a Magyar Népköztársaságnak és a világbékének. 

A rövid történet új kiadásánál szükség van erre a rövid elő
szóra, mert néphadseregünk — annak ellenére, hogy az előbb 
vázolt okokból 1956 őszén nem állott feladatának magaslatán — az 
1919-es vöröshadsereg hősi hagyományain épül, melyek ápolását 
1956 előtt nem tartották elsőrendű fontosságúnak. 

* * * 

A Nagy Októberi Szocialista Forradalom hatására, a fiatal 
Kommunisták Magyarországi Pártja agitációs, propaganda és szer
vező munkája eredményeképpen a magyar munkásosztály 1919. 
március 21-én kezébe vette a hatalmat és kikiáltotta a Magyar 
Tanácsköztársaságot. 

* 
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A Magyar Tanácsköztársaság már fennállásának első napjaiban 
szövetséget kötött az első proletárállammal, az Oroszországi Szov
jet Föderatív Szocialista Köztársasággal. A tizennégy imperialista 
állam intervenciós hadseregei és a belső ellenforradalom bandái 
ellen nehéz harcot vívó fiatal szovjet állam nemcsak erkölcsileg, 
hanem hadműveleteivel is támogatta a Magyar Tanácsköztársasá
got. Mérhetetlen lelkesedést és bizakodást váltott ki a Magyar 
Tanácsköztársaság dolgozóiban és vöröshadseregének soraiban az 
a hír, hogy a szovjet csapatok Galícia és Beszarábia területén hát
rálásra kényszerítve a román bojárok hadseregét, a magyar hatá
rok felé közelednek. A vöröshadsereg lapja, a Vörös Katona, 1919. 
április 22-i számában erről az eseményről így emlékezett meg: 
„A küzdelemben nem állunk egyedül. Az orosz vöröshadsereg 
Galíciában és Beszarábiában általános offenzívát kezdett és a 
frontnak azon a részén fejvesztetten menekülnek a román csapa
tok." 

Még jobban emelte a Tanácsköztársaság dolgozóinak bizakodó 
lelkesedését Lenin elvtárs 1919. május 16-i szikratávirata, melyben 
üdvözölte a magyar dolgozókat és közölte, hogy az ukrán vörös
hadsereg csapatai, maguk előtt űzve a román hadsereget, átlépték 
a Dnyesztert. Lenin elvtárs ezt táviratozta: 

„Üdvözlöm a magyar munkások és parasztok erősödő vörös
hadseregét. Az antant kegyetlen békéje fokozza a szovjethatalom
mal való együttműködést. Tegnap ukrán csapatok, a románokat 
legyőzve, átlépték a Dnyesztert." 

A Pravda 1919 májusában a következőket írta vezércikkében: 
„A szovjetköztársaság hadserege rátámadt már Tanács-Ma

gyarország ellenségeire. Beszarábiát már megszabadította a román 
bojároktól. Most tovább megy nyugatra. Az orosz vöröshadsereg
nek ki kell használnia a helyzetet, folytatnia kell előnyomulását 
abban a tudatban, hogy nemcsak Oroszországot védi, hanem eddig 
egyetlenegy szocialista állam szövetségesét, a vörös-Magyarorszá
got is." 

Ebben az időszakban a román hadvezetőség kénytelen volt 
csapatokat elvonni a tiszai arcvonalról, hogy beszarábiai hadsere
gét megerősítse. A román hadsereg viszonylagos passzivitása a 
magyar vöröshadsereg csehek ellen vezetett támadása idején jórészt 
ennek a szovjet hadműveletnek volt köszönhető. 

Később Gyenyikin ellenforradalmi hadseregének ideiglenes 
sikeres előnyomulása Orel—Tula irányában megváltoztatta ezt a 
Magyar Tanácsköztársaságra kedvező helyzetet, mert a románok 
a beszarábiai csapataik jelentékeny részét ismét a tiszai frontra 
dobhatták. 

A Magyar Tanácsköztársaságnak a szovjetállam és vöröshad
serege mellett más szövetségesei is voltak. Az országot fenyegető 
ellenforradalmi hadseregekben egyre nőtt az elégedetlenség az elhú
zódó háború, a Magyar Tanácsköztársaság elleni igazságtalan, 
imperialista háború miatt. 
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Ez a mozgalom kiterjedt a hátországra is. A cseh munkások 
március 31-én, prágai nagygyűlésükön rokonszenvüket fejezték ki 
a Magyar Tanácsköztársaság iránt. 

A Vörös Újság április 15-i száma közölte a hírt, hogy április 
11-én Újszegeden a szerb katonák egy része eldobálta fegyvereit 
és a proletárdiktatúrát éltetve átkelt a Tiszán. A következő napon 
Szegeden a délszláv csapatok katonái puskáikból máglyát raktak, 
a magyarokkal együtt felvonultak az utcán, forradalmi dalokat 
énekeltek és kijelentették, hogy nem akarnak tovább harcolni, kö
vetni akarják a magyar proletariátus példáját. Az SHS-államok 
(délszláv királyság) dolgozói és katonái gyűlölték az országot meg
szálló francia imperialista csapatokat. Ez utóbbiak is haza akartak 
menni, elégedetlenségük a helyi lakosság elleni erőszakoskodások
ban, részegeskedésben és állandó összeütközésekben nyilvánult 
meg. Előfordult, hogy a Zágrábban állomásozó francia indonéziai 
csapatok járőrei éjszaka tűzharcot folytattak a délszláv hadsereg 
járőreivel. A francia tisztek nem mertek a garázdálkodó katonák
hoz közeledni. Sok francia egység katonái vörös szalagokat rejte
gettek. Jellemző a csapatok hangulatára, hogy a proletárdiktatúra 
első heteiben Szőregnél egy teljes létszámú francia zászlóalj meg
adta magát a vöröshadsereg sokkal kisebb, gyöngébb tűzerejű 
egységének. Az októberi forradalom nagy felszabadító eszméi mé
lyen aláásták az imperialisták hadseregeit és megnehezítették a 
Magyar Tanácsköztársaság ellen irányuló támadó terveik végre
hajtását. 

A Magyar Tanácsköztársaság és a vöröshadsereg küzdelmének 
jelentékeny támogatást nyújtott a Németországi Kommunista Párt 
hősies harca, amelyet a német ellenforradalommal szövetkezett 
áruló szociáldemokrácia, Noske tiszti bandái ellen vívott. Buzdító 
és bátorító tényező volt a Bajor Tanácsköztársaság megalakulása, 
az osztrák proletariátus küzdelme a nagytőkések érdekeit védő, 
munkásáruló Renner—Bauer-kormány ellen. De a rnunkásáruló 
szociáldemokrata pártok bűnéből 1919 nyarának elején a forradal
mi hullám enyhülni kezdett és ez éreztette hatását a Magyar Ta
nácsköztársaság harcaira is. A kommunisták által a magyar prole
tárdiktatúra védelmére július 21-re hirdetett nemzetközi rokon
szenv-sztrájk sikertelensége már a bukás előszele volt. Ezt a sztráj
kot a munkásáruló szociáldemokrata pártok akadályozták meg. 

A Magyar Tanácsköztársaságnak és vöröshadseregének harca 
szerves része volt annak a nagy nemzetközi küzdelemnek, amelyet 
az Oroszországi Szovjet Föderatív Szocialista Köztársaság és a 
nemzetközi proletariátus vívott az imperializmus, a tőkés elnyo
más ellen. A magyar vöröshadsereg a proletár internacionalizmus 
hadserege volt, annak az új hazaszeretetnek a fegyveres ereje, 
mely szoros egységbe forrasztotta a hazához való hűségünket az 
első szocialista állam, első szövetségesünk iránti hűséggel, és mély 
szolidaritással fűzött Össze más országok proletárjainak, elnyomott
jainak felszabadító küzdelmével. 
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A vöröshadsereg megalakulása és első harcai 

• A Magyar Tanácsköztársaság katonai helyzete már kezdetben 
is rendkívül súlyos volt. A hős magyar proletariátus országát min
den oldalról az imperialisták támadásra készülő csapatai fenyeget
ték. Északon és északkeleten csehszlovák csapatok, keleten és dél
keleten a románok, s Franchet d'Espérey balkáni hadserege, délen 
pedig az SHS államok csapatai. Egyedül a nyugati határokon nem 
volt közvetlenül fenyegető a katonai helyzet, mert az osztrák pro
letariátus ellenállása következtében Ausztria szociáldemokrata kor
mánya aktív fellépésre nem vállalkozhatott. Annál nagyobb kész
séggel adott., otthont a Magyarországról menekült ellenforradalmá
rok különböző bizottságainak és az antant kémszervezeteinek. A 
helyzet válságos voltát jellemezte, hegy északon a csehszlovák had
sereg 45 kilométernyire állt Budapesttől, az ország politikai és ha
diipari központjától, s csak néhány kilométernyire Salgótarjántól, 
a Tanácsköztársaságnak akkor egyetlen jelentős szénbánya-terüle
tétől. 

Ebben a helyzetben életbevágóan szükséges volt a proletárdik
tatúra fegyveres erejének, a proletariátus osztályhadseregének 
megteremtése. A diktatúra kikiáltásának napján az ország határait 
jelentő demarkációs vonalakon azok a csapatok helyezkedtek el, 
melyeket főleg a régi hadsereg maradványaiból még a polgári szo
ciáldemokrata kormányok tartottak fegyverben. Hozzá kell még 
tennünk, hogy ezeknek a csapatoknak parancsnokai a régi hadse
reg reakciós tisztjei voltak. Nyilvánvaló, hogy ilyen erőkre nem 
lehetett rábízni az új proletárállam védelmét. 

Az egyesült pártban levő kommunisták kezdeményezésére — 
akik Szamuely Tibor vezetésével az orosz tanácsköztársaság had
seregszervezetének mintájára elkészítették a magyar vöröshadse
reg szervezeti szabályzatát — a forradalmi kormányzótanács már
cius 25-én rendeletet adott ki a magyar vöröshadsereg megszer
vezésére. 

A rendelet megállapította, hogy a vöröshadseregnek elsősor
ban szervezett munkásokból és az akkor már fegyver alatt álló 
proletárkatonákból kell állnia, mert csak így lehet megteremteni 
a proletariátus osztályhadseregét. A rendelet a katonák kötelessé
gévé tette a forradalmi „proletariátus érdekeinek védelmét min
den belső és külső ellenséggel szemben és a világproletariátus fel
szabadítását". A parancsnokok kinevezése, századparancsnoktól fel
felé a hadügyi népbiztosság hatáskörébe tartozott. A szakaszok bi
zalmi férfiai a rendelet értelmében egyúttal a szakasz parancsno
kai voltak. A rajok maguk választották meg vezetőiket. A rendelet 
kimondotta, hogy a parancsnokokat a munkásosztály soraiból kell 
kinevezni. Ez a feladat azonban az idő rövidsége miatt csak kivé
telesen volt megvalósítható. 
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A kormányzótanács rendeletével egyidejűleg a belügyi népbiz
tosság a belső rend fenntartására elrendelte a Vörös Őrség felállí
tását. 

1919. április 6-án a hadügyi népbiztosság rendeletet adott ki 
a hivatásos tisztek felhasználásáról, nemzetközi ezredek felállításá
ról, az önként jelentkező — főleg orosz — hadifoglyok soraiból. A 
nemzetközi csapatok felállítását a még ezrével Magyarországon 
tartózkodó hadifoglyok kezdeményezték. A Magyar Tanácsköztár
saság megalakulásának első napjaiban a Magyarországon tartóz
kodó orosz hadifoglyok is — hasonlóan az orosz fogságban volt ma
gyar hadifoglyokhoz — kifejezést akartak adni proletár szolidari
tásuknak és önként jelentkeztek a felállítandó nemzetközi egysé
gekbe. Március 30-án gyűlést tartottak az egyetemi „Gólyavárban", 
ahol felolvasták a szovjet kormánynak a magyarországi orosz hadi
foglyokhoz intézett felhívását. 

„Ti hadifoglyok — így szólt a felhívás —, kik végigéltétek az 
imperialista háborúnak minden borzalmát, kik saját bőrötökön ta
pasztaltátok az orosz és magyar burzsoázia kizsákmányolását, min
den erőtökkel támogassátok az ifjú Magyar Tanácsköztársaságot. 
Az ellenség összefogott már a magyar és orosz proletár elnyomá
sára. Minden orosz és magyar proletárnak és parasztnak a vörös
hadseregben van a. helye, éppúgy mint az Oroszországban tartóz
kodó magyar proletárok, rendíthetetlenül küzdenek az ottani ér
dekekért. Védjétek meg a magyar proletárt! A magyar és orosz 
proletár egyetemben küzd az összes proletárok közös érdekeiért." 

A felhívás óriási lelkesedést keltett. Gébor Mózes az 1. nem
zetközi ezred nevében üdvözölte a megjelenteket és rámutatott az 
oroszokból állott IV. zászlóalj példaadására. Több orosz hadifogoly 
tartott még lelkes hangú beszédet. Ezek után a forradalmi kor
mányzótanács nevében Szamuely Tibor, helyettes hadügyi népbiz
tos üdvözölte az egybegyűlteket. 

„Mi — mondotta — nem akartunk addig hazatérni Oroszor
szágból, míg nem volt biztosítva ott a munkások helyzete a kapi
talistákkal szemben. Meg akartuk védeni az orosz proletariátust. 
Itt is a proletariátus vette kezébe a hatalmat. Kérem, támogassa
nak bennünket, mert hamarosan eljön az az idő, mikor az egész 
világ proletariátusa egyesülni fog." 

Az orosz hadifoglyok tömegesen jelentkeztek a nemzetközi csa
patok toborzóhelyén. A magyar vöröshadsereg soraiban hősiesen 
harcoltak, teljesítették önként vállalt proletár kötelezettségüket. 
Számos harci tetteik mellett különösen kiemelkedő szerepük volt 
Losonc május 30-i elfoglalásában, a Zólyomnál június 10-től 12-ig 
tartó harcokban és a Tiszán történő átkelésben az 1919 júliusi elő
nyomulás idején. 

A magyarországi szocialista forradalom óriási hatást gyakorolt 
a szomszédos Ausztria egész proletariátusára. Már az első hetekben 
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a stájer határokon 60 stájer katona küldöttség útján felajánlotta 
szolgálatát a Magyar Tanácsköztársaságnak. A katonák 18 géppus
kát is magukkal hoztak. 

A bécsi népőrség katonatanácsai a vasutas otthonban tárgyal
tak a magyarországi forradalom megsegítéséről. Az osztrák népőr
ségből (Volkswehr) egész zászlóaljak váltak ki, hogy a magyar vö
röshadsereg mellé álljanak. Már 1919 április első napjaiban mint
egy 300 népőr indult el Magyarországira. Körülbelül 1000 ember 
gyülekezett a bécsi Keleti pályaudvaron, hogy Magyarországra 
utazzék. A vonatok zsúfoltsága 'miatt sokan gyalog meneteltek a 
lajtamenti Bruckig. 1919. április 3-án- különvonaton 1200 osztrák 
önkéntes vöröskatona érkezett a budapesti Keleti pályaudvarra, 
ahol az 1. nemzetközi vörösezred díszőrsége fogadta őket. 

Az osztrák proletárok bátor harcosai voltak a szocialista forra
dalomnak. Megérkezésük után a kelleti frontra irányították őket, 
ahol részt vettek a Hajdúszoboszló környékén vívott harcokban. Itt 
esett el a szocializmus, a proletár szolidaritás nagy ügyéért vezető
jük, Leo Rothziegel. Jelentkeztek a vöröshadseregjbe más szomszé
dos államok proletárjai is: szerbek, horvátok, románok, szlovákok. 

A nemzetközi egységek katonáinak magasfokú öntudatára és 
hősiességére jellemző egy osztrák vöröskatona, "Anton Engel levele, 
melyet hősi halála előtt írt hozzátartozóinak. 

„Kedves szüleim! Midőn ezt a levelet megkapjátok, én már merni 
leszek életben. Ne sírjatok, ne szomorkodjatok. Igaz ügyért estem 
el. Az évszázadok óta kizsákmányolt, kitagadott proletárok felsza
badításáért. Remélhetőleg hamarosan miénk lesz a győzelem. Bá
tor vagyok és büszkén nézek szembe a halál lal . . . mi — mint ve
zetőnk, Rothziegel elvtárs tanította — fegyverrel a kézben harco
lunk mindaddig, amíg a szociális világforradalom győzelme bizto
sítva n ines . . . Seitz és Renner — (osztrák jobboldali szociáldemok
rata vezetők) nagy gazemberek, hiszen egy tál lencséért eladják a 
kizsákmányolt proletárok jogait és szabadságát. De majd egyszer 
ott is, az én hazámban, felvirrad a szabadság napja." 

Ilyenek voltak a vöröshadsereg katonái, magyarok, oroszok, 
osztrákok és mas nemzetiségűek. Meggyőződésből, az igaz ügybe 
Vetett hittel harcoltak a proletariátus és minden dolgozó szabad
ságáért, az eljövendő szocializmusért, kommunizmusért. 

A proletárforradalom által felszabadított nemzetisegek is részt 
vettek a proletárhaza védelmében. Alulról jövő kezdeményezésre a 
ruszin népbiztosság 1919. április 9-én rendeletet adott ki a ruszin 
vörösgárda megalakítására. A nagyszámú jelentkezés ellenére ön
álló ruszin egységeket nem sikerült megszervezni, mert ezek a te
rületek (Ruszka-Krajna) rövidesen cseh—román megszállás alá ke
rültek. Ennek ellenére a vöröshadsereg egységeiben számos ruszin 
munkás és paraszt harcolt a dolgozók hatalmáért. 

Jellemző a magyarországi proletárforradalom vonzerejére, 
hogy az imperialista csapatok által megszállt területek számos dol-
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gozója élete kockáztatásával lépte át az ellenséges záróvonalakat, 
hogy a Tanácsköztársaság vöröshadseregének soraiba állhasson, 
így tettek az abban az időben szerb megszállás alatt álló pécsi bá
nyavidék hős bányászai. A bányamunkások több mint fele átszö
kött a demarkációs vonalon, és zászlóaljuk példamutatóan harcolt 
a Tanácsköztársaság különböző frontjain. A magyar kapitalisták, 
az imperialista megszállókkal együttműködve, utcára tették a bá
nyász vöröskatonák védtelen családjait, de ezzel az aljas bosszú
állással sem tudták megtörni az öntudatos proletárok harci erejét. 

Hatalmas jelentősége volt a Tanácsköztársaság védelmezésében 
az Ifjúmunkás Szövetségnek, amely a párt tartalékává, segítőtár
sává fejlődött. Nagymértékben az ifjúmunkások fáradhatatlan erő
feszítésének köszönhető, hogy a fegyveres erő túlnyomó része 1919 
márciusában, de már azt megelőzően is a KMP szavára hallgatott. 
Az ifjúmunkások a vöröshadsereg szervezésének lendítő erejévé 
váltak, s a proletár hadsereg harcaiban az egyéni bátorság, kollek
tív hősiesség és harci kezdeményezés ragyogó példáit mutatták. A 
proletár nők is részt kértek a Tanácsköztársaság védelméből. Bu
dapesten 1919. április 12-én népes nőgyűlést tartottak, amelyen kö
vetelték, hogy a nőknek is adjanak helyet a honvédelmi munká
ban és a harcoló hadsereg soraiban is. Áldozatkészen dolgoztak az 
üzemekben, a hadsereg kórházaiban és segélyhelyein. A mozgalom 
kiterjedt vidékre is. Székesfehérvárott például 80 asszony és leány 
jelentkezett a vöröshadseregbe. 

A hadügyi népbiztosság április 7-én és 8-án elrendelte a had
osztálytüzérség és a repülőcsapatok átszervezését, s április 10-én 
egy vasutasezred felállítását. A proletár osztályhadsereg kialakí
tása érdekében a forradalmi kormányzótanács április 11-én rende
letet hozott a proletár parancsnokképző tanfolyam felállításáról is. 
Ennek végrehajtását azonban elsodorták a súlyos katonai helyzet 
fenyegető eseményei. A proletár parancsnokképzés elhanyagolása 
még ilyen viszonyok között is súlyos hiba volt. Legalább néhány 
száz proletár parancsnokot kellett volna rövid tanfolyamon kiké
pezni, akik a századok és zászlóaljak élére kerülve erős akadályt 
jelentettek volna a hivatásos tisztek ellenforradalmi szervezkedé
sével és aknamunkájával szemben. Április 18-án a kormányzóta
nács azt határozta, hogy a legkisebb parancsnoki helyeket is kine
vezéssel töltik be. Ugyanebben az időben teremtette meg a kor
mányzótanács a politikai megbízottak intézményét. Május 3-án 
szervezték meg a vörös tengerészdandárt, amely jórészt karhatalmi 
feladatot végzett. 

Az ellenség — elsősorban a román és a csehszlovák csapatok — 
támadó fellépése folytán ezek a lassan ható intézkedések nem vol
tak ki elégitőek és így 1919. április 19-én a kormányzótanács elha
tározta, hogy fegyverbe szólítja az egész proletariátust. A munkás-
és katonatanács április 19-i teljes ülésén elfogadták a kommunis
ták indítványát: a munkástanácsok tagjainak és a népbiztosoknak 
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fele kimegy a frontra, hogy példaadásával emelje a csapatok harci 
szellemét. E határozat és a kommunisták példamutatásának hatá
sára a munkások tömegesen jelentkeztek a vöröshadseregbe. Bu
dapesten az 1., 29„ 69. számú és a csepeli 22 vörösezredhez bevo-
nultakból május 3-ig 16 új munkászászlóaljat lehetett felállítani. 

Április 19-én adta ki a kormányzótanács a budapesti vörös
vasashadosztály megszervezésére vonatkozó rendeletét. Ennek a ki
zárólag munkásokból álló alakulatnak fő feladata volt a Tanács
köztársaság szíve, Budapest nyugalmának, a tanácskormány mun
kájának védelme és biztosítása. 

Ezzel befejezést nyert a vöröshadsereg megalakulásának első 
szakasza. 

A Magyar Tanácsköztársaság megalakulása megdöbbentette és 
zavarba hozta az imperialistákat. Élő valósággá lett Magyarorszá
gon is a szocialista forradalom, a tanácshatalom, a proletárdiktatúra, 
melyről az imperializmus szociáldemokrata lakájai azt akarták el
hitetni, hogy elszigetelt orosz jelenség, megvalósíthatatlan a nyu
gati országokban. Az imperialisták első zavarukban Smuts angol 
tábornokot küldték Magyarországra, hogy tájékoztassa őket a Ma
gyar Tanácsköztársaság helyzetéről. Egyidejűleg a legszigorúbb 
gazdasági blokáddal zárták körül a kapitalistákat kisajátító orszá
got. Minden rendelkezésre álló eszközt felhasználva előkészítették 
és hamarosan meg is indították a fegyveres beavatkozást a prole
tariátus vezetése alatt felemelkedéséért küzdő Tanácsköztársaság 
ellen. 

Utasításukra a román burzsoázia csapatai április 16-án a ke
leti arcvonal egész szélességében támadásba kezdtek. 

A Magyar Tanácsköztársaság csapatai ebben az időben még 
szervezetileg sem voltak felkészülve ilyén széles frontra teriedő 
hadműveletekre. A proletárdiktatúra első heteiben az összes kato
nai feladat megoldása a hadügyi népbiztosságra koncentrálódott. 
A népbiztosság tagozódása a következő volt: 1. hadműveleti főcso
port, 2. szervezési főcsoport. Amint már elnevezéséből is kitűnik, 
az elsőnek a harcoló hadsereg főparancsnok] és vezérkari teendőit 
kellett ellátnia. A másik főcsoportnak a csapatszervezés, illetve az 
anyagi ellátás, műszaki és tüzér-anyagellátás volt a feladata. 

A hadügyi népbiztosság a hadműveleti feladatok megoldására 
több okból alkalmatlannak bizonyult. A hadműveleti főcsoportnak, 
mint a népbiztosság szerves részének, saját feladatain kívül más 
ügyekkel is kellett foglalkoznia. Távol volt a harctéri események
től, rossz volt az összeköttetése a csapatokkal. A fronton levő egy
ségeknek nem volt egymással biztosított és állandó kapcsolata. A 
harcoló hadsereg tagozódása is alkalmatlan volt széles fronton ve
zetett hadműveletek megvalósítására. Szervezeti felépítésének alap
ját még a Károlyi-kormány idejéből átvett dandárcsoportok alkot
ták. Minden dandárcsoporthoz egy gyalogezrednek — három 
zászlóalj, három géppuskás század, egy műszaki század, egy gya-
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logágyús szakasz, egy távbeszélő szakasz — továbbá egy tüzérez
rednek —' négy darab 7,5 centiméteres könnyűágyú, négy db nyolc 
centiméteres tábori ágyú, nyolc db tíz centiméteres tábori tarack 
és két db 15 centiméteres nehéztarack — kellett volna tartoznia. 
Ezeket a hadrendi kereteket sehol sem töltötték ki egyöntetűen, 
s így a 3—3 dandárcsoportból álló hadosztályok a legkülönbözőbb 
létszámúak és összetételűek voltak, erősen különböző harci értéket 
képviseltek. Ehhez járult még, hogy a hadosztályok és önálló dan
dárok a szomszédos egységektől függetlenül — azokkal egyáltalán 
nem törődve harcoltak. Minden egység közvetlenül a főcsoporttól 
kapott parancsot és oda is jelentett. A központi irányítás ennek kö
vetkeztében lassú és bizonytalan volt. Mire a csapatok parancsot 
kaptak, már új helyzet előtt állottak és saját felelősségükre kellett 
cselekedniük. Váratlan mozdulatokkal lehetetlen helyzetbe hozták 
a szomszédos csapatot és így csak részletakciókra vállalkoztak. A 
csapatok laza fegyelme és a céltudatos, kemény központi vezetés 
hiánya alkalmat adott a reakciós tiszti parancsnokoknak, hogy a 
nehézségeket önhatalmú visszavonulással oldják meg. A központi 
vezetés gyengeségére jellemző, hogy ezekért az önhatalmú és leg
többször indokolatlan hátrálásokért egy parancsnokot sem vontak 
felelősségre. 

Az ellenség akcióit az első időkben főleg az könnyítette meg, 
hogy a vöröshadsereget szervezés közben érte az április 16-i táma
dás. A hadosztályoknak például nem állott közvetlen rendelkezé
sükre tüzérség és lovasság. Nagy kötelékek híján tartalékok sem 
voltak, amelyeket szükség esetén harcba vethettek volna. Egyéb
ként is a demarkációs vonalon álló csapatok feladata a románok 
támadásáig az volt, hogy a részükre kiszabott határkörzetet lezár
ják. 

Az ellenség támadása élesen felfedte a szervezeti hibákat, és 
a hadrend, valamint a vezetés gyökeres és azonnali megváltoztatá
sát követelte. Az átszervezésnek meg voltak az anyagi akadályai 
is. Nem volt elég fegyver és hadianyag. A hadügyi népbiztosság 
például április 21-én minden hadosztály keretébe nyolc db kilenc 
centiméteres aknavetőt osztott be, de irányzókészüléke csak min
den második aknavetőnek volt. Lovak hiányában nehézségbe ütkö-
zött a lovasított egységek felállítása, pedig jól szervezett, erős lo
vasságnak akkor — a harctér terepviszonyai között — döntő jelen
tősége lehetett volna. 

A csapatok politikai irányításáról még szó sem volt. Politikai 
megbízottak nagyobb számban csak április vége felé érkeztek a 
csapatokhoz, így azok addig teljesen reakciós tiszti parancsnokaik 
kezében voltak. Jellemző a helyzetre, hogy ebben az időben pél
dául a 6. hadosztály egyik vezetője Abt Albin koronaőr százados 
volt. Korlátlanul folyt a csapatok között a rémhírterjesztés, a zül-
lesztés mindenféle formájának szabad tere volt. Az általános 
helyzetet a valóságnál is rosszabbra festő tiszti tájékoztatás 
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kilátástalannak igyekezett mutatni a harcot a katonák előtt, 
s ezzel aláásta azok harci kedvét és ellenálló képességét. Sú
lyosbította a helyzetet az a tény, hogy a román arcvonal jelene-
kény részén a székely hadosztály állt, melynek reakciós parancs
noka, Kratochwill ezredes csak az alkalmas pillanatot várta, hogy 
hátba támadja a Tanácsköztársaságot, megadja magát az ellenség
nek. Már április 6-án tárgyalásokat folytatott erről a francia és ro
mán parancsnokságokkal. Ez a hazaáruló volt az, aki először ren
delte el Önhatalmúlag a visszavonulást. Árulásának jelentőségét fo
kozta, hogy ebben az időben ez a katonai egység volt a vöröshad
sereg legjobban szervezett és fegyelmezett csapata. Erdélyi szár
mazású székely katonái készek voltak harcolni, hogy otthonukba 
visszatérhessenek. Becsületes, hazafias parancsnokok vezetésével 
visszaverhették volna a románok óvatos, kevés erővel megindított 
támadását. De a reakciós, hazaáruló Kratochwill ezredes és tiszt
jeinek nagy része ádáz ellensége volt a munkásosztálynak és az el
lenség túlerejére hivatkozva visszavonulást rendelt el. A székely 
hadosztály Kratochwill parancsára Nagykároly—Szatmárnémeti 
felé vonult vissza. Ezzel utat nyitott a román hadsereg előtt a szé
kely hadosztálytól délre elhelyezkedett vöröscsapatok hátába. 
Megindult a visszavonulás az egész arcvonalon. Egyes kötelékek, 
amelyekben túlnyomóan városi és falusi proletárkatonák voltak, 
hősiesen harcoltak, de nem tudták feltartóztatni az ellenséget, leg
feljebb csak meglassították előnyomulását. Április 24-én a vissza
vonuló vöröshadsereg ideiglenesen Nagy kalló, Téglás, Haj dúsza
boszló, Békés, Kígyós vonalán állott meg. A románok lassan, óva
tosan folytatták előnyomulásukat. 

Ekkor érkeztek a frontra az első egységek, melyeket a kommu
nisták felhívására a munkástanács április 19-én hozott határozata 
alapján szerveztek meg. Ezek a csapatok már jórészt önként jelent
kezett ipari munkásokból állottak és minden egységnek volt már 
politikai megbízottja. Április 18-tól kezdve szállításban voltak azok 
a zászlóaljak, melyekből a hadügyi népbiztosság a Tiszántúlon az 
1. és a 4. hadosztályt akarta megalakítani, hogy azokkal ellentá
madást hajtson végre. Kratochwill árulása folytán azonban ezt a 
tervet csak részben valósíthatták meg. 

A forradalmi kormányzótanács 1919. április 21-i határozata 
elrendelte a román front csapatainak egységes vezetésére hivatott 
hadseregparancsnokság felállítását. A Keleti Hadseregparancsnok
ság vezérkari főnöke Stromfeld Aurél ezredes, ez a szociálisan gon
dolkodó, hazafias, kiváló tehetségű katona lett. 

Az adott helyzetben nem volt idő hosszadalmas, bonyolult szer
vező és átalakító munkára. Azokat az erőket kellett megfelelően 
összefogni, csoportosítani, amelyek rendelkezésre állottak és szinte 
ott, ahol az adott időben elhelyezési körletük volt. 

Stromfeld vezérkari főnök ellentámadásokkal igyekezett fel
tartóztatni a román hadsereg előnyomulását, hogy időt nyerjen a 
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vöröscsapatok lehetőleg nyugodt áttelepítésére a Tisza folyó jobb 
partjára. Támadási parancsai sok esetben helyi sikerrel jártak. A 
vöröshadsereg csapatai április 24-én Hajdúszoboszlónál visszaver
ték a románokat. A harctérre felvonuló 1. hadosztály sikeres ellen
támadást hajtott végre Nyíregyházánál. Visszaverte az előretörő 
román csapatokat, foglyokat ejtett és jelentékeny mennyiségű fegy
vert, löveget és egyéb hadianyagot zsákmányolt. Ebben az ütkö
zetben különösen kitűnt a csepeli 11/32. munkászászlóalj és a fel
fegyverzett nyíregyházi munkások osztaga. Április 26-án a székely 
hadosztály csapatainak jelentékeny része Kratochwill ezredes és a 
többi, hozzá hasonló hazaáruló tiszt befolyása alatt letette a fegy
vert a románok előtt, a hadosztály többi része pedig felbomlott. 
Mindezzel az arcvonal középső és északi részét teljesen fedetlenül 
hagyva, végzetes helyzetbe hozta a déli szárnyat. 

A Stromfeld vezérkari főnök által elrendelt és helyenként si
kerrel keresztülvítt ellentámadások hatása alatt az ellenség csak 
fokozott óvatossággal haladhatott előre. De Kratochwill árulása 
következtében elkerülhetetlenné vált a Tanácsköztársaság csapa
tainak visszavonása a Tisza mögé, amelynek szinte zavartalan vég
rehajtását nagyban elősegítette az ellenség óvatos lassúsága. Strom
feld felismerte, hogy a felbomló és rossz hangulatú csapatokat csak 
a Tisza folyó természetes védelme mögött lehet újraszervezni, 
rendezni és harcképessé tenni. A visszavonulás a Tisza mögé tel
jes mértékben sikerült, bár a legtöbb egység csapatai rendetlenül 
vonultak vissza. Kivételt képezett a 6. hadosztály, amely példás 
vezetés mellett a Marostól vonult vissza és teljes rendben érte el 
rendeltetési helyét, Szolnokot. A Tisza nyugati partján május 
első napjaiban ez volt az egyetlen harckész hadosztály. 

A vöröshadsereg Tokajnál, Tiszafürednél, illetve Szolnoknál 
foglalt el hídfőállást, míg a folyó egész vonalán csak kislétszámú 
megfigyelő és biztosító erőket helyeztek el. A hadosztályok a Tisza 
mögötti telephelyeiken rendezték és egészítették ki soraikat. Érde
kes és eddig még fel nem jegyzett részlete a vöröshadsereg törté
netének, hogy a rendben visszavonuló 6. hadosztályhoz a Degen-
feld, Pallavicini grófok és más nagybirtokosok gazdaságának vidé
kéről több mint másfélezer mezőgazdasági munkás és szegény
paraszt csatlakozott. Ezeket az önkénteseket az átszervezésnél be
osztották a hadosztály egységeibe. A Nagykőrösön és vidékén 
végrehajtott átszervezés alkalmával a hadosztályban nyilvántar
tásba vették az orosz forradalomban részt vett és hazatért volt 
hadifoglyokat, s azok jelentékeny részét, rátermettsége szerint, 
parancsnoki beosztásba helyezték. Ezeknek az intézkedéseknek és 
az átszervezés alatt végzett politikai nevelőmunkának eredménye 
volt, hogy a 6. hadosztály az elkövetkezendő támadó hadművele
tekben kiválóan állta meg a helyét. Orosz hadifogságból hazatért 
hadifoglyok, vörösgárdisták más katonai egységekben is voltak, 
de azok hasonló felhasználásáról nincsenek adatok. 

A hadügyi népbiztosság, amely a hadműveleteket az első he-
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hetekben vezette, ellentámadást rendelt el a román hadsereg tá
madásának megállítására és előretolta az egész hátországból ide
irányított mintegy nyolc gyalogzászlóaljat, emellett a cseh fronton 
nélkülözhető 11 zászlóaljat és öt üteget Ermihályfalva—Nagyká
roly körzetébe irányította. A székely hadosztály árulása folytán 
ezeknek a csapatoknak a harcbavetése elkésett és ezeket is vissza 
kellett vonni a Tisza mögé. 

A szerbek április 27-én megszállták Makót és Nagylakot. A 
csehek április 29-én Bánrévnél támadtak és Hegyalján át, továbbá 
a Hernád és a Sajó völgyében megkezdték előrenyomulásukat 
Miskolc irányába. Április 30-án a szerbek és franciák bevonultak 
Hódmezővásárhelyre. Május 1-én összeomlott a szolnoki hídfő vé
delme és a román csapatok egész hosszában elérték a Tisza vona
lát. A Keleti Hadseregparancsnokság Szolnokról Gödöllőre költö
zött és a keleti arcvonal mellett az északkeleti arcvonal felett is 
átvette a parancsnokságot. Május 2-án a csehek nyomására ki kel
lett üríteni Miskolcot. 

A Tanácsköztársaság katonai helyzete valóban válságos volt. 
A jobboldali szociáldemokraták kapva kaptak az alkalmon és a 
dolgozók előtt igyekeztek kilátástalannak beállítani minden további 
harcot. Az ellenség erejéről és támadó szándékairól „jól értesült 
forrásból" kapott túlzott, riasztó híreket terjesztettek. Minden 
eszközzel igyekeztek aláásni a proletariátus önbizalmát és meg
törni ellenálló erejét. A szociáldemokrata Böhm Vilmos hadse
regparancsnok május 1-én a tanácskormány megkérdezése nélkül 
körtáviratban utasította a front csapategységeinek parancsnokait, 
hogy kérjenek fegyverszünetet a szemben álló ellenséges haderők 
parancsnokaitól és beszéljék meg azokkal a vöröscsapatok fegy
verletételének, a Tiszántúlról kiegészített csapatok hazaszállításá
nak feltételeit. A 6. hadosztály választáviratban tiltakozott az uta
sítás ellen és közölte, hogy a katonák és a politikai megbízottak 
tovább akarnak harcolni, s a csapatok pár napig tartó átszervezés 
után harcra készen állnak. Egyes csapatrészek, amelyekben a po
litikai vezetés nem volt a kommunisták kezében, el is küldtek 
parlamentereket. A győzelemben bizakodó cseh, román, francia 
és szerb parancsnokságok azonban elutasítottak minden tárgyalást. 
Ezalatt a szociáldemokraták Bécsbe szökött, illetve küldött meg
bízottai lázasan tárgyaltak az antant követségeivel és a Bécsbe 
menekült, főleg arisztokratákból és nagytőkésekből álló ellenfor
radalmi csoportokkal. A munkásosztály harci kedvének megtö
résével, erélyesebb intervenció sürgetésével igyekeztek megbuk
tatni a súlyos katonai helyzetbe került proletárdiktatúrát. 

De a kommunisták másként ítélték meç a helvzet°t és bíztak 
abban, hogy a munkásosztály és a dolgozók tömegei őket fogdák 
követni. Várakozásukban nem is csalódtak. A munkástanács május 
2-án megtartott ülésén, a jobboldali szociáldemokraták pánikkeltő 
beszédei ellenére, a tanácstagok Kun Béla, Szamuely Tibor, Land
ler Jenő és mások felszólalása után azt határozták, hogy a mun-
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kasok fegyvert fognak a Tanácsköztársaság védelmére. Ezt a hatá
rozatot fogadták el az üzemekben megtartott tömeggyűléseken is. 
A magyar munkásság meg is valósította lelkesedéssel hozott hősi 
elhatározását. Az új munkáscsapatokat haladéktalanul beillesztet
ték a harcoló hadsereg hadrendjébe. A vöröshadsereg szociális 
összetétele ezzel egy csapásra megváltozott. Valóban a Tanács
köztársaság osztályhadseregévé lett. Erezhető volt soraiban a po
litikai nevelés és ellenőrzés, a politikai megbízottak munkája is. 
A hadsereg keretébe eddig tartozó 55 zászlóaljból álló 17 ezred 
és egy önálló zászlóalj mellett harcra készen álltak a forradalmi 
szellemű friss munkásezredek és zászlóaljak. Ide sorolhatjuk még 
a tengerész dandárt, az öt zászlóaljból álló nemzetközi dandárt, 
a két tábori vörösezredet 19 zászlóaljjal és két önálló zászlóaljat. 

A munkáskatonák jelentékeny része mint szakmunkás a 
világháború alatt fel volt mentve a katonai szolgálat alól s így 
kiképzésben sem részesült. Ezeket most kellett napok alatt meg
tanítani a legelemibb katonai ismeretekre, a kötelékben való 
harcra, a legegyszerűbb fegyverfogásokra és fegyverkezelésre. 
Ezek a sebtében előkészített katonák mégis elszántan és bátran 
indultak harcba, mert meg akarták védeni szabadságukat, szer
zett jogaikat, a proletariátus államát, a Tanácsköztársaságot. Új 
fejezet kezdődött a magyar munkásmozgalom, a Tanácsköztársa
ság történetében! A magyar proletariátus örök dicsőségét hirdető 
korszak. A vöröshadsereg katonái ezekben a harcokban a prole
tárhazaszeretet és áldozatkészség ragyogó példáit mutatták. 

Az újjászervezett vöröshadsereg első katonai sikerei 
és a diadalmas északi hadjárat 

Miután a román csapatok elérték a Tisza vonalát, párnapos 
szünet állt be a hadműveletekben. Ezt az időt, Stromfeld vezér
kari főnök erőskezű irányítása alatt, a csapatok rendbeszedésére, 
kiegészítésére, továbbképzésére használták fel. Stromfeld május 
3-án előterjesztette tervét, hogy a 6. hadosztállyal felmenti Sal
gótarjánt és a munkászászlóaljakból megszervezi az 1. és a 4. 
hadosztályt, mint hadműveleti tartalékot. A tanácskormány jóvá
hagyta a tervet. Május 6-án felállította a főparancsnokságot és 
ennek alárendelte az egész fegyveres erőt. A politikai felvilágosító 
nevelőmunkát elsősorban Kun Béla, Szamuely Tibor és Landler 
Jenő irányították, akik felmérhetetlen segítséget nyújtottak a had
osztályok politikai megbízottainak a vöröskatonák öntudatának és 
harckészségének emelésében. 

Időközben a Szamuely Tibor és Steinbrück Ottó parancsnok
sága alatt álló és „Budapesti csoport" néven összeállított zászló
aljak visszafoglalták Szolnokot, amelyet a május 1-i visszavonu
lás idején kisebb román erők és helyi ellenforradalmárokból ala
kult bandák tartottak megszállva. Ennek az első sikernek óriási 
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hatása volt az átszervezés alatt álló és munkásezredekkel megerő
sített csapatok szellemére. 

Az ellenség azonban nem sok időt adott a vöröshadsereg so
rainak rendezésére. A csehek egyelőre inkább felderítést szol
gáló mozdulatokat tettek, egyik frontszakaszon azonban ez a 
kísérletük veszélyessé vált. Május 6-án páncélautók és páncél
vonatok támogatása mellett előretörtek. Megszállták Nagyszé-
csényt és miután kevés ellenállásra találtak, Pétervásárára és 
Szarvaskőre is benyomultak. Balassagyarmat, Litke, Losonc, Feled 
és Fülek irányából megközelítették a Tanácsköztársaság egyetlen 
jelentős szénterületét, Salgótarjánt és környékét. A szénmederce 
védelmével megbízott 80. dandár visszavonult Csingerhegy, Ság-
újfalva, Karancsság, Lapujtő, Salgó, Zagyvaróna, Barna vonalára. 
Salgótarján már elveszettnek látszott, amikor védelmét a tanács
kormány Budapestről leküldött vezetőkre bízta. Ők hívták össze 
a bányászszakszervezeti bizalmiakat, majd a bányászok nagygyű
lésén ismertették a bányavidék magatartásának döntő jelentősé
gét. A bányavidék munkásságának forradalmi áldozatkészségére 
támaszkodva erélyesen visszaverték az áruló jobboldali szociál
demokraták és a 80. dandár tisztjeinek harcvesztő „stratégiai" 
elgondolását a bányavidék tarthatatlanságáról. A munkástömegek 
hittek nekik és velük mentek. Szavukra Salgótarján és az egész 
bányavidék munkásai tömegesen ragadtak fegyvert, és a 80. dan
dár katonáival együtt védelmi állásokat foglaltak el a bányavidék 
északi előterében. A felfegyverzett bányászok példaadó hősiesség
gel és áldozatkészséggel harcolva, gyakori előretörésekkel nyugta
lanították az ellenséget, előnyomulását megállították. 

Ezekkel az intézkedésekkel sikerült időt nyerni egy felsza
badító hadművelet előkészítésére, a csehek elleni döntő hadjárat 
megindítására. Május 10-en a 80. dandár és a felfegyverzett mun
kásszázadok Salgótarján északi arcvonalán visszavonulásra kény
szerítették a cseheket. A cseh csapatok üldözésében tevékenyen 
részt vett a 6. hadosztály, amelynek a segítségével május 12-én a 
vöröscsapatok elérték Füleket. 

A cseh hadsereg visszaverésével egy időben olyan hírszerző 
jelentések érkeztek a hadseregparancsnokságra, amelyek azt a be
nyomást keltették, hogy az antant rövidesen déli irányból is tá
madni fog. Bár a szándék valódiságához ma már kétség nem fér, 
a hírek egy része túlzott és hamis volt. 

A hadseregparancsnokságon tartott haditanács azonban úgy 
döntött, hogy fel kell készülni az esetleges bekövetkező támadás 
elhárítására. így született meg az az elhatározás, hogy a hadsereg
parancsnokság az újonnan szervezett 4. munkáshadosztályt és á 
6. hadosztályt Kecskemét környékén összpontosítsa. 

Ennek az volt a következménye, hogy az ez időben legaktí
vabb cseh front egy időre háttérbe szorult. 

Az antant egyre elhúzódó, majd elmaradt támadása, valamint 
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a cseh hadsereg aktivitása azonban megérlelték Stromfeld vezér
kan főnökben azt az elhatározást, hogy a kedvező helyzetet fel
használva, minden máshol nélkülözhető erőt a csehek és a cseh— 
román hadsereg érintkező szárnyai ellen összpontosít és támadásba 
megy át. Ennek a tervnek akkor megvoltak a katonai előfeltételei 
is. A tiszai visszavonulás következtében a felbomlott vöröshadse
reget nagyjában május közepéig sikerült újraszervezni. A mun
kásezredek bevonulásával megjavult a katonák szelleme, fegyelme 
és harckészsége. A hadsereg ebben az időben három hadtestre és 
nyolc hadosztályra tagozódott. 113 zászlóalj, 84 géppuskás szazad, 
nyolc lovasszázad, 39 üteg. 16 műszaki és nyolc repülőszázad ál
lott harckészen a következő ütközetlétszámmal: 51 588 puska, 682 
géppuska, 870 lovas, 63 ágyú, öt hegyi ágyú, 81 tarack, hat nehéz
löveg és 37 repülőgép. 

A vöröshadsereg a jól működő vasút segítségével nagy erőket 
tudott rövid idő alatt egyik frontreszről a másikra átcsoportosí
tani, így módjában volt a hadműveleteit rosszul vagy egyáltalán 
nem koordináló cseh és román hadsereggel szemben a szükséges 
helyen és szükséges időben megfelelő erőt szembeállítani. Ezt a 
módszert a vóröshadsereg mindaddig alkalmazni tudta, amíg a 
a jobboldali szociáldemokraták aknamunkája és a nehézségek fo
kozódásával erősödő tiszti ellenforradalmi szervezkedés a csapatok 
szellemét és fegyelmét alá nem ásta. 

A támadó hadművelet először szűkebb feladatot tűzött maga 
elé: Miskolc és környékének visszafoglalását. Az eredményekre 
támaszkodva később a román és cseh csapatok érintkezésének 
megszakítása céljából egy erélyes átkelést terveztek a Tiszán. Az 
első feladatot a III. hadtest csapatai határozott támadással, gyor
san oldották meg. Május 21-én elérték Miskolc, Diósgyőr vonalát, 
május 22-re az 1. hadosztály Önód, Zsolca, Sajószentpéter, az 5. 
hadosztály pedig Nádasd, Pétervására körletét érte el. Ezekbert 
a napokban lett volna óriási jelentősége annak, ha az állítólagos 
antant támadás kivédésére Kecskemétre, Félegyházára küldött 6. 
és 4. hadosztály Miskolc környékén állott volna rendelkezésre. 
Számbavéve az antant támadás elmaradását is, Stromfeld a sike
rek hatása alatt elhatározta, hogy kettészakítja a cseh—román 
hadseregek csatlakozó belső szárnyát, döntő csapást mér a cse
riekre és a harci helyzet kedvező alakulása esetén a Tiszán át
kelve, megtámadja a román hadsereget. 

Az adott viszonyok között kitűnően elgondolt támadó-terv 
végrehajtására Stromfeld a következő feladatot tűzte a csapat
egységek elé: 

A támadás fő vonalába irányított és Landler Jenő parancs
noksága alatt álló III. hadtestnek, melynek kötelékébe az 1., 4. 
és 6. hadosztály és az 5. hadosztály 10. dandára tartozott — a le
hető leggyorsabban Sátoraljaújhely, Kassa, Szepsi vonalát kellett 
elérnie. Az 5. hadosztálynak május 29-ig Rimaszombathoz kellett 
előretörnie és biztosító különítményeket előretolnia Rozsnyó és 
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Tiszolc felé. A 3. hadosztálynak május 29-ig Losoncot kellett meg-
szállnia, biztosító különítményt előretolni Zólyomra. Az 1. dan
dárnak május 29-én Lévánál kellett erős különítménnyel a tá
madó csoport balszárnyát biztosítani. Kockázatos, bátor terv volt 
ez, mert a románokkal szemben a Tisza vonalán, Tokajtól délre 
csak megfigyelő csoportok állottak, míg a franciák és szerbek felé 
a 7. és a 2. hadosztály, valamint a 44. és a 20. dandár biztosított. 
De Stromfeld számításba vette az ellenség passzivitását az utóbbi 
frontokon. A románokkal és csehekkel szemben a meglepetés 
hatásában és a támadás lendületében bízott, amely a két ellen
séges hadsereget arra fogja indítani, hogy minden más *rontrészt 
elhanyagolva, erőit a támadás elhárítására használja fel. A cseh 
front nyugati részén a vöröshadseregnek természettől is jól vé
dett állásai kínálkoztak a Garam mentén és a hatalmas természetes 
akadályt képező Duna mögött. 

A május 29 helyett 30-án megindított általános támadás — 
a jobbszárny egy részét kivéve — az egész arcvonalon sikerrel 
járt. Még a támadó erők balszárnyán is, ahol a hadműveleteknek 
inkább lekötő jellegük volt, hogy a csehek ne tudjanak innen erő
ket átdobni a támadás fő irányában harcoló vöröscsapatok ellen. 
Itt az 1. dandár a balszárnyon elérte a Garam folyót és elfoglalta 
Ipolyságot, valamint a Balassagyarmattól északra fekvő magas
latot. Ezek a csapatok két tábori ágyút, 20 géppuskát, sok lőszert 
zsákmányoltak, mintegy 100 foglyot ejtettek. A 46. és 80. dandár 
Füleken és Rappon át Losonc irányába jutott előre. Az 5 hadosz--
tály 65 dandára Sajókazára és Putnokra vonult be. A III hadtest 
frontján a 10. dandár Mucsony—Zsihz vonalát, a 6. hadosztály 
balszárnya Frankhegy—Szikszó körletét érte el kemény harcok 
közben. Az 1 hadosztály Hernádnémetinél erős harcot vívott a 
tüzérségi túlerővel rendelkező ellenseggel szemben. Mái us 30-án 
a 3. hadosztály Losoncot, másnap az 5 hadosztály Rimaszombatot, 
a 10. dandár pedig Edelényt szabadította fel. Június 1-én a jobb
szárnyon is megszületett a várva várt siker. A felvonult tüzérségi 
erők Hernádnémetinél szétlőtték az ellenség ütegeit. Említésre 
méltó tény, hogy itt használták először a 30.5 centiméteres mozsa
rat. A 4. hadosztály tömör támadása elől a románok a Tiszához 
menekültek. 

Az elért sikerek Stromfeld Aurél kitűnő katonai irányítása^ 
nak és annak az óriási lelkesedésnek voltak köszönhetők, amely 
a vöröshadsereget ebben az időben eltöltötte. A sikerekben nagy 
része volt a május 2-a után a hadseregbe olvadt munkáscsap^tok 
hősiességének és annak az ösztönző örömtől áradó fogadtatásnak, 
melyben az előnyomuló vöröshadsereget a felszabadított terüle
tek dolgozó tömegei részesítették. A munkáscsapatok lelkesedése, 
példaadása magával ragadta a hadsereg parasztkatonáit A ma
gyar vöröshadseregben harcoló proletárkatonák hősiessége örökké 
élő példa valamennyi, a felszabadulásért harcoló nép számára. 

Stromfeld Aurél rendelkezéseivel igyekezett gyorsan kiak>-
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názni az eredményeket. A román jobbszárny gyors visszavonulása 
folytán elérkezettnek látta az időt, hogy az erők egy részét a 
Tiszán át a román hadsereg összeköttetéseinek mélyébe irányítsa. 
A 3. dandárt utasította, hogy folytassa előnyomulását Sátoralja
újhely felé, a 4. hadosztálynak pedig azt a parancsot adta, hogy 
Tokajnál kejjen át a Tiszán és az erősítésül odarendelt 1. és 8. 
hadosztállyal támadjon Nyíregyháza felé. A 4. hadosztály Tokaj 
és Bodrogkeresztúr elfoglalása után a románokat a Tisza balpart
jára vetette vissza. A Tiszán azonban nem sikerült átkelnie, mert 
a románok a tokaji hidakat felrobbantották, s a hadosztály nem 
rendelkezett elegendő hadianyaggal, amely a gyors átkelést és az 
ellenség üldözését lehetővé tette volna. Ezért a Tisza és Bodrog 
védelmére támaszkodva, a 3. dandár vonalán Sátoraljaújhely felé 
tört előre. 

A cseh fronton a vöröshadsereg tovább folytatta győzelmes 
előrenyomulását. A csapatok június 3-án Érsekújvár, Léva, Vá
mosfalva, Szendrő és Göncruszka mögé vetették vissza a csehe
ket. A 6. hadosztály hadműveletei a fő támadási vonalon Szikszó, 
Kassa irányában rendkívüli gyorsasággal haladtak előre. A gya
logság elé, az élre vetett tüzérség lehetetlenné tette, hogy a csehek 
jelentékeny tüzérségi erői állást foglalhassanak el és a 6. hadosz
tály június 4-én Abaújvár és Buzita mögé szorította vissza az el
lenséget. Június 5-én a 3. dandár már Sátoraljaújhely környékén, 
a 6. hadosztály Abaújvár, Nagyida vonalán, a 3. hadosztály egy 
különítménye pedig Aranyosmarótnál harcolt. Június 6-án a 16. 
gyalogezred bevonult Korponára és Selmecbányára, a támadás 
fő vonalán hatalmas lendülettel előretörő 6, hadosztály pedig Kas
sáról és környékéről űzte ki a cseh csapatokat. Kassa elfoglalásá
nak nagy jelentősége volt, mert ez a vasúti csomópont a Hernád 
folyó északi medencéjén átvezető utak és vasutak kulcsa, s innen 
ágazott el vasút és országút Eperjes—Bártfa felé. 

Kassa dolgozói kitörő lelkesedéssel fogadták a vöröshadsereg 
győzelmes csapatait, s a vöröskatonák minden dolgozó házában 
szívesen látott vendégek voltak. Nagy ünnepségekkel fogadták 
a budapesti munkástanács Kassára érkező küldöttségét is. 

A Kassát felszabadító 6. hadosztály csapatai rövid pihenő után 
követték a visszavonuló ellenséget. Június 9-én a 10. dandár Tor
nát, a 65. dandár Szilice—Pelsőc—Csetnek—Jolsva vonalát érte el, 
a 39. dandár Hacsó községet. A balszárnyon az 1. dandár egy Léva 
ellen irányult cseh támadást vetett vissza. 10-én pedig a 80. dan
dár Besztercebánya felé nyomult előre. Még június 9-én Eperjest 
is felszabadította az 1. hadosztály. A cseh hadsereg csapatai egyes 
arcvonalszakaszokon ellentámadásokat indítottak, de csak jelenték
telen és múló helyi sikereket értek el, a vöröshadsereg támadó 
lendületét megállítani nem tudták. 

Ebben a helyzetben az antant diplomáciai lépéssel sietett a 
csehek segítségére. Az antant nevében Clemenceau június 8-án 
jegyzéket intézett a magyar tanácskormányhoz. Követelte a had-
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műveletek beszüntetését és a vöröshadsereg csapatainak vissza
vonását a cseh támadás előtti vonalakra. 

Június 9-én a III. hadtest előterjesztést tett a hadseregpa
rancsnokságnak, s azt javasolta, hogy a kedvező harctéri helyze
tet kihasználva, a vöröshadsereg a cseh csapatok megsemmisítése 
érdekében erélyesen folytassa a támadást a Hernád völgyében és 
nyugaton, a Vág folyó vonala mentén. A hadseregparancsnokság
nak más elgondolása volt. Stromfeldnek már a csenek elleni had
műveletek megindításánál az volt a terve, hogy a csehek vissza
vetése és a cseh—román arcvonal kapcsolatainak megszüntetése 
után a vöröshadsereg fő erőivel a románok ellen fordul. Terve 
szerint a Tiszának Tokajtól fölfelé eső szakaszán átkelve, s a ro
mán hadtápterület mélyébe törve, visszavonulásra kényszeríti a 
Tisza középfolyásánál elhelyezkedett román erőket, azok jelenté
keny részét elvágja összeköttetéseitől és megsemmisíti. Alapvető 
elgondolása most is ugyanaz volt. Végrehajtásának előfeltételeit 
úgy akarta megteremteni, hogy a cseh hadsereget hosszabb időre 
képtelenné teszi a támadásra. Ezért elhatározta, hogy a Tisza
átkelési tervet és a románok elleni támadás tervét feladja és 
ehelyett csak Kassa és környékének biztosítására szorítkozik. A 
Hernád völgyében visszavonuló csehekkel szemben pedig ott hagyja 
az 1. hadosztályt és tartaléknak a 6-ikat. Stromfeld a Kisalföldön 
akart döntő csapást mérni a csehszlovák erőkre. Az e célból újon
nan megalakított V. hadtest parancsnoksága alatt a 3., 4. és 8. 
hadosztályt Léva—Párkánynána között vonultatta fel, hogy ezzel 
a tekintélyes erővel Nyitra, Érsekújvár felé támadjon. 

A szlovákiai felszabadított területek növekedésével mozgalom 
indult meg, amely a Szlovák Tanácsköztársaság megalakítását kö
vetelte. Egyidejűleg az előrenyomuló vöröscsapatok parancsnoksá
gainál szlovákiai dolgozók, köztük nagy számban fiatalok jelent
keztek, kérve felvételüket a vöröshadseregbe. Erre az erősödő 
mozgalomra támaszkodva 1919. június 16-án megalakult a Szlovák 
Tanácsköztársaság. A Kassát felszabadító 6. hadosztály politikai 
biztosa Budapestről 5000 teljes gyalogsági felszerelést szerzett be 
a szlovák vöröshadsereg egységei számára, de azt már nem lehetett 
felhasználni, mert a fölszerelés Kassára érkezése napján a Magyar 
Tanácsköztársaság csapatai — mint később látni fogják — vissza
vonulóban voltak. 

Miután a tanácskormány az imperialisták követelésének nem 
tett eleget, Clemenceau megismételte felszólítását és június 13-án 
kelt táviratában az antant nevében megígérte: ha a vöröshadsereg 
csapatai visszavonulnak a cseh támadás előtti vonalra, az antant 
kötelezi a román hadsereget, vonuljon vissza a Tiszától a régeb
ben kijelölt demarkációs vonalra. 

Böhm Vilmos hadseregparancsnok, aki a szociáldemokrata párt 
többi áruló vezetőjével, s ezeken keresztül az antanttal, továbbá 
a magyar burzsoázia Bécsbe menekült ellenforradalmi csoportjai
nak bizottságaival állandó összeköttetést tartott fenn, június 16-án 
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parancsban, minden kommentár nélkül közölte a hadsereggel 
Clemenceau jegyzékét. 

A kommunisták közül többen a leghatározottabban ellenezték 
a vöröshadsereg visszavonulását a felszabadított területekről ad
dig, amíg a tanácskormány elfogadható garanciát nem kap, hogy 
a románok is kiürítik az általuk megszállt tiszántúli területeket. 
A tanácskongresszus azonban az áruló szociáldemokraták nyomá
sára visszavonulást elrendelő határozatot fogadott el. A vissza
vonulási parancsot a csapatok nem értették meg, nem értették, 
miért kellene kiüríteniük a vérrel felszabadított területeket. A 
vöröskatonák harcolni akartak a proletárdiktatúra védelmében. 

A cseh csapatok június 16-án Lévára támadtak s az egész arc
vonalon tervszerű támadásuk fejlődött ki. A hadseregparancs
nokság június 17-én kénytelen volt a hadműveletek folytatását 
elrendelni. A Lévánál előidézett válságos helyzetet a 4. hadosztály 
mentette meg: észak felé irányuló ellentámadásával június 18-án 
visszaverte az ellenséget. A 8. hadosztály Érsekújvár felé nyomult 
előre, a keleti szárnyon pedig a 6. hadosztály harcokban Margit
falva, Kojsó, Aranyida vonaláig tört előre. Június 21-én az 1. 
hadosztály csapatai harcolva majdnem elérték az Eperjestől észak
nyugatra fekvő Branyiszkó-hegységet. Itt 14 géppuskát és ágyúkat 
zsákmányoltak, foglyokat ejtettek. A 6. hadosztály kiverte a cseh 
csapatokat Gölnicbányáról, június 23-án pedig Szepesremetéig és 
Szomolnokig jutott előre. 

Június 22-én Pellé francia tábornok, az antant megbízottja 
felszólította a magyar tanácskormányt, hogy a Clemenceau jegy
zékében foglalt területeket ürítse ki. 

Az áruló jobboldali szociáldemokrata vezetők és a szakszerve
zetekben dolgozó embereik az antant újabb felszólítását felhasz
nálták ellenforradalmi céljaikra. Azt a hírt terjesztették a fővá
rosban, hogy a vöröshadsereg máris visszavonulóban van, a tanács
kormány bukása napok kérdése és az antant irányítása mellett új 
kormány fog alakulni, a — természetesen jobboldali — szociál
demokraták és a polgári pártok részvételével. Ezt a kormányt az 
antant nemcsak fegyverrel, hanem élelmiszei rel is támogatni fogja 
— mondották a szociáldemokraták. E híresztelés hatása alatt az 
eddig óvatoskodó és nagyrészt gyáván meglapuló ellenforradalmi 
erők aktivizálódtak. Június 24-én az óbudai kikötőben állomásozó 
dunai monitorok csatlakoztak az ellenforradalmárokhoz és tűz alá 
vették a tanácskormány hivatalos helyiségévé alakított Hungária
szállót. A volt Ludovika katonai főiskola tisztjelöltjei is az ellen
forradalmárok mellé álltak és egy csoportjuk megszállta a józsef
városi telefonközpontot. A kommunista vezetők túlnyomó része 
ekkor a fronton volt. A vasashadosztály parancsnoka, Haubrich 
József, bár több ezer emberrel és jelentős tüzérséggel rendelkezett, 
semmit sem tett az ellenforradalmi lázadás leverésére. A budapesti 
helyőrség néhány kommunista vezetés alatt álló egységének, a 
proletárdiktatúrához hű néhány tüzérütegnek, valamint önkéntes 
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munkáscsapatok bátor fellépésének volt köszönhető, hogy ezt az 
ellenforradalmi puccsot, melyhez tömegek nem csatlakoztak, gyor
san sikerült leverni. 

Böhm Vilmos, Haubrich József és az ellenforradalmárokkal 
összeköttetésben állott többi áruló jobboldali szociáldemokratának 
e napokban tanúsított passzivitásáról kiderült, hogy csak azért 
nem léptek fel nyíltan a proletárdiktatúra ellen, mert látták, hogy 
a munkások hívek maradtak a Tanácsköztársasághoz és annak vé
delmére keltek. 

Junius 24-én Böhm Vilmos hadseregparancsnok újabb paran
csot adott ki az ellenségeskedések beszüntetésére, 29-én pedig a 
felszabadított területek kiürítését rendelte el. 

Ez a parancs jelentette Kezdetét a voröshadsereg felbomlá
sának. A csapatok számára érthetetlen intézkedés mérhetetlen el
keseredést váltott ki a katonák tömegében. Egyedül a kommu
nista politikai megbízottak megszilárdult tekintélye és munkája 
akadályozta meg a rögtöni katasztrófát: együtt tudta tartani a 
hadsereget. Biztosította visszavonását a felszabadított területekről 
és parancs szerinti átcsoportosítását. 

A cseh fronton harcolt csapatok közül a 2. dandár Tokajnál, 
a 3. dandár Sátoraljaújhelynél, az 1. hadosztály Szikszónál, az 5. 
hadosztály Sajószentpéter—Putnoknál, a 80. dandár Salgótarján— 
Pásztónál, a 3. hadosztály Rétság—Verőcénél, a 4. hadosztály Duna
keszi—Alagnál, a 6. hadosztály Jászladány—Üjszász környékén 
gyülekezett. 

Stromfeld Aurél a csapatok átcsoportosítása után lemondott 
vezérkari főnöki megbízatásáról. Ügy látta, hogy győzelmekkel 
kezdődött terveinek végrehajtására nincs lehetőség és elgondolá
saival nem értenek egyet. Lemondása súlyos veszteséget jelentett 
a vöröshadseregre, amely Stromfelddel elvesztette tehetséges ve
zetőjét. 

Böhm Vilmos hadseregparancsnok, betegségére hivatkozva, 
fölmentését kérte. Követi megbízást kapott Bécsbe, ahol azután 
közvetlenül tárgyalhatott a proletárdiktatúra megbuktatásáról az 
antantkövetségekkel, a reakciós magyar nagybirtokosok, nagytőké
sek ellenforradalmi bizottságaival. 

Az ellenséggel alkudozó szociáldemokrata vezetők ekkor már 
biztosra vették, hogy a proletárdiktatúra soká nem tarthatja ma
gát és könnyen egyeztek bele, hogy a vöröshadsereg parancsnok
ságát az áldozatkész forradalmár Landler Jenő vegye át. 

Jelölése azoknak a nagy sikereknek alapján történt, amelye
ket a voröshadsereg III. hadteste Landler Jenő parancsnoklása 
alatt a csehek elleni május—júniusi offenzíva idején elért. Ezek
ben a harcokban Landler Jenő, aki sohasem volt katona, kitűnő 
stratégiai meglátásokkal és taktikai érzékkel rendelkező hadtest
parancsnoknak bizonyult. A hadsereg vezérkari főnökévé a III. 
hadtest vezérkari főnökét, Julier Ferenc alezredest nevezték ki. 

Az új hadseregparancsnokra nehéz feladatok vártak. A belső 
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bitangod, az áruló szociáldemokraták és a hadseregben levő hiva
tásos tisztek ellenforradalmi szervezete már a győzelmes előnyo
mulás idején is mindent megtett a hadsereg erkölcsi egységének 
megtörésére, harci szellemének aláásására. Aknamunkájuk hatása 
a sikerek idején csak kismértékben mutatkozott, s különben is 
akkor ezt az aknamunkát nagy óvatossággal folytatták. A győztes 
csapatok visszavonása kedvezőbb talajt teremtett számukra. Tevé
kenységük züllesztő hatása már az erők átcsoportosítása idején 
megmutatkozott az egyre gyakrabban felmerülő fegyelmezetlen
ségben, önkényes eltávozásban és a tiszti ellenforradalom leple
zetlenebb fellépésében. A vöröshadsereg új állásaiba és telepítési 
helyeire már erősen megfogyatkozva, egységében, fegyelmében 
megingatva érkezett meg. Kétségtelen, hogy az új hadseregparancs
nok könnyebben tudta volna leküzdeni ezeket a jelenségeket, ha 
vezérkari főnökként Stromfeld Aurél állott volna mellette. Az új 
vezérkari főnök, akiről sajnos, csak később derült ki, hogy elárulta 
hazáját és a vezetésére bízott vöröshadsereget, titokban támogatott 
minden züllesztő munkát és igyekezett megvédem az egyre arcát-
lanabbul szervezkedő ellenforradalmi tiszti csoportokat. 

Landler Jenő, más elfoglaltsága miatt csak később, július 22-e 
táján foglalhatta el hadseregparancsnoki beosztását. Addig helyet
tesítéseképpen Böhm Vilmos maradt a hadseregparancsnok, aki 
nemhogy intézkedett volna a hadsereg egységének és fegyelmének 
helyreállításáról, hanem hadseregparancsnoki tekintélyével fedezte 
az új vezérkari főnök, Julier és a tiszti ellenforradalmi csoportok 
züllesztő tevékenységét. Csak egyes olyan kötelékekben folyt eb
ben az időben a felvilágosító, továbbképző és fegyelmező munka, 
ahol a politikai vezetés a kommunisták kezében volt. Ez azonban 
csak kevés egységet ]ellemzett, mert a túlnyomóan szociáldemok
ratákból álló központi párttitkárság válogatta ki a politikai meg
bízottakat. 

A vöröshadsereg támadása a tiszai fronton 

Miután a vöröshadsereg visszavonult a csehek ellen vívott 
harcai során felszabadult területekről, rövid szünet állt be a had
műveletekben. A Tanácsköztársaság kormánya eleget tett a Cle-
menceau-jegyzékben foglaltaknak, visszavonta erőit a cseh táma
dás előtti vonalakra. A románok ellenben nem voltak h ajlandók 
— a Clemenceau-jegyzék ígérete ellenére — kiüríteni az általuk 
megszállt tiszántúli vidékeket. Ennek következtében a Tanácsköz
társaság elvesztette a legjelentékenyebb gabonatermő területeit, s 
az amúgy is súlyos élelmiszerhiány még jobban éreztette hatását. 
Felmerült a kérdés, mit kell tenni a Tanácsköztársaság fenntar
tása és védelme érdekében? A jobboldali szociáldemokraták csak 
egyetlen utat láttak: a tanácskormány lemondását, kapitulációt az 
antant előtt, a tőkés rendszer visszaállítását. A kommunisták azon
ban folytatni akarták a harcot. Elhatározásukban számításba vet-
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ték azt ís, hogy a Magyar Tanácsköztársaság védelmére a nem
zetközi munkásszervezetek július 2l-re nemzetközi rokonszenv
sztrájkot helyeztek kilátásba. A kommunistáknak az volt az állás
pontjuk, hogy a nemzetközi reakció határozatlansága és a cseh
szlovák hadsereg ideiglenes harcképtelensége következtében beál
lott szünetet — a Tisza vonalára támaszkodva — a vöröshadsereg 
talpraállítására és kiegészítésére kell felhasználni, csak aztán lehet 
támadni. A jobboldali szociáldemokraták áruló magatartása követ
keztében beállott vitát az ellenforradalmi erők teljes mértékben 
kihasználták. 

Julier Ferenc vezérkari főnök felismerte, hogy a szociálde
mokraták egy részének ingadozó, más részének áruló magatartása 
ellenére is a kommunisták keresztülvihetik tervüket: talpraállít
hatják és harcképessé tehetik a vöröshadsereget. Ezért vezérkari 
főnöki helyzetét és szaktekintélyét arra használta fel, hogy a ta
nácskormányt egy új, azonnali támadó hadjárat megindítására 
bírja rá. 

Az történt ugyanis, hogy a vöröshadsereg vezérkarában mű
ködő ellenforradalmi tisztek a románok elleni támadás egész hadi
tervét Bethlen, Horthy, Gömbös segítségével eljuttatták a román 
hadseregparancsnoksághoz. A román vezérkar már a támadás előtt 
pontosan ismerte a vöröshadsereg terveit s idejekorán módjában 
állott megfelelő ellenintézkedéseket tenni. 

Julier a tanácskormánynak a támadásra vonatkozó utasítását 
be sem várva, már július 5-én a következő intézkedést adta ki: 
„A hadseregparancsnokság szándéka, tekintet nélkül arra, hogy 
a románok a tiszántúli területet kiürítik vagy nem, a hadsereg 
zömével a Tiszán átkelni és egyelőre a reánk erőszakolt demarká
ciós vonalig előnyomulni. Ehhez két csoport alakíttatik: 

a) I. hadtest a 2., 6. és 7. hadosztályokkal Szolnok, a 8. hadosz
tállyal Csongrád környékén. Irány: Békéscsaba, egy oszloppal 
Nagyvárad felé. 

b) III. hadtest az 1. és 5. hadosztállyal, a 2. és 3. dandárral 
Tokaj környékén. Irány: Debrecen, egy oszloppal Nagykároly felé." 

Az ellenséges erők elvonása céljából egy dandárnak a két cso
port között, Poroszlónál kellett átkelnie a Tiszán. 

E hadműveletek megkezdésének idejére a vöröshadsereg ereje 
gyengébb volt, mint a diadalmas északi hadjárat idején. A szociál
demokraták züllesztő agitációja következtében a májusi fellendü
lés idején frontra vetett és kiváló magatartást tanúsított munkás
ezredek egy része a Budapesten keresztül történő átcsoportosítás 
folyamán elszéledt, a katonák hazatértek. Más munkásezredek 
egyáltalán nem vettek részt a hadműveletekben. Ezzel lényegesen 
megváltozott a hadsereg szociális összetétele is. Csak egyes csa
pattöredékek — melyeknek vezetése kommunisták kezében volt — 
teljesítették a parancsot és foglalták el kijelölt helyüket a Tisza 
mögött. Ehhez járult az is, hogy az ellenforradalmi tisztek nem 
használták fel a rendelkezésre álló teljes erőt a támadásra. Nagy 
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hátrányt jelentett, hogy a Tisza hídjainak felrobbantása következ
tében a páncélvonatokat nem lehetett átvinni a folyó balpartjára, 
melyek pedig az északi hadjárat során Salgótarján felszabadítá
sánál, a Szikszó—Kassa—Eperjes felé végzett hadműveletek alatt 
és másutt is igen jelentékeny szerepet játszottak 

Kétségtelen, hogy egy erős, egységes kommunista párt ebben 
a helyzetben is megtalálta volna az utat a munkástömegekhez. 
Bizonyos mértékben megismételhette volna a május eleji nagy 
fellendülést és rövid idő alatt újabb munkáscsapatokkal egészít
hette volna ki a vöröshadsereg megritkult sorait. De ilyen párt 
nem volt, s ezért a szociáldemokraták harcvesztő aknamunkája, 
a vezérkari főnök áruló mesterkedései feltartóztathatatlanul so
dortak a proletárdiktatúrát a bukás felé. 

Ennek ellenére a bekövetkező események azt mutatták, hogy 
a vöröshadsereg, még a felvázolt viszonyok között is forradalmi 
hadsereg, a proletárdiktatúra hadserege volt. 

A vöröshadsereg hiányos technikai felszerelése miatt a Tiszán 
való átkelés nehéz feladatot jelentett. Mégis sikerült azt megol
dani. A vöröshadsereg fő ereje, melyet a szolnoki hídfő előtt fel
állított 210 löveg tüze támogatott, csodálatra méltó lendülettel, 
hősiesen hajtotta végre feladatát. 

A támadás július 20-án, hajnali 3 órakor indult meg. Elsőnek 
a 7. hadosztály csapatai keltek át a folyón. Három csoporttá ta
gozódva támadtak: az északi csoportot a 6. hadosztály 101. ezrede, 
a középsőt a 7. hadosztály 4. ezrede, a délit a tengerész ezred 
képezte. A vöröshadsereg tüzérsége rövid idő alatt elhallgattatta 
a román hadseregnek a Tisza keleti partján felállított ütegeit és 
megbénította az ellenség ellenálló erejét. Délelőtt 9 óráig már a 6. 
hadosztály partjára jutottak, s az 5. hadosztály a szolnoki pálya
udvar környékén készen állott az átkelésre. Este 9 óráig már az 
egész szolnoki támadó csoport a Tisza balpartján volt és ott széles 
hídfőállást foglalt el. 

A vörös csapatok ebben a hídfőállásban 9 román ágyút, több 
géppuskát és foglyot ejtettek. A foglyok kihallgatásakor kiderült, 
hogy a román hadvezetés képtelennek tartotta a vöröshadsereget 
ilyen erélyes átkelési akcióra, s ezért a támadás az ellenséget ren
detlen visszavonulásra kényszerítette. 

Az arcvonal déli, csongrádi szakaszán, a 2. hadosztály arc
vonalán, július 20-án 9 óra tájban a 15. ezred átkelt a Tiszán és 
elérte a Kurca patak vonalát. A 38. ezred I. zászlóalja Szentes 
irányában kelt át a Tiszán, a 11/68. zászlóalj bevonult Mindszentre. 
A csongrádi csoport csekély tüzérséggel rendelkezett, ezért a ro
mánok itt erősebb ellenállást fejtettek ki. A hadosztály átkelt 
részei: két 38-as zászlóalj nyugati irányból, a 11/68. zászlóalj pedig 
Szegváron át nyomult előre Szentes felé. A 30. ezred 20-án este 
még ä Tisza jobbpartján készült az átkelésre. A 2. hadosztály csa
patai június 21-én Szentesről kiűzték a románokat. 

Az északi, a tokaji csoport támadását hátráltatta a hajnaltáj-

26 



ban leereszkedő sűrű köd. A tüzérség csak reggel 7 óra tájban 
tudta támogatni az átkelést. Tüzérségi tűz támogatásával Tisza-
dobnál az 1/39. zászlóalj, Szabolcsnál a 23. ezred két járőre ellen
állás nélkül kelt át a Tiszán. Ugyanaznap este 9 óráig a 21. ezred 
elérte a számára kijelölt vonalat a Tisza balpartján, Timár és 
Rakamaz községek keleti szegélyét. A 11/39. zászlóalj Nagyfalut, 
a III/30. zászlóalj Tiszaeszlárt szabadította fel. A rakamaz—nyír
egyházi országút mentén támadó csoport tartalékát képező XIII. 
vadászzászlóalj Rakamaz nyugati részén foglalt állást. A 32., 9. 
és 16. ezredek átkelőben voltak a Tiszán és éleik már hídfőállást 
foglaltak a keleti parton. A hadosztály műszaki osztagai Tokaj
nál hadihidat építettek és nehéz póthíd építéséhez fogtak. Az egész 
csoport átkelése csekély veszteséggel járt, míg az ellenségtől 4 
tarackot zsákmányolt és foglyokat ejtett. 

A szolnoki csoport július 21-én folytatta támadó hadművele
teit. A 6. hadosztály 101. ezrede, balszárnyára Tiszapüspökire tá
maszkodva előrenyomult a Törökszentmiklóstól északra fekvő te
rületen, a 33. ezred Törökszentmiklós és Pusztaalmás között táma
dott. A 6. hadosztály arcvonalán a románok tüzérséggel támoga
tott ellentámadást intéztek, de azt a vöröscsapatok visszaverték. 
A 6. hadosztály 33. ezredének egy zászlóalja elérte Törökszent
miklóst. A 7. hadosztály csapatai az ellenségnek Blaskovicstanya 
és Tenyőtanya között indított ellentámadását állították meg. 

Kevésbé volt sikeres a poroszló—tiszafüredi csoport akciója. 
Itt az ellenség jelentékeny tüzérségi fölénnyel rendelkezett, s így 
július 20-án este csak az 1/26. zászlóalj roham-íélszázadának és 
a III/26. zászlóalj egy kisebb különítményének sikerült átkelnie 
a Tiszán. 

A tokaji csoportnál a megerősítésül odarendelt 1. hadosztály 
csapatai harcok közben lassan haladtak előre. Az I. és III/9. zászló
aljak kemény kézitusát vívtak az ellenséggel. 

Július 22-én a III. hadtest átcsoportosított csapatai Tokajtól 
keletre harcok közben elérték Szabolcs község nyugati, Nagyfalu 
és Tiszaeszlár községek keleti szegélyét, 23-án pedig Gáva, Preni-
halom, Csehhalom, Nagyfalu, Tiszaeszlár vonalát. 

A poroszló—tiszafüredi csoport helyzete is megjavult. A 80. 
dandár csapatai bevonultak Tiszaörvényre, Egy ékre és Tisza-
csegére. 

Július 22-én az I. hadtest körletében a 6. hadosztály elérte 
Fegyvernek—Szapárfalu és a fegyverneki vasútállomás vonalát, 
üldözte a visszavonuló románokat. Turkeve, Kisújszállás, Kenderes 
és Kunhegyes irányában egy-egy géppuskás szakasszal kiegészített 
századot küldött ki. A 7. lovasezred Kenderes vonalába ért. Az 
ellenség a kisújszállás—szolnoki vasútvonaltól délre megtámadta 
a 7. hadosztály csapatait. A segítségre küldött 5. hadosztály támo
gatásával a román támadást visszaverték. 

A szentesi csoport sikeresen visszaverte a románoknak a déli 
szárny ellen * intézett támadását. 
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Az L hadtest körletében a 6. hadosztály csapatai felszabadí
tották Kisújszállást és Kenderest. A 7. lovasezred rohammal visz-
szavetette a támadó román lovasságot. Az 5. hadosztály csapatai 
harcok közben Turkevét, a 7. hadosztályé pedig ugyancsak har
colva Mezőtúrt érték" el. Az I. hadtest július 23-án délelőtt jelen
tette, hogy az ellenség menekülésszerűen vonul vissza. A fogoly 
román tisztek többnyire erdélyiek, pánikhangulatban voltak és a 
román csapatok morális állapotát igen alacsonyra értékelték. 

Bármennyire is sikeres volt általában a vöröshadsereg július 
20-án megindított támadása, a front július 23-i helyzetének mégis 
aggasztania kellett volna a hadseregparancsnokságot és elsősorban 
a vezérkari főnököt. A négy támadó csoport közül egyedül a Szol
noknál átkelt fő csoport volt az, amely 35—40 kilométerre jutott 
előre a Tiszától. A többi csoport a támadás negyedik napján is 
csak 2—5 kilométerre haladt előre. A támadó csoportok, főleg a 
szolnoki csoport szárnyai fedetlenek voltak és ezt a román hadve
zetőség ki is használta. Kétségtelen, hogy a szolnoki csoport táma
dásának lendülete és sikere bizonyos zavart idézett elő a román 
csapatoknál és a hadvezetőségnél is. De ezt a krízist a vöröshad
sereg támadási tervének birtokában gyorsan likvidálták. A román 
csapatok ellentámadásai a harmadik napon a vöröshadsereg fő 
erejével, a szolnoki csoporttal szemben, már a szárnyak ellen irá
nyultak. A támadó csoportok között széles rések tátongtak, ame
lyek veszélyességét még növelte a szolnoki csoporttól északra és 
délre operáló erők lemaradása, egy helyben topogása. A szolnoki 
csoport minden további előrevitele a tőle délre és északra levő 
csoportok megerősítése és előrehozása nélkül bekerítő mozdula
tokra adhatott alkalmat az ellenségnek. Tapasztalati tény, hogy a 
szárnyak veszélyeztetését, a bekerítés veszélyét csak magas poli
tikai öntudattal rendelkező, fegyelmezett és a dolgozók uralmához 
hű tisztek vezetése alatt álló csapatok bírják el. A magyar vörös
hadseregből mindez a minőség ebben az időben már hiányzott. 

A vezérkari főnök, az áruló Julier alezredes már összekötte
tésben állott a bécsi antant missziókon keresztül az ellenforradalmi 
szegedi bábkormánnyal és a román hadseregparancsnoksággal. 
Arról is tudomása volt, hogy a jobboldali szociáldemokraták Bécsbe 
küldött ügynökei, Böhm Vilmos és társai a proletárdiktatúra meg
buktatásáról tárgyalnak az antant missziókkal, Bethlen István gró-
fékkal, sőt Horthy küldötteivel is. Ezért érthető, hogy az arcvonal 
kritikus helyzetét figyelembe nem véve, július 24-ére általános elő-
nyomulást rendelt el. Julier tisztában volt azzal, hogy ez az intéz
kedés még jobban elmélyíti a támadó csoportok közötti űrt és az 
ellenség számára megkönnyíti a szárnyak megkerülését, a bekerítő 
mozdulatokat. 

Ezen a napon a 6. hadosztály egy különítménye Karcagot, az 
5. hadosztály 10. gyalogezrede Pusztaecseget érte el, a 7. hadosz
tály egy lovasszázada pedig Dévaványa irányában nyomult előre. 
Ezzel még mélyebb és szélesebb lett a szolnoki fő csoport, a po-
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roszló—tiszafüredi, valamint a Csongrád—szentesi csoportok kö
zötti rés, még támadhatóbbakká lettek a szolnoki csoport szárnyai. 
A román hadvezetőség ki is használta ezt a helyzetet. A 2. román 
vadászhadosztály csapatai Püspökladány felől, Kisújszállás irányá
ban támadták a szolnoki csoport északi szárnyát. Ugyanakkor a 
csongrád—szentesi déli csoport csapatait annak vezérkari főnöke, 
Politovszki ezredes, aki Julieren keresztül Horthyékkal kapcso
latba került, minden ellenséges nyomás nélkül visszavonta a 
Tiszához. 

A tiszti ellenforradalom most még bátrabban lépett akcióba. 
A reakciós tiszti parancsnokok kihasználták a bekerítéstől való 
félelmet, amely a szárnyak fedezetlensége folytán a katonák közt 
elterjedt. A „csapatok megmentése" címén több helyen ellenséges 
nyomás nélkül rendeltek el visszavonulást, s ezzel a katonák sorai
ban pánikhangulatot keltettek. E hangulat kialakításában a reak
ciós tisztek kitűnő segítőtársakra találtak a hadseregben levő 
jobboldali szociáldemokratákban, s a katonákat szembeállították 
azokkal a harcos kommunistákkal, politikai megbízottakkal, akik 
a tisztek és a szociáldemokraták aknamunkája ellenére helyre 
akarták állítani a csapatok harci szellemét. 

Julier vezérkari főnök, aki június 24-én általános előnyomu-
lást rendelt el, július 26-án elrendelte az általános visszavonulást. 
A román hadsereg politikai, erkölcsi állapotára jellemző, hogy a 
vöröshadseregnek a Tisza mögé történő, rendetlenül végrehajtott 
visszavonulása is szinte veszteség nélkül ment végbe. Még a szol
noki csoport nagyszámú tüzérsége is zavartalanul jutott át a Tisza 
jobbpartjára. 

Ezzel a szociáldemokrata aknamunka és a reakciós tisztek 
árulása következtében, a román erők gyenge nyomására vissza
vonult vöröshadseregben megindult a teljes felbomlás. A csapa
tokat a Tisza mögött sem lehetett többé talpraállítani és rábírni, 
hogy a Tisza vonalát védelmezzék. A reakciós tisztek és szociál
demokrata munkatársaik mellett egyenként és csoportosan elszé
ledtek a csapatok katonái is. A szociáldemokraták aknamunkájá
nak következménye volt, hogy a Budapesten állomásozó teljesen 
érintetlen, 22 000 puskával és 30 ágyúval rendelkező IV. hadtestet 
sem lehetett felhasználni a felbomló front megerősítésére, a Ta
nácsköztársaság védelmére. 

A visszavonulással alapjában megszűnt a Magyar Tanácsköz
társaság annyi győzelmet aratott dicsőséges harcainak sora. amely 
munkásosztályunk és egész dolgozó népünk forradalmi küzdelmei
nek hősi hagyománya, szocializmust építő jelenünk erőforrása lett. 
A tanácskormány, helyét elfoglalta az árulók kormánya, a Peidl-
kormány, hogy öt nap múlva átadja a hatalmat a polgári reakció 
kormányának, a kalandor Friedrich István kormányának. Ezt kö
vette Horthy még véresebb fehérterror]a, melyet a jobboldali szo
ciáldemokraták úgy buzdítottak, hogy „bűnhődjenek a bűnösök" 
— a kommunisták. 
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Szociáldemokrata árulás és tiszti ellenforradalom. 
A vöröskatonák hősiessége 

A magyar munkásosztály 1919. május 2-i hősies elhatározása 
következtében önkéntesekből álló munkásezredek erősítették meg 
a vöröshadsereget, és ezzel gyökeresen megváltoztatták annak 
összetételét. A vöröshadsereg a proletárdiktatúra osztályhadsere
gévé vált. A munkásezredek szervezési módja azonban — melyet 
akkor a sürgősség tett indokolttá — később hátrányosan hatott ki 
ezeknek a csapatoknak és az egész hadseregnek fegyelmére. A 
má.ius l-l és 2-1 nagy napokban az egyesült párt megbízottai kü
lönféleképpen magyarázták meg a helyzetet a proletárdiktatúráért 
harcolni kész munkások tömeggyűlésein. A kommunisták a prole
tárhatalom védelmére hívták fel a munkásokat. Nem áltatták őket 
azzal, hogy a tőlük várt erőfeszítés rövid lélegzetű, az áldozat pedig 
jelentéktelen lesz. A hősi orosz munkásosztályra hivatkoztak, 
amely akkor már egy esztendeje vívott élethalálharcot 14 impe
rialista állam intervenciós haderejével és a belső ellenforradalom 
bandáival. A szociáldemokraták, akiket a tömegek elsöprő lelke
sedése kényszerhelyzetbe hozott, azzal agitáltak, hogy csak „egy 
nyomásra" kell kimenni a harctérre. Ennek a jelszónak az alkalma
zásánál is az általuk tervezett kompromisszumok valamelyikére 
gondoltak. Később ez az egy nyomásról szóló jelszó az áruló szo
ciáldemokraták egyik eszközévé vált a hadsereg züllesztésére. 

A munkásezredek és zászlóaljak felállítása szakmai, üzemi 
alapon történt, s így egy-egy ilyen egység nagyjában nem volt más, 
mint a felfegyverzett és hadbavonult szakszervezet. Ennek a szak
szervezeti formának egyetlen előnye a csapatok gyors összeállítása 
volt, minden más szempontból hátrányt jelentett. A szakszervezetek 
vezetése a két párt egyesülése után is túlnyomóan a szociál
demokraták kezében maradt. Ez a tény ebben az esetben azt jelen
tette, hogy a katonai munkásalakulatok nagy részében érintetlen 
maradt a szociáldemokrata befolyás. A munkáskatonák régen 
ismerték egymást, sőt egymás családi viszonyait is. Tudták, hogy 
ki maradt otthon és azt is, hogy kinek sikerült szociáldemokrata 
összeköttetései révén a frontról hazatérni, A hátországgal, az ott
honlevőkkel a katonák korlátozás nélkül levelezhettek, amit az 
ellenforradalmi aknamunka alaposan kihasznált. A front esemé
nyeit a hátországban részletekbe menően ismerték, a fronton pedig 
a katonák túlzottan kedvezőtlen tájékoztatást nyertek az otthoniak 
helyzetéről. Az első hetekben, amikor a munkásezredek hősiessége 
magával ragadta az egész hadsereget, ezek a tényezők még kevésbé 
hatottak. Hatásuk akkor kezdett erősebben mutatkozni, amikor 
Kassa felszabadítása után a hadműveletek csökkenő erővel folytak. 
Ekkor már a jobboldali szociáldemokrata funkcionáriusok kidolgoz
ták a defetizmus terjesztésének, a fegyelem aláásásának módszereit 
a hátországra és a hadseregre is. Irányítani kezdték a hozzátartozók,, 
a családtasok és szaktársak levelezését a fronttal. Az élelmezési 
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nehézségeket felhasználva, elégedetlenséget szítottak. Kihasználták 
egyes hátországi szervek bürokratizmusát, a suttogó propagandát 
és minden lehető alkalmat arra. hogy a hozzátartozókkal panaszos 
leveleket írassanak a frontra. Ezekben a hozzátartozók például azt 
írták, hogy csak „a szamarak vannak a fronton". Név szerint meg
jelölték azt. aki önkényesen hazatért, és kiemelték, hogy az illető
nek nem történt semmi baja, nyugodtan elfoglalta régi munka
helyét. A züllesztésnek száz és száz fajtáját használták fel a hadsereg 
fegyelmének megbontására. 

A fronton azzal agitáltak, hogy a* munkásezredek csak „egy 
nyomásra" jöttek ki a frontra, s mivel ez a „nyomás"'sikerrel iárt 
— most már kérhetik hazabocsátásukat. Ez a jelszó a hadművele
tekben kifáradt és a hazulról irányított rossz hírek befolyása alá 
került katonáknál igen gyorsan terjedt el és megbénította a csapa
tok egységét. A kommunista katonák és politikai megbízottak 
forradalmi hűsége, ennek megfelelő magatartása csak lassítani 
tudta a meginduló lazulást, de megakadályozni nem volt Képes. 
Különben is csak k^vés effvségnél voltak kommunista politikai 
megbízottak, mert Böhm Vilmos hadseregparancsnok igyekezett 
azokat mindenképpen diszkreditálni és sokat különböző ürügyek 
alatt el is távolított a hadseregből. Tevékenységi körüket igyeke
zett szűkíteni, mondván, hogy a ..politikai megbízott katonai kérdé
sekbe ne szóiion bele, mert azokhoz nem ért" Böhm Vilmos csak 
a reakciós hivatásos katonatiszteket tartotta „alkalmasnak" a 
katonai vezetésre. A szociáldemokraták hadseregbontó munkáját 
maga Böhm Vilmos hadseregparancsnok vezette. 

Még kevésbé lehetett szó ilyen körülmények között arról, 
hogy a katonai forradalmi törvényszékek, melyek felállítását Böhm 
egyik parancsaiban nagyhangúan bejelentette megfelelhessenek 
fegyelmező hivatásuknak. A szociáldemokrata munkásárulók é> az 
ellenforradalmi tisztek szabadon fejthették ki bomlasztó tevékeny
ségüket a hadseregben. 

A szociáldemokraták Clemenceau jegyzékét is eszközül használ
taik fel céljuk eléréséire: a Tanácsköztársaság megdöntésére. Böhm 
hadseregparamcsnok és környezete a fronton előforduló minden 
nehézséget és fennaíkadiást annak a bizonyításaira igyekezett 
felhasználni, hogy a hadsereg képtelen a hadműveleteik folytatásaira 
s ezért azonnal békét kell kötni. Minden úton-módon a visszavonu
lás gondolatát törekedett bevinni a hadseregbe. „Béke minden 
áron", a „szocializmus felépítése az antant segítségével", „demok
rácia — hús, zsír, bor" — a jobboldali szociáldemokraták ezekkel 
a jelszavakkal tévesztették meg a vöröskatonák egy részét és 
züllesztették a vöröshadsereget. A mtunkáscsapatok megbontásáról 
gondoskodtak a szociáldemokrata szakszervezeti vezetők. Peyer 
Károly és társai. A többi egységekben főleg azokban, amelyeikben 
jelentős számban voltak tiszántúli parasztok, s amelyeknek így 
hátországi kapcsolataik nem voltak — a visszavonulás ténye, a poli« 
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tikai munka hiányosságai, a tisztek aknamunkája és a jövő látszó
lagos kilátástalansága éreztette bomlasztó hatását. 

A hadseregen belüli tiszti ellenforradalom is fokozta akna
munkáját, hogy gyengítse a vöröshadsereg erkölcsi-politikai egy
ségét. A hivatásos tisztekre, mint katonai szakértőkre kétségtelenül 
szüksége volt a vöróshadseregnek. De a tisztek igénybevételénél, 
a jól dolgozók megbecsülése mellett, biztosítani kellett volna 
»2 állandó, a körültekintő politikai ellenőrzést. Ez azonban intéz
ményesen is hiányzott a vöröshadseregben, gyakorlatilag pedig 
csak egyes egységeknél valósult meg. ahol öntudatos, harci és főleg 
orosz forradalmi tapasztalatokkal rendelkező politikai megbízottak 
látták el ezt a feladatot. A frontra küldött politikai megbízottak 
jelentékeny része életében először került hadseregbe. Gyakran 
nem látták és nem értették, melyek a legfontosabb teendők. Egy
részt a többségük előtt tekintélyt jelentő szociáldemokrata hadse
regparancsnok utasításait tartották szem előtt, mely szerint a 
„politikai megbízott katonai kérdésekbe ne szóljon bele, mert 
azokhoz nem ért", másrészt megtévesztette őket a tisztek hajbcko-
lása és előzékenysége. A politikai megbízottakat katonai, politikai 
munkára csak felületesen készítették elő és nagyobb részüket a 
szociáldemokraták jelölték ki. Ezek nem hirdethettek harcot a pro
letárdiktatúra védelméért, amikor a volt szociáldemokrata szerve
zetekben csak pacifista szólamokat hallottak és azt, hogy meg kell 
egyezni az antanttal, mert a proletárdiktatúra céljai megvalósítha
tatlanok. 

Mindennek az volt a következménye, hogy az egységek 
jelentékeny részében nem volt nehéz dolga a tiszti ellenforradalmi 
mozgalomnak, mely csak azért nem haladhatott gyorsabban előre 
és nem éreztethette előbb hatását, mert a vöröshadseregben levő 
tisztek nem képeztek egységes csoportot. Jelentéktelen részük 
Stromfeld Aurél vezérkari főnököt követte, aki sokaknak tanára 
volt azelőtt a katonai főiskolán. Ezek, ha nem is meggyőződésből, 
mint Stromfeld, de az ő tekintélyének és példájának hatása alatt, 
Stromfeld visszalépéséig igyekeztek jól végezni munkájukat. 
A tisztek nagy része egyéb megélhetési lehetőség híján lépett be a 
vöröshadseregbe. Részben arra számítottak, hogy a hadseregben 
túlsúlyban levő tiszti vezetés következtében a nacionalizmus lesz 
úrrá s akkor a hadsereg az ő kezükbe kerül. Tartalékos tisztek 
nagy számban voltak. Ezek kisebb része a kommunista párthoz 
tartozott és egyik összetartó ereje volt a vöröshadseregnek, míg 
a nagy többség, a szociáldemokratákhoz vagy a polgári pártokhoz 
tartozó rész a pacifizmus, rothasztás, az ellenforradalmi hangulat 
terjesztője volt. 

Az ellenforradalmi tisztek az első időben nagy óvatossággal 
dolgoztak. A polgári-demokrata-szociáldemokrata kormányok hatá
rozatlansága és tétovázása után nagy hatással volt rájuk a tanács
kormány nagyobb erélye és intézkedéseinek céltudatossága. Hatott 
rájuk, hogy a proletárdiktatúrának — tömegek közötti általános had-
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sereg- és tisztellenes hangulat ellenére — sikerült hadsereget 
teremtenie és a csapatok fegyelme, ha lassan is, de javulni kezdett. 
Mindez óvatosságra intette őket. Abban az időben, amikor a vörös
hadsereg először vonult vissza a Tiszántúlról, a tisztek bíztak 
a proletárdiktatúra gyors összeomlásában. Ebben az időszakban 
suttogó propagandájuk azzal a rágalommal igyekezett az akkor még 
túlnyomóan parasztokból álló csapatok harci kedvét megtörni, hogy 
„a proletárok nem védik a maguk hatalmát". Tiszti különállásuk, 
kasztjellegük mellett azzal tüntettek, hogy megszólításnál rang
jelzésük mellett mindig odatették az „urat". „Ezredes úr", „száza
dos úr" — ez volt az egymás közötti érintkezés módja. Kommunis
ták jelenlétében gúnyosan „elvtárs úrnak" is szólitották egymást. 
A hadseregparancsnokság megalakulásától kezdve fékezte mozgal
mukat a vezérkari főnök, Stromfeld Aurél hazafias, a proletariátus 
ügye iránt tanúsított odaadó magatartása, nagy szakmai tekintélye. 
Stromfeld vezérkari főnöksége első idejében a tiszti ellenforradalom 
tevékenysége főleg az egymás közötti kapcsolatok tartásában 
merült ki. Fékezőleg hatott a tisztek ellenforradalmi magatartá
sára a munkásosztály május 2-i hősi elhatározása, tömeges bevonu
lása a hadseregbe és a megindult támadó hadműveletek síkere. 
Ugyanakkor bátorítólag hatott rájuk, hogy Böhm Vilmos hadsereg
parancsnok hajbókoló módon viselkedett, a tisztek előtt leplezetlen 
kommunistaellenességről tett bizonyságot és elutasítóan foglalt 
állást a kommunista politikai megbízottakkal szemben a tisztek 
politikai és katonai ellenőrzések kérdésében. 

A Tanácsköztársaság hősi harcai, forradalmi intézkedései, 
gyakorlati tevékenysége növelte a katonák lelkesedését, a proletár
haza iránti szeretetüket. A vöröshadseregben azonban — kevés egy
ség kivételével — hiányzott a tervszerű agitációs és propaganda
munka, amely megismertette vol^a a katonákat a forradalom 
céljaival, feladataival és ezzel tudatosabbá, szilárdabbá alakíthatta 
volna hazaszeretetüket. Mint már említettük, a politikai megbízot
tak egy része nem volt alkalmas e feladatra. Hátráltatta az agitá
ciós és propagandamunka kibontakozását az a tény is, hogy a röpla
pokat és más nyomtatott anyagot gyakran válogatás nélkül, a 
csapatok állományára való tekintet nélkül küldötte szét a Szellemi 
Termékek Országos Tanácsa. 

A júliusi támadást megelőző hetekben a tisztek azt a hírt ter
jesztették el, hogy a román hadsereg soraiban magyar csapatok is 
tannak, s így a tanácskormány „testvérháborúba" küldi a vörös-
hadsereget. A vöröskatonák tömegében ez a reakciós tiszti agitáció 
aligha keltett visszhangot. A vöröskatonák akkor már jól látták, 
hogy az imperialisták román hadseregét támogató magyar csapatok 
— még ha vannak is ilyenek — nem lehetnek „testvérek", azok 
csak a régi elnyomó rendszer visszaállítását akarhatják. Annál erő
sebben hatott ez a hírverés a tisztek ellenforradalmi szervezke
désére. 
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Megtörtént például az, hogy a 6. hadosztály 101. tüzérezredének 
tisztjei titkos gyűlésen tárgyalták, hogy harcoljanak-e a román had
seregben levő „testvéreik" ellen, vagy sem. Azt határozták, hogy nem 
harcolnak. 

A proletárdiktatúrához hű tüzérek értesítették erről a tiszti 
gyűlésről a 6. hadosztály politikai megbízottját, aki nyomban elren
delte a tisztek őrizetbevételét. 

Az ezred és a tüzérosztályok politikai megbízottjai, a katonákra 
támaszkodva, minden nehézség nélkül végrehajtották az utasítást. 
Az őrizetbe vett tiszteket előállították a hadosztályparancsnokságra. 

Mikor Böhm hadseregparancsnoknak a hadosztálytól jelentették 
a politikai megbízott „túlkapását", a hadseregparancsnok az őri
zetbe vett tiszteket felvitte a gödöllői főhadiszállásra. 

A hadosztály politikai megbízottjai és a katonák meglepetésére 
a hadseregparancsnok a tiszteket pár nap múlva azzal a paranccsal 
küldte vissza a hadosztályhoz, hogy előbbi funkcióikba visszaállí-
tandók, mert „beismerték hibájukat és megígérték, hogy kötelessé
güket teljesítik". A tüzérezred katonái nyíltan kifejezték felhábo
rodásukat. Kijelentették a tiszteknek, hogy minden lépésüket 
figyelemmel kísérik, s a legkisebb gyanú esetén kíméletlenül 
járnak el velük szemben. A tiszti ellenforradalmárokra jellemző, 
hogy a katonák határozott fellépése következtében nem mertek 
ellenállást tanúsítani és a 101. tüzérezred a szolnoki átkelés tüzér
ségi előkészítésénél fontos szerepet játszott. A diktatúra bukása 
után azonban a dolgozók ökle előtt mQghunyászkodó tiszteknek 
jelentékeny része visszanyerte bátorságát, részt vett a Prónay-r 
Osztenburg- és más tiszti banditákról elnevezett terrorosztagok 
véres kegyetlenkedéseiben, munkások, parasztok megkínzásában 
és legyilkolásában. 

Az áruló szociáldemokrata vezetők azonban nemcsak a hadse
regben, a szakszervezetekben és általában a dolgozó tömegek között 
végeztek ellenséges aknamunkát a proletárdiktatúra megdöntésére. 
Ugyanezt tették a nagy politika vonalán, az állam vezető szerveiben 
és nemzetközi síkon az intervenció kémügynökségeivel fenntartott 
kapcsolataik segítségével. 

A jobboldali szociáldemokrata vezetők szabotázsával és aktív 
ellenforradalmi tevékenységével szemben a proletárhősiesség ra
gyogó példáit mutatták a kommunistákkal az élen a munkásosztály 
tömegei, közöttük elsősorban a munkásifjúság. Olyan nehéz harci 
helyzetben, melyben szakszerű vezetés alatt álló, jól kiképzett 
és harcedzett egységek is meginogtak vol'1 a. a munkásegységek 
csodálatra méltó bátorságot és áldozatkészséget tanúsítottak. Így 
például a Miskolc felszabadítására irányuló hadművelet kezdetén 
egy Alsózsolcán bekerített munkászászlóalj, amely az ellenség túl
erejével szemben elszántan védekezett, majdnem teljesen elvérzett, 
de nem adta fel állásait. Ezzel lehetővé tette, hogy a segítségül 
érkező csapatok kedvezőbb viszonyok között avatkozhassanak be a 
küzdelembe. Egy másik zászlóalj, amely az ellenség cselvetése 
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következtében Vilmány községért folytatott harcában váratlanul 
hátulról, s a község templomának tornyából géppuskatüzet kapott, 
jelentékeny veszteségei ellenére felszámolta az orvtámadókat és 
biztosította hadosztályának előretörését. 

De a vöröshadsereg küzdelmeiben nemcsak zárt egységek 
hősiességének példáival találkozunk. Megszámlálhatalan esetben 
bizonyították be hűségüket a proletárhazához egyes vöröskatonák, 
kisebb csoportok vagy rajok. Emlékezetes annak az if jakból álló 
önként jelentkezett járőrnek hősi vállalkozása, amely a Kassa fel
szabadítása előtti napokban átszivárgott az ellenség arcvonalán, s 
rajtaütéssel menekülésre kényszerítette a cseh erők felett parancs
nokló Paris francia tábornoknak a j aszói apátságban elhelyezkedő 
törzsét. Így az ezen a fronton harcoló cseh erőket napokra megfosz
totta a központi irányítás lehetőségétől. Ez a hőstett lényegesen 
megkönnyítette a rendkívül fontos Kassa város felszabadítását, 
örök dicsőséget szereztek maguknak azok a névtelen ifjú katonák, 
akik a júliusi tiszai offenzíva kezdetén a Tiszán átúszva felderítet
ték a román hadsereg tüzérségi állásait és pontosan meghatározott 
célokat szolgáltattak a vöröshadsereg tüzérségének. 

Külön lapot érdemelnek a vörcshadsereg harcainak történeté
ben a páncélvonatok katonái. Ezek túlnyomórészt ipari munkások 
voltak, akik külön szakkiképzést nem nyertek, de az előttük 
ismeretlen, új fegyvernemben kapott beosztást és feladatokat 
— a fegyvernem különlegességének gyors elsajátítása mellett — 
mégis kitűnő taktikai érzékkel, hősies önfeláldozással oldották meg. 
Először Salgótarján felszabadításában jutottak jelentékeny szerep
hez. A katonailag tapasztalt ellenség a vasúti sínek felszedésétől 
a hidak aláaknázásáig minden intézkedést megtett, hogy a páncél
vonatok akkoriban legfontosabb tevékenységét, a felderítést meg
akadályozza. A páncélvonatok egy része egyszerű vasbordájű 
teherkocsikból készült, acéllemezekkel is csak sebtében erősítették 
meg őket, és így védelmet legfeljebb gyalogsági fegyverek vagy 
géppuskák ellen nyújtottak. Agyúik és gépfegyvereik ilyenformán 
nem voltak szilárdan b°építve, cs°k kezdetlegesen rögzítve, hogy a 
lövések alkalmával előálló vissza^kő erőt feltarthassák. 

Salgótarjánnál a felderítő feladatot a 2. és 6. sz. páncélvonat 
végezte. Az ellenség várható védelmi intézkedéseit számba véve, 
óvatosan haladtak előre. Gyakran megálltaik, és a pálya ellenőrzé
sére gyalogsági járőröket küldtek ki. Azok ellenséges tűzben 
végezték munkájukat és ha felszedett vagy meglazított vasúti sínt 
találtak a pályán, az ellenség tüzében helyreállították. .A páncélvo
natok magukra vonták az ellenséges ütegek és gépfegyverek tüzét 
s ezzel felderítették az ellenség állásait, elsősorban a tüzérség elhe
lyezkedését. Az egyik páncélvonat mozdonya az ellenség aknájára 
futott, de csak jelentéktelen sérülést szenvedett. A páncélvonat 
katonái az ellenség ágyú- és gépfegyvertüzében javították ki 
mozdonyukat, s a páncélvonat feladatát megoldva — visszatért 
állomáshelyére. 
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Ezeknél a felderítéseknél a vonatok számos katonája megsebe
sült. A könnyen sebesültek a páncélvonatokon maradtak és példa
mutatóan teljesítették kötelességüket. Tevékenységük nagy segít
séget nyújtott a Salgótarján teljes felmentésére siető egységeknek, 
amelyek a jól végzett felderítés alapján gyorsan* harcképtelenné 
tették az ellenség tüzérségét és szétlőtték géppuskaállásait. Hasonló 
szolgálatot tettek a páncélvonatok az imperialista cseh csapatok 
ellen később megindult nagy támadás idején, a miskolc—kassai 
vasútvonalon. 

Ugyanilyen hősiességgel szálltak szembe a proletárdiktatúra el
lenségeivel országszerte az öntudatos munkások, az őket követő falusi 
proletárok. Kiemelkedően hősies magatartást tanúsított egy ellen
forradalmi orvtámadás alkalmával Esztergomban Szentey Sándor 
elvtárs, a belügyi népbiztosság politikai megbízottja. Egy Szabó 
István nevű áruló az Esztergomban bujkáló ellenforradalmárok 
és a Duna északi partján elhelyezkedett cseh csapatok segítségével 
május 21-én letartóztatta a Tanácsköztársaság helyi vezetőit. 
A helyzet világos volt, mert a cseh csapatok az akkor még épségben 
levő dunahídon át akadálytalanul elfoglalhatták volna a várost. 
Szentey Sándor elvtársnak sikerült megnyernie az őrizetére rendelt 
megtévesztett katonákat. Ezekkel és a sebtében hozzácsatlakozott 
munkásokkal nyomban a híd lezárására indult. A hídon szembe
találkozott a város megszállására indult cseh csapatok elővédjével, 
amelyet az áruló Szabó István vezetett. Szentey Sándor elvtárs 
csapatával tüzet nyitott a támadókra. A csehek a meglepetés hatása 
alatt visszavonultak. Szentey Sándor elvtárs hősies cselekedetével 
megakadályozta az ellenség átkelését a Duna déli partjára, s egyik 
előfeltételét biztosította a vöröshadsereg későbbi nagy támadásá
nak. A Tanácsköztársaság időt nyert ?z esztergomi hídfő megerő
sítésére és a helyi ellenforradalom felszámolására. 

A munkástömegek hősiességének felejthetetlen példáját mutatta 
1919 májusában Miskolc—Diósgyőr munkássága. Mikor a csehek a 
demarkációs vonalon át váratlanul támadtak, a munkásság felhí
vás nélkül azonnal a vöröshadsereg csekély létszámú helyőrségé
nek segítségére sietett. Fegyverrel védte Miskolcot és a Tanácsköz
társaság részére mérhetetlenül fontos diósgyőri gyárat. A túlnyomó 
és szervezett ellenséges erővel szemben ideiglenesen vissza kellett 
vonulniuk. A vöröshadseregnek május 20-án megindított hadmű
veleteinél Miskolc—Diósgyőr hősies munkásai ott harcoltak a fel
szabadítók első soraiban. Áldozatkészségük, kitűnő helyismeretük 
nagymértékben hozzájárult, hogy a vöröshadsereg Miskolcról és 
környékéről rövid két nap alatt — aránylag kevés veszteséggel — 
elűzte a betolakodott ellenséget. 

Ugyanennél a hadműveletnél tűntek ki a 12. páncélvonat ka
tonái. Vonatjuk Katz Dezső vonatparancsnok és Deák Ferenc tü
zérségi parancsnok vezetése alatt május 20-nak hajnalán indult el 
Mezőnyékről, hogy erőszakolt felderítést végezzen és meglepetés
szerűen behatoljon a miskolci állomásra. A páncélvonat bátor és 
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váratlan fellépése nagy zavart okozott az ellenség soraiban. A cse
hek két befűtött mozdonyt indítottak szembe a páncélvonattal. A 
vörös páncélvonat katonái idejében felismerték az ellenség szán
dékát, s a síneket felszedve, kisiklatták a mozdonyokat. Azután 
helyreállították a pályát. Közben tűzharcot folytattak az ellenség 
tüzérségével, géppuskáikkal pedig elűzték a páncélvonat megsem
misítésére kiküldött ellenséges gyalogságot. 

Május 22 hajnalán a vöröshadsereg támadó lendületébe illesz
kedve, behatoltak a miskolci pályaudvarra. Ott 17 vagon ellensé
ges katonai felszerelést zsákmányoltak, melynek biztonságba helye
zése után Sajószentpéterig üldözték az ellenséget. A vöröskatcnák 
bátorságára és önbizalmára jellemző, hogy egy Sajószentpéternél 
szétvert cseh tüzérüteg hátrahagyott ágyúját felrakták a páncélvo
natra és magukkal vitték. 

A megszámlálhatatlan hőstettből vett néhány példa bizonyos 
mértékben megvilágítja, hogy — a szociáldemokraták árulása, a 
tiszti ellenforradalom aknamunkája ellenére — mi tette képessé a 
vöröshadsereget egy minden oldalról bekerített, nélkülöző ország
ban • hónapokon át vívott, sokszor győzelmes harca a jobban fel
szerelt, túlerőben levő imperialista hadseregek ellen. Lehetővé tette 
ezt a kommunisták példaadása, a munkás és paraszt proletártöme
gek áldozatkészsége, százak és ezrek, egyszerű katonák és vezetők 
egyéni hősiessége. Tetteik gazdagítják szabadságharcos hagyomá
nyaink kincsesházát és méltán állíthatók példaképül néphadseregünk 
ifjú harcosai, katonái és tisztjei elé. 

A belső ellenforradalom gyászvitézei, az áruló szociáldemok
rata vezetők, az összeesküvő hazaáruló katonatisztek, a kulák ok, a 
klerikális reakció ,és a nagybirtokosok, nagytőkések összehangolt 
aknamunkája csak gyemgíthette, de leverni nem tudta a magyar 
munkásosztály hősies erőfeszítését. A magyar vöröshadsereg vere
ségét elsősorban az imperialisták túlereje okozta. 

Néphadseregünk — szabadságharcos hagyományaink hordozója 

A Magyar Tanácsköztársaság vöröshadseregének haditettei 
méltán keltettek lelkesedést, csodálatot és megbecsülést a nemzet
közi munkásosztály és az egész emberiség haladásáért küzdő töme
geiben. A magyar munkásosztálynak, a dolgozó tömegeknek rend
kívüli alkotása volt ez a hetek alatt megszervezett áldozatkész, hősi 
hadsereg. Emléke és példaadása ragyogó útmutató néphadseregünk 
katonái és tisztjei számára. 

A vöröshadsereg harca szerves része a magyar államiság, a 
magyar nemzet kialakulásától kezdve több mint ezer éven át vívott 
függetlenségi és szabadságharcainknak. Egész történelmünk teiítve 
van áldozatos küzdelmekkel a haza függetlenségéért és szabad
ságáért, nemzeti létünkért, nyelvünk, nemzeti kultúránk védel-
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méért. Ezeket a harcokat a nép egyszerű fiai vívták, akik jobban 
szerették hazájukat, mint azok a feudális nagyurak, később pedig 
nagytőkések és nagybirtokosok, akik a dolgozó tömegek vére hullá
sával megvédett haza minden javának egyedüli haszonélvezői voltak. 

Történelmünk jelenlegi szakaszában a szovjet hadsereg győzel
mei árán felszabadult magyar nép igazi néphadsereget alkotott. Ezt 
az erőt züllesztette szét az előző párt- és kormányvezetés hibás po-
litikaia. melynek következtében néphadseregünk az 1956-os őszi 
ellenforradalom idején erőtlennek mutatkozott. Tanultunk a hibák
ból és most olyan új fegyveres erőt alkotunk, amelynek katonái, 
tisztjei és tábornokai a nép fiai, s feladatuknak a béke, alkotó mun
kánk nyugalmának védelmét tekintik. A nép országát, jogait és 
szabadságát védelmezik és ezért minden pillanatban készek fegy
verrel visszaverni minden imperialista támadást, jöjjön az bárhon
nan — belülről vagy kívülről. 

Katonáit dicsőséges történelmi hagyományainkon neveljük: a 
honfoglaló magyarok hősi tetteiből, Budai Nagy Antal, Dózsa 
György. Bocskai. Bethlen, II. Rákóczi Ferenc, Kossuth honvédéi, az 
3919-es vöröskatonák s a kommunista párt vértanúinak áldozatos 
harcaiból vonva le azt a tanulságot, hogy csak olyan nép érdemli 
meg a szabadságot, amely küzdeni is képes érte. A magyar nép 
több mint ezeréves történelmi harcai során bebizonyította, hogy 
érdemes a szabadságra. A magyar népet az egész világ szabadság
harcos népnek tartja. Fiainak katonai erényeit nemcsak hazai köl
tőink, hanem más népek nagy költői is lángoló költeményekbe fog
lalták. Hazaszeretetünk azzal, hogy a szocializmus útjára léptünk, 
új tartalmat nyert. A felszabadult hazához való forró ragaszkodást 
összekapcsoljuk más népek szabadságharcainak megismerésével és 
megbecsülésével. Testvérei vagyunk minden népnek, melynek fiai 
hozzánk hasonlóan hazájuk és az egész emberiség új, szabad szo
cialista életéért küzdenek. Testvérei vagyunk a béketábort vezető 
hatalmas Szovjetunió népeinek, a népi demokráciák dolgozóinak, s 
azoknak a százmillióknak, akik még a tőkés kizsákmányolás vagy a 
gyarmati rabság láncait tördelik. 

Néphadseregünket a magyar dolgozók pártja, a Magyar Szocia
lista Munkáspárt, kormányunk, egész népünk legkedvesebb gyer
mekének tekinti és szeretettel gondoskodik róla. Ma a nép és a 
hadsereg egységes, egy — az új, szocialista országot építő szabad 
nemzet. 

Katonáink jelszava a lánglelkű szabadságharcos költő, Petőfi 
jelszava: „A néppel tűzön-vízen át!" 
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RÉSZLETEK SZÁNTÓ BÉLA VOLT HADÜGYI NÉPBIZTOS 
VISSZAEMLÉKEZÉSEIBŐL* 

Vereség a román fronton és a szociáldemokraták ellenforradalmi 
összeesküvése a tanácshatalom ellen. 

A Forradalmi Kormányzótanácsnak a Vörös Hadsereg szervezésére 
nézve március 25-én megjelent rendelete nem sok eredményt hozott. Űj 
tömegek a hadseregbe nem jöttek. A szociáldemokrata bürokrácia a 
tömegek között kispolgári pacifista nézeteket terjesztett és szabotálta a 
toborzást. Alig történt több, minthogy a polgári demokratikus forrada
lomtól örökölt „Néphadsereg"-nek a nevét átváltoztatták Vörös Hadse
regre. 

Mi is volt tulajdonképpen ez a Vörös Hadsereg? 
A polgári demokratikus forradalom kormánya 1918. november 13-án 

az antant-hatalmak képviselőivel fegyverszüneti szerződést kötött, amely
nek. értelmében a békeszerződés megkötéséig Magyarország a belső rend 
fenntartására átmenetileg hat gyalogos és két lovashadosztályt tarthat 
fegyverben. Ebből a célból az osztrák-magyar hadsereg magyar részei
ből két legfiatalabb korosztályt katonai szolgálatra visszatartottak. En
nek az új hadseregnek az élelmezési létszáma 70 000-re rúgott. A pol
gári demokratikus forradalom első heteiben a hadsereg nagy része a 
munkanélküliek menedékhelye volt. A hadsereg katonai értéke alig volt 
több a nullánál. A polgári demokratikus kormány ezt a hadsereget le 
akarta cserélni és helyette új néphadsereget akart felállítani. Ezt az új 
hadsereget Böhm Vilmos hadügyminiszter javaslata alapján a polgári 

* Szántó Béla (1881—1951) magántisztviselő, a magyar munkásmozgalom kiemel
kedő alakja volt. Kezdetben az MSZMP baloldali ellenzékéhez, tartozott. Később 
részt vett a háborúellenes mozgalmakban. A KMP megalakulásakor a Központi 
Bizottság tagja és egyik titkára volt. A Tanácsköztársaság idején hadügyi nép
biztos, részt vett a Vörös Hadsereg szervezésében és irányításában. A Tanácskoz
tál saság megdöntése után a Kommunista Internacionáléüan és a Szakszervezeti 
Xntemacionáléban dolgozott, majd Magyorországon végzett illegális pártmunkát. 
Később a Szovjetunióba ment. A felszabadulás után a szövetkezeti mozgalom 
egyik vezetője, majd a Magyar Népköztársaság varsói követe volt. 

Szántó Béla elvtárs visszaemlékezéseiből itt azokat a részeiket adjuk közre, 
amelyek közvetlenül a Magyar Tanácsköztársaság Vörös Hadseregével kapcsola
tosak. Bár a legújabb történeti kutatások alapján a visszaemlékezés egyes részei 
pontatlanok, mégis úgy gondoljuk, hasznos lesz a Magyar Tanácsköztársaság egyik 
vezetője visszaemlékezésének részleteit az olvasóközönség és e kor kutatóinaSc 
rendelkezésére bocsátani. 
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demokratikus kormány 1919. február 22-én kelt rendelete alapján mint 
önkéntes hadsereget akarta megszervezni. A régi hadseregből — a vissza
tartott két legfiatalabb korosztályból — csak azokat akarták megtartani, 
akik nem tartoztak a mezőgazdasági népességhez. A néphadseregbe ön
kéntes jelentkezés alapján azokat akarták fölvenni, akik a 24. életévüket 
betöltötték, a világháborúban frontszolgálatot teljesítettek, igazolták hű
ségüket a köztársaság iránt és megbízhatóságukat valamely társadalmi 
szervezet, elsősorban szakszervezet igazolta. 

A polgári demokratikus kormány toborzó akciója 5000 embert ered
ményezett. A mezőgazdasági népességhez tartozókat időközökben lesze
relték. Az 5000 főt számláló ellenforradalmi székely hadosztályhoz a pol
gári demokratikus kormány egy ujjal sem nyúlt, úgy hogy ezen az ellen
forradalmi hadosztályon kívül a hadsereg túlnyomórészt a világháború
ban deklasszálódott elemekből állott. Ilyen volt ez a néphadsereg, ame
lyik március 21-én örökségképpen átszállt a Tanácsköztársaságra! 

A Vörös Hadsereg szervezéséről kiadott rendelet alapjában véve nem 
volt más, mint a polgári demokratikus kormánynak a néphadsereg szer
vezésére nézve kiadott rendelete. A szakszervezeti bürokrácia által ter
jesztett pacifista hangulat hatása alatt végrehajtott szakszervezeti tobor
zás a Vörös Hadsereg számára néhány ezer embernél nem adott többet. 
Azzal, hogy április 4-én egy 5-ös kollégium — Böhm Vilmos, Fiedler 
Rezső, Haubrich József, Kun Béla és Szántó Béla — vette át a Had
ügyi Népbiztosság vezetését, a szakszervezetek által vezetett toborzás 
nem lett jobb. Ezzel szemben nagyon gyorsan, a szakszervezetek ki
kapcsolásával — már április 6-án — megalakult három nemzetközi 
ezred. Ezek közül az 1. nemzetközi ezred orosz hadifoglyokból és 
olyan magyarokból állott, akik orosz hadifogságban fegyveresen har
coltak az orosz Vörös Hadsereg soraiban a Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom győzelméért. A 2. nemzetközi ezred osztrák munkásokból, 
a 3. pedig román, szerb, horvát, bolgár, albán és olasz munkásokból 
és szegényparasztokból állott. A szlovákiai menekültek szintén egy 
vörös ezredet állítottak föl. Az összes toborzás eredménye 10 000 emberre 
rúgott. 

A Vörös Hadsereg fegyelme szomorú állapotban volt. Április 10-én 
a hadügyi népbiztosok kollégiuma a hadseregben előfordult fegyelmezet
lenségek megfékezésére rendeletet adott ki, amelyben megállapította, 
hogy egyes csapattestek fegyelmezetlensége veszélyezteti a proletariátus 
diktatúráját: többször előfordult, hogy a katonák feltörték a borpincéket, 
lerészegedtek és botrányokat rendeztek, s így még a forradalom oldalán 
álló népesség körében is csökkentették a Vörös Hadsereg iránt a rokon
szenvet. 

Ilyen hadsereg természetesen képtelen volt arra, hogy megnyerje a 
forradalmat. Ilyen volt a Vörös Hadsereg, amikor az antant az imperia
lista csehszlovák és román kormányoknak utasítást adott, hogy kezdje
nek offenzívát Tanácsmagyarország ellen. Román részről az offenzíva 
április 16-án kezdődött. Ekkor a demarkációs vonal a következő volt: 
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Északi (csehszlovák) vonal: Pozsonytól Komáromig a Duna, innét 
tovább Losoncig az Ipoly, tovább Rimaszombat—Gönc—Tőketerebes— 
Ungvár, egészen a határig. 

Déli (jugoszláv) vonal: A Mura egészen a Dráváig, tovább délre 
Gyékényestől Bátaszéken keresztül Baja és Szeged. 

Délkeleti és keleti (román) vonal: Aradtól északra, Vaskóhtól keletre, 
Banfihunyadtól nyugatra, Zilahon, Máramarosszigeten keresztül egészen 
a határig. Ez a demarkációs vonal a következőképp volt megszállva: 

Az északi vonalon: 64 zászlóaljjal (kb. 40 000 ember) szemben a Vö
rös Hadsereg 18 zászlóaljával (18 000 ember). 

A déli vonalon: 38 000 jugoszláv és 32 000 francia katonával szemben 
a Vörös Hadsereg közel 13 000 emberrel. 

A délkeleti és keleti vonalon 48 zászlóalj (35 000 ember) állott szem
ben a Vörös Hadsereg 30 zászlóaljával (18 000 ember).i 

A Vörös Hadsereg az összes frontokon túlerővel állott szemben. 
Az imperialista román hadsereg első nekilendülése április 16-án az 

egész vörös frontot megingatta. A csapatok a parancsnokok parancsait 
nem teljesítették és ellenállás nélkül elhagyták állásaikat. A front meg
hátrált. A csapattestek legnagyobb része felbomlott. A visszaözönlő fe
gyelmezetlen katonatömeg kierőszakolta a bevagonírozást, még a kórház
vonatokat is igénybe vették és elhagyták a frontot. A demoralizáltsag 
odáig ment, hogy a csapatok elszórták fegyvereiket és visszaözönlöttek. 
A visszaözönlés megállítása és a fegyelem emelése végett kiadott rend
szabályok kevés eredménnyel jártak. 

Az ország kicsiny volt, a tanácshatalomnak három fronton kellett 
harcolnia. Nagy távolságok nem voltak, a katonai operációk vezetése 
úgy politikai, mint katonai okokból Budapestről, a Hadügyi Népbiz
tosságból történt. Ez volt a legkönnyebb mód arra, hogy egyik front
ról a másikra csapaterősítéseket átdobhassunk. Persze, sok haszon 
ebből nem származott. Csapateltolások mindig az elvont frontszakasz 
gyengítését jelentették. Eredményt adó offenzívára, vagy sikeres defen
zívára a csapatok szellemére való tekintettel — még csak gondolni sem 
lehetett. A megerősítés végett küldött alakulatok a tűzvonalat el sem 
érték — a visszaözönlő tömeg azokat magával ragadta. A nemzetközi 
ezredeket és más stabil csapattesteket a toborzottak soraiból, elsősor
ban a kommunistákat, arra kellett felhasználni, hogy megakadályoz
zák a visszaözönlő tömegek garázdálkodását és hogy azokat lefegyve
rezzék. A fegyelem és a politikai szellem emelése érdekében a Forra
dalmi Kormányzótanács április 18-án tartott ülésén elhatározta, hogy 
a népbiztosok felét a frontra mozgósítja. A Budapesti Munkástanács 
is április 19-én határozatot hozott, hogy a Munkástanács felét a ta
nácshatalom védelmére mozgósítja. 

Ilyen körülmények között a keleti front erősítése érdekében fel
merült a Keleti Hadseregparancsnokság felállításának a gondolata. Egy 
ilyen redszabálynak a megvalósítására nézve nem voltak véleményel-

1 A zászlóaljak létszámában mutatkozó eltérések egye® zászlóaljak feltöltet-
lenségéből faikadmals:. 
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térések, de igenis voltak a keleti hadseregparancsnok személyére nézve. 
A kommunisták azon javaslatát, hogy erre a helyre Szamuely Tibort 
nevezzék ki, a szociáldemokraták, elsősorban Böhm Vilmos, Kunfi 
Zsigmond és Weltner Jakab, a leghevesebben ellenezték. A szociálde
mokraták Böhm Vilmost javasolták erre a helyre. A kommunisták ki
tartottak Szamuely mellett. A szociáldemokraták a tanácshatalomtól 
való visszavonulással fenyegetőztek. Böhm Vilmos is úgy tett, mintha 
ez a fontos tisztség sem testének, sem lelkének nem kellene és „sza
badkozott az ellen", hogy ő legyen a Keleti Hadsereg főparancsnoka. 
Egyes szociáldemokraták „az egység", meg a forradalom „megmentése" 
érdekében elkezdték Böhmöt kérlelni. Böhm végre „engedett" a kéré
seknek és hajlandó volt a hadseregparancsnoki tisztséget azzal a felté
tellel vállalni, ha a hadsereg fegyelmének a helyreállításában és a 
front megvédése érdekében teendő intézkedéseiben őt Kun Béla támo
gatni fogja, amit Kun Béla a Forradalmi Kormányzótanács ülésén ün
nepélyesen meg is ígért. Böhm Vilmost erre kinevezték a Keleti Had
sereg parancsnokának. Hogy a kommunistákat is megnyugtassák, Sza
muely Tibort kinevezték a Keleti Hadsereg forradalmi törvényszéke 
elnökének. 

Böhm Vilmos kinevezése a Keleti Hadsereg parancsnoki pozíciójára 
a tanácshatalom intézkedései közül egyike volt a legkárosabbaknak. 
Böhm ebben a pozícióban teljesen önállósította magát. A Hadügyi Nép
biztosságot megkerülte, annak rendeleteivel szemben ellenkező rende
leteket adott ki, teljesen dezorganizálta a hadügyi apparátust és nö
velte a fegyelmezetlenséget. 

Április 24-én a Vörös Hadsereget vissza kellett vonni. A román 
vonal ekkor már Kürtöstől kezdve északi irányban néhány kilométer
nyire Gyulától keletre, Nagyszalontán keresztül néhány kilométernyire 
Berettyóújfalu—Debrecen—Vásárosnaménytől nyugatra haladt. 

Ebben a helyzetben Kratochwill ezredes, a székely hadosztály pa
rancsnoka a „román királyi csapatok" parancsnokával, Presan francia 
tábornokkal történt előzetes megállapodás után — árulást követett el. 
Kratochwill ezredes parlamentereket küldött Presan tábornokhoz, napo
kon át folytatta vele tárgyalásait, amelyek eredményeképpen április 
25-én csapataihoz felhívást intézett, ezt a felhívást a csapatok tárgyalták 
és szavaztak Presan tábornoknak a kapitulációra nézve tett javaslatai 
fölött. Kratochwill a „román királyi csapatok" előtt április 26-án letette 
a fegyvert. 

A székely hadosztály a vörös front balszárnyán állott. E hadosztály 
kapitulálása után ez a frontszakasz védtelen maradt, ami által a román 
csapatok előnyomulása egészen a Tiszáig akadálymentes lett és lehetővé 
tette a román és csehszlovák hadseregek egyesülését. 

A szakszervezeti vezetők és jobboldali szociáldemokrata népbizto
sok a katonai helyzet alakulása miatt biztosra vették a Forradalmi Kor
mányzótanács lemondását, s május 2-án délután 4 órára egybehívták a 
vas- és fémmunkások bizalmi férfiait, az Újvárosháza közgyűlési ter
mébe a budapesti gyárimunkás zászlóaljak kiküldötteit, este 6 órára pe-
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dig a Budapesti Munkástanácsot hívták egybe abból a rejtett célból, 
hogy ezekben a testületekben bejelenthessék majd a Forradalmi Kor
mányzótanács lemondását és ezekkel a testületekkel legalizáltassák és 
megválasztassák a 12 tagú direktóriumot. Böhm Vilmos hadseregparancs
nok annyira biztosra vette a Forradalmi Kormányzótanács lemondását, 
hogy az illetékes szervek és fórumok hozzájárulása és tudta nélkül, had
seregparancsnoki minőségében, önhatalmúlag május 2-án reggel 6 óra
kor Budapestről telefonon parancsot adott a hadműveletek beszünteté
sére és mind a három ellenséges imperialista országnak — Csehszlová
kiának, Romániának és Jugoszláviának — fegyverszüneti ajánlatot tett. 

Nem igaz az az állítás, hogy május 1-ről 2-ára virradó éjjelen a For
radalmi Kormányzótanács akár rendkívüli, akár rendes ülést tartott 
volna. 

A kommunista meg a baloldali szociáldemokrata népbiztosok csak 
május 2-án reggel szereztek tudomást a hadmüveletek beszüntetéséről 
és a fegyverszüneti ajánlatról. 

A kommunista meg a baloldali szociáldemokrata népbiztosok telje
sen tudatában voltak, hogy mi forog kockán. Azzal a szilárd eltökéltség
gel mentek el a Forradalmi Kormányzótanács ülésére, hogy a forra
dalom felszámolására irányuló minden törekvést vissza fognak verni és 
a politikai hatalmat nem adják ki a proletariátus kezéből. A Kormány
zótanács május 2-án megtartott ülésén Böhm Vilmos kivételével meg
jelentek az összes szociáldemokrata népbiztosok, valamint a jobboldali 
párt- és szakszervezeti bürokrácia legrosszabb elemeiből összehordott 
küldöttsége, amelyik követelte a forradalmi kormány lemondását és a 
hatalom átadását a szakszervezetek képviselőiből alakítandó direktórium 
kezébe. Ennek a küldöttségnek többek között Peyer Károly, Miákics Fe
renc, Rózsa József, Szabó Imre, Kitajka Lajos, Farkas István, Deutsch 
Jenő voltak a tagjai. 

A kommunisták meg a baloldali szociáldemokraták fel voltak hábo
rodva a történtek fölött. Böhm — aki a Forradalmi Kormányzótanács 
ülésére nem jött el, a főhadiszállásra sietett, hogy a Kormányzótanács 
biztosra vett lemondásakor a csapatoknál legyen — kezdetben ellenállt 
a kommunistákkal meg a baloldali szociáldemokratákkal szemben, akik 
a hadműveletek folytatását követelték. Böhm a főhadiszállásról a Kor
mányzótanács ülésén résztvevő Kunfival állandó telefonösszeköttetésben 
állott. Kunfin keresztül a Kormányzótanácsot sorozatos követelésekkel 
bombázta, a harctéri helyzetről meg az antant szándékairól rémképeket 
festett a falra és lemondással fenyegetődzött. Amikor azonban látta, hogy 
a kommunisták és baloldali szociáldemokraták lemondását hajlandók el
fogadni, kénytelen volt kiadott parancsát visszavonni, ami azonban csak 
részben sikerült, mert Werth Henrik csoportparancsnok azt mégis eljut
tatta ä románokhoz. 

Erős harc fejlődött ki a jobboldali szociáldemokratákkal. A kommu
nisták, valamint a volt baloldali szociáldemokraták szilárdak voltak, ki
jelentették, hogy semmi körülmények között nem mondanak le a hata-
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lomról, hanem a proletariátushoz fordulnak, fegyverbe szólítják azt a 
hatalom megvédésére, minden talpalatnyi földért harcolni fognak, ha 
kell, a Bakonyba vonulnak vissza és onnét folytatják a harcot a prole
tariátus hatalmáért. 

A szakszervezeti bürokráciát támogató jobboldali népbiztosok kény
telenek voltak visszavonulót fújni, mert a kommunisták határozott állás
foglalására az ingadozó népbiztosok közül többen átálltak a kommunis
ták oldalára. A Forradalmi Kormányzótanács erre kimondta, hogy 

1. a helyén marad, 
2. megszervezi a védelmet, 
3. a budapesti gyári munkászászlóaljak kiküldötteinek gyűlésére a 

vas- és fémmunkások bizalmi testületének, valamint a Munkástanács 
ülésére elküldi a Forradalmi Kormányzótanács tagjait, akik ott feltár
ják a helyzetet és a politikai hatalom megvédésére mozgósítani fogják a 
munkásságot. 

Ezen gyűlések idejére a Forradalmi Kormányzótanács ülését megsza
kította. 

* 

'Május 2-a a tanácshatalom sorsdöntő napja volt. Az egész ország
ban, még a munkásság egyes részeinek a körében is, pánik-hangulat ke
letkezett. A proletárdiktatúra ellenségei kezdtek már örülni annak bu
kásán. A szociáldemokrata bürokrácia ezen defaitista hangulatoknak 
azzal adott kifejezést, hogy egyrészről folytonosan rémhíreket terjesz
tett, másrészt nyíltan tanácsköztársaságellenes magatartást tanúsított. A 
szociáldemokrata bürokrácia biztosra vette, hogy a délutáni órákra egy
behívott tesületek tanácsköztársaság-ellenes magatartást fognak tanúsí
tani és a proletárdiktatúra megvédése ellen fognak határozni. A Forra
dalmi Kormányzótanács egész ülésének az ideje alatt a szociáldemok
rata bürokraták egyre-másra adták az üzemekbe az utasításokat, hogy 
különféle mesterkedések útján olyan küldötteket csempésszenek be a 
délutáni gyűlésekre, akik az ő szájízük szerint fognak állást foglalni. De 
másként történt! A jobboldali szociáldemokratáknak keserűen csalód
niuk kellett! Az üzemekben a kommunista munkások élesen szembeszáll
tak a szociáldemokrata ellenforradalmi hangulatkeltéssel. Az üzemek
ben éles harc játszódott le a kommunisták és a jobboldali szociáldemok
raták között. Ügy a gyári munkászászlóaljak küldötteinek a gyűlésén, 
mint a vas- és lemmunkasok bizalmi testületének az ülésén becsületes 
forradalmár munkások jelentek meg, akik az ellenforradalmi hangulat
keltést visszautasították, s a politikai hatalmat és a proletárdiktatúrát 
védelmező kommunisták mellett foglaltak állást. A Forradalmi Kor
mányzótanács képviselői mindkét testületben a szociáldemokrata bürok
rácia által szított defaitista hangulatot szétverték, s visszautasították. A 
megjelentek mindkét gyűlésen lelkesedéssel mondták ki a proletariátus 
diktatúrája védelmének a szükségességét, kimondhatatlan lelkesedéssel 
határozták el, hogy belépnek a Vörös Hadseregbe, hogy harcolni fog
nak a tanácshatalom összes belső és külső ellenségei ellen, hogy kitar-
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tanak a forradalmi háború mellett. így védték meg a budapesti mun
kások a proletariátus diktatúrájának a zászlaját. Ennek a két gyűlésnek 
állásfoglalása meghatározta a Budapesti Munkástanács döntését, amely 
május 2-án este szintén a tanácshatalom megvédése mellett foglalt ál
lást. 

A jobboldali szociáldemokrata összeesküvés a tanácshatalom ellen 
a kommunisták erélyes fellépése és ökölcsapásainak súlya alatt össze
omlott. A Forradalmi Kormányzótanács folytatólagos ülésén elhatározta, 
hogy 

1. a védelem megszervezéséről hozott határozatot megerősíti, 
2. a munkásságot mozgósítja a tanácshatalom védelmére, 
3. a védelem megszervezését a Hadügyi Népbiztosságra bízza. 
Május 3-án reggel megjelent a Forradalmi Kormányzótanács Mozgó

sítási Parancsa: 
„A proletárforradalqm megmentésére elrendejük a proletárság ál

talános mozgósítását. 
Minden katonailag kiképzett proletár haladéktalanul tartozik front

szolgálatra bevonulni. 
Minden katonailag kiképzetlen munkás vagy kiképzőzászlóaljakba 

kerül, vagy pedig erődítési munkák végzésére köteles. 
Budapestet a mai naptól fogva hadműveleti területnek nyilvánítjuk. 
Felhívjuk a proletárságot, hogy végsőkig tegye meg kötelességét." 
Ez a mozgósítási parancs még csak a proletárság általános mozgó

sítását rendelte el. A dolgozók általános mozgósítására a Forradalmi 
Kormányzótanácsnak május 31-i rendeletével került sor. 

A proletárság úgy Budapesten, mint az ország többi vidékein, bele
értve a mezőgazdasági munkásságot, valamint a szegéťnyparasztságot, 
elsősorban azokat, akik orosz hadifogságból tértek vissza, ahol a Vörös 
Hadsereg soraiban fegyveresen védelmezték a Nagy Októberi Szocialista 
Forradalmat — nagy lelkesedéssel siettek a magyar tanácshatalom moz
gósítási hívására. Nem úgy történt, ahogy az antant-imperialisták vár
ták, ö k május 1-én abban a feltevésben szüntették be az offenzívát, hogy 
a jobboldali szociáldemokratákra támaszkodva a magyar tanácshatalmat 
belülről fogják megdönteni. Amikor azonban ehelyett a nagy lelkese
déssel végrehajtott proletármozgósítás következett, újból támadásba len
dültek és május 3-án a csehszlovák imperialista csapatok koncentrált 
támadást kezdtek a salgótarjáni szénmedence ellen. A támadók azonban 
véres fejjel és nagy veszteségek árán tudtak csak menekülni. A tömegek 
forradalmi készsége, hogy a tanácshatalmat meg fogják védeni és az az 
elszántság, amiről Salgótarján védelménél tanúságot tettek — elvette az 
antant-imperialisták kedvét, hogy a Szolnoknál abbahagyott offenzívát 
újból megindítsák. Presan francia tábornoknak is füstbe ment az a terve, 
hogy csapatait átvihesse a Dnyeszter-frontra Szovjet-Oroszország ellen! 
Itt kellett maradnia! Csapatait továbbra is lekötötte a magyar tanács
hatalom. 
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A munkástömegek özönlöttek a Vörös Hadseregbe. 
Most született meg a Vörös Hadsereg 

Május 3-án reggel a budapesti üzemekben a munka megkezdése 
előtt mindenütt üzemi gyűléseket tartottak. Mindenütt nagy lelkesedés
sel a tanácshatalom megvédése és a Vörös Hadseregbe való belépés mel
lett foglaltak állást. Nem volt itt semmi ingadozás — „Be a Vörös Had
seregbe!" —, ez volt ezeknek a napoknak a lelkes és vonzó jelszava. Az 
üzemek dolgozói azonnal katonai alakulattá fejlődtek és a legközelebbi 
kaszárnyába meneteltek, hogy ott beöltözzenek, fegyvert kapjanak és 
bevagonirozzák őket a frontra. A kaszárnyák egészen új forradalmi lel
kesedéstől eltelt képet mutattak, öreg és fiatal — mindenki a Vörös 
Hadseregbe sietett. Ez a hangulat uralta a Vörös Hadsereget! Ez a han
gulat magával ragadta úgy Budapest munkásságát, mint az egész ország 
népét. Most született meg* a Vörös Hadsereg! 

Az a lelkesedés, ahogy a munkásság a tanácshatalom védelme és a 
Vörös Hadseregbe való belépés mellett kiállott, megteremtette az előfel
tételeket és a lehetőségeket ahhoz, hogy a szétesett hadsereg egyes ré-
szei kilengésének és fosztogatásainak véget lehessen vetni. Most hozzá 
lehetett látni, hogy a visszaözönlő hadseregrészeket és fosztogató ban
dákat lefegyverezzük és ugyancsak hogy a felbomlott hadseregnek még 
használható részeit összegyűjtsük, csoportosítsuk és fegyelmezzük. 

Ezekben a napokban egyáltalán nem volt vörös front. Az egész 
csehszlovák és román fronton összesen nem több, mint öt zászlóalj őr
ködött — megfigyelő szolgálatot végzett. Valamivel hátrább még 12 
zászlóalj és néhány üteg volt elhelyezve, hogy szívós és kitartó fegyel
mező munkával azokat harcképessé tegyük. Ennyi maradt meg a Vörös 
Hadsereggé átkeresztelt Néphadseregből! Ez a maradék volt ezekben a 
napokban a tanácshatalom egész hadserege. Tanácsmagyarország határai 
úgyszólván szabadon nyitva voltak és védtelenek voltak. Az imperia
lista Csehszlovákia és Románia mégsem kockáztatták meg a további 
előnyomulást. Tudomásuk volt a magyar munkásság eltökéltségéről, 
hogy a tanácshatalmat meg fogják védeni. Tudomásuk volt arról, hogy 
új, forradalmi Vörös Hadsereg van alakulóban. Nem kockáztatták meg 
a Budapest felé való előnyomulást. Nem bíztak saját hadseregeik 
harcképességében. 

A budapesti munkásság lelkesedése nagyot alkotott! Alig tíz nap 
leforgása alatt egy 98 zászlóaljból álló új Vörös Hadsereg született. Eb
ből a budapesti nagyüzemek 25 munkászászlóaljat alkottak és 56 zászló
alj alakult úgy a budapesti, mint az ország többi munkássága és a sze
gényparasztság soraiból. A széthullott hadsereg megmaradt részeiből 17 
zászlóalj alakult. Ezt a 98 zászlóaljat gyorsan harcképes hadsereggé kel
lett átalakítani. Ezért — hat hadosztályba szervezve — a Duna és Tisza 
közötti területen vontuk azokat össze, hogy a folytonos fegyelmező és 
harctéri gyakorlatokkal képessé váljanak az előttünk álló feladatok tel
jesítésére. 

A rendelkezésre álló rövid idő alatt fontos rendszabályokat hajtot-
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tunk végre, melyek a Vörös Hadsereg harcképességét jelentékeny mér
tékben fokozták. A munkásság általános védkötelezettségének a beveze
tésével az önkéntes hadsereg szervezésének az alapelveit is meg kellett 
változtatni. Mindenekelőtt megszüntettük a parancsnokok választásának 
a rendszerét. A parancsnokokat ezentúl kinevezték. A parancsnokság 
joga a parancsnokokat illette meg. A politikai megbízott hatáskörébe 
tartozott az ellenőrzés, valamint a politikai munka vezetése és irányí
tása. Teljesen megszüntettük a Vörös Hadseregben a bizalmi-férfi rend
szert. A polgári demokratikus forradalom eltörölte a rangjelzést a had
seregben, A szerzett tapasztalatok alapján nem a régi rangjelzést állí
tottuk vissza, hanem a parancsnokok új rangjelzésének a rendszerét ve
zettük be. A Vörös Hadseregbe nagy számmal jötek hadi tapasztalatok
kal rendelkező munkások, köztük nagyon sok olyan kommunista, kik 
fegyveresen vettek részt a Nagy Októberi Szocialista Forradalomban, 
akik képesek voltak különféle parancsnoki helyek betöltésére. 

Ezek a rendszabályok és elsősorban az a tény, hogy rövid néhány 
nap alatt képesek voltunk hadsereget teremteni, teljesen megváltoztatta 
a hivatásos tisztek magatartását és a hadsereghez való viszonyát. Ko
moly lehetőséget láttak vágyálmaik, „az idegen betolakodott hódítók" el
űzésére. A régi monarchista hadsereg legkiválóbb specialistái ajánlották 
föl szolgálataikat. Az osztrák—magyar monarchista hadsereg kivénhedt 
generálisai kevésbé érdekeltek bennünket, ezeket a Vörös Hadseregtől 
tudatosan távol tartottuk. Mindössze hat hadosztályból állott a Vörös 
Hadsereg — akkora hadsereg számára elegendő képzett fiatal szakértő 
állott rendelkezésre. Katonai és elsősorban politikai szempontok egyene
sen megkövetelték a régi, kiöregedett, monarchista beállítottságú tábor
nokok mellőzését és a hivatásos tisztek fiatalabb generációját állítottuk 
olyan parancsnoki helyekre, melyek a régi monarchista hadseregben be
töltött pozícióikat messze túlhaladták. A hivatásos tiszteknek ez a fiata
labb generációja — vezérkari tisztek, törzs- és alantas tisztek — szíve
sen jött a Vörös Hadseregbe, mely éppen arra készült, hogy az imperia
lista Csehszlovákiával és Romániával szemben ellentámadásba menjen 
át. A hivatásos tiszteknek erre a generációjára mindez serkentőleg és 
buzdítólag hatott, hivatásukat, melyet már elveszettnek hittek, újból 
megtalálták és újból jövőt láttak maguk előtt. És ez a tény hajtotta 
előre a hivatásos tiszteket. Ezek a tisztek persze nem a forradalomhoz 
és nem a tanácshatalomhoz jöttek, hanem a hadseregbe és a háborúba, 
amely szerintük az ország régi határait fogja majd visszaállítani. Hogy 
a tanácshatalomnak is ugyanilyenek voltak-e a hadicéljai és hogy a Vö
rös Hadsereg forradalmi hadsereg volt, melynek más célkitűzései vol
tak — ezzel a hivatásos tisztek egyelőre nem sokat törődtek, ezen nem 
sokat törték a fejüket. Megint volt hadsereg, amelyik harcba megy, hogy 
kiűzze az idegen hódítókat, ezt látták ők maguk előtt, ezért lelkesedtek 
és ezért jöttek a Vörös Hadseregbe. 

A 98 zászlóaljból álló Vörös Hadsereg egyelőre olyan hadsereg volt, 
melynek nem volt tüzérsége. A polgári demokratikus kormány néphad
seregének nem volt tüzérsége, mert az a néhány üteg, ami volt, nem 
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nevezhető tüzérségnek. Ez a néhány üteg örökségként átszállt a tanács
hatalomra és május másodikáig csak ez a pár ütegünk volt. Az illetékes 
helyeken úgy tudták, hogy az országon belül nincsen tüzérségi anyag, 
hogy a világháború összeomlásakor az összes tüzérségi anyag az ország 
határain kívül maradt. Ez volt állítólag az oka, hogy a Károlyi-kor
mány néphadseregének nem volt tüzérsége. 

A munkásság határtalan lelkesedése és áldozatkészsége a Vörös 
Hadseregben és a már felállított 98 zászlóalj előcsalta rejtekhelyéről a 
Vörös Tüzérséget is. A hivatásos tisztek, akik a Károlyi-kormány meg
bízásából az imperialista hadsereg leszerelését végezték, elrejtették a tü
zérségi anyagot. Amikor a Károlyi-kormány a néphadsereg keretében 
tüzérséget akart felállítani, a hivatásos tisztektől azt a választ kapta, 
hogy csupán hiányos tüzérségi alkatrészek vannak, de komplett tüzér
ségi felszerelés nincsen. És május másodikáig mindig csak ez a beszéd 
járta. De május másodika után, amikor a Vörös Hadseregnek 98 zászló
alja volt, amikor a tüzérség hiánya rettenetesen nyomott bennünket és 
amikor a hivatásos tisztek látták, hogy a kommunisták képesek arra, 
hogy komoly hadsereget szervezzenek, akkor hazafias érzéstől fűtött 
tisztektől megtudtam, hogy igenis van tüzérségi anyag, de azt előbb elő 
kell csalni rejtekhelyéből. Másnap "megjelent nálam jelentéstételre a 
Népbiztosság tüzérségi osztályának a vezetője, Schreiner Károly tüzér
ségi ezredes, a monarchista hadsereg egyik legkiválóbb tüzérségi szak
embere. 

Schreiner sajátságos vágású ember volt. Ó volt az egyetlen hivatásos 
tiszt a hadseregben, aki jelentéstételnél, vagy beszélgetésnél sohasem 
szólított elvtársnak. Mindig a Népbiztos Űr megszólítást használta. Ha 
székkel kínáltam meg, sohasem ült le: „Minisztereimnek is mindig 
állva referáltam, Népbiztos Úrral szemben is azt teszem" — hangzott 
válasza, ö maga nem dohányzott, de ha én szivart vettem elő, sietett 
meggyújtani öngyújtóját, hogy nekem tüzet adjon. Schreinerről akkor 
már tudtam, hogy a tüzérségi felszerelésnek a kulcsait ő tartja kézben 
és amikor befejezte jelentését, megkérdeztem, hogy ő mint tüzérségi 
szakember mit tart egy olyan hadseregről, amelynek nincsen tüzérsége? 
Schreiner elgondolkodott és rövid hallgatás után megszólalt: 

„Nevelésemnél és múltamnál fogva én nem vagyok forradalmár. A 
forradalom eddigi menete engem nem tudott lelkesíteni. Egy olyan ura
lomnak és olyan országnak, amelyiknek nincsen hadserege — el kell 
pusztulnia. A Károlyi-kormány pacifizmusból szétverte nemcsak a régi 
hadsereget, de egy új hadsereg felállításának a lehetőségeit is. Május 
2-ig a tanácskormány is folytatta ezt a rothadt katonai politikát. De én 
most komoly fordulatot látok, látom, hogy a tanácskormányban a kom
munisták felülkerekedtek. Látom, hogy a kommunisták a tömegeket a 
honvédelemre mozgósítani tudták és hadsereget tudtak teremteni. Meg
hajlok a kommunisták előtt! Én nem vagyok kommunista, de katonai 
szakismereteimet és minden tudásomat az önök rendelkezésére bocsá
tom. Lelkiismeretesen fogok dolgozni és népbiztos úr parancsait végre 
fogom hajtani." 

48 



Az ezt követő beszélgetés során így szóltam: 
„Hozzá kell látnunk, hogy gyorsan megszervezzük tüzérségünket!" 

— Mire Schreiner így felelt: 
„48 óra múlva jelenteni fogok népbiztos úrnak!" 
Két nap múlva az ezredes megjelent nálam jelentéstételre. így je

lentett: 
„48 óra alatt hadosztályonként 4 üteg, további 48 óra alatt hadosz

tályonként további két üteg menetkész állapotban lesz. Abban a hely
zetben vagyunk, hogy tüzérségünket két hét leforgása alatt hadosztá
lyonként 8 ütegre, négy hét alatt pedig hadosztályonként 12 ütegre fej
lesszük, feltéve, hogy a szükséges legénység és vontató lovak rendelke
zésre álljanak. Elegendő tüzérségi anyaggal rendelkezünk, szükségle
tünk egy évre biztosítva van." 

Néhány kérdést intéztem még az ezredeshez, akinek jelentése a kö
vetkező kijelentésével ért véget: 

„Én mindig a minimumát ígérem annak, amit teljesíteni tudok. A 
határidők még rövidebbek és az ütegek száma hadosztályonként még 
nagyobb is lehet!" 

Természetesen voltak ellenkező jelenségek is. Ezen izgalmas napok 
reggelén az 1. honvéd laktanyából telefonon jelentették, hogy a csapatok 
felszerelésében zavar állott be. Határozottan tudtam, hogy a laktanya 
előtte való napon a szükséges felszerelést megkapta. A laktanyába haj
tattam, hol egy komikus figura egyenruhában, de széles karimájú civil 
kalapban jön elém és jelentett: 

„Népbiztos elvtársnak jelentem, hogy a laktanyában minden rend
ben van!" 

„Ki maga?" — kérdeztem. 
„Én a laktanyaparancsnok vagyok!" — feleli. 
„Maga harctéri szolgálatos?" 
'„Én tényleges szolgálatos, volt ezredes vagyok!" — feleli. 
„Mi van a fején?" — kérdeztem. — „Maga a Vörös Hadsereget ne

vetségessé akarja tenni!" 
„Népbiztos elvtárs! Nincsenek sapkák a csapatoknak, kalapokban 

kell a frontra kimenniök!" — feleli. 
„Laktanyaőrség parancsnok! Ezt a kalapos embert azonnal letar

tóztatni!" — adtam ki a parancsot, egyben megparancsoltam, hogy a 
laktanya ruharaktárait kutassák át, ahol természetesen volt elegendő 
sapka is, meg minden egyéb, amire a csapatoknak szükségük volt. 

A Vörös Hadsereg néhány nap alatt nagyszerű tüzérséggel rendel
kezett, amelyik a későbbi harcokban kiváló teljesítményeivel nagyokat 
alkotott. A Vörös Tüzérség kizárólag a gyárak munkásságából került ki 
és a Vörös Hadsereg és a tanácshatalom büszkesége lett, melynek ere
jéről, felszereléséről és teljesítőképességéről a külföldi kapitalista sajtó
ban legendaszerű hírek terjedtek el. 

Ugyanilyen gyors ütemben szerveztük meg a géppuskaszázadokat. 
A Vörös Hadseregben ekkor 70 géppuska-század és egyéb műszaki csa
patok alakultak. 
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A 6 hadosztályt három hadtestbe osztottuk be. Hadtestparancsnokok 
ismert népbiztosok, hadműveleti vezetők és hadosztályparancsnokok ve
zérkari tisztek, hadosztály politikai megbízottak népbiztosok, vagy más 
ismert kommunisták, ezredparancsnokok többnyire harctéri tapasztala
tokkal rendelkező kommunisták és részben tisztek, zászlóaljparancsno
kok többnyire munkások voltak. 

A Vörös Hadsereg létszáma időközben a következőképpen alakult: 
113 zászlóalj, 
84 géppuskás-század, 
6 lovas-század, 

39 üteg, 
16 műszaki és 
8 repülőszázad. 

A következő létszámmal: 
51 586 fegyver, 

682 géppuska, 
870 lovas, 
63 ágyú, 
5 hegyi ágyú, 

81 tarack, 
6 nehézlöveg, 

37 repülőgép. 
A front mögötti létszám háromszorosa volt a frontcsapatok létszá

mának, az élelmezési létszám négyszer akkora. Csak Budapesten 25 000 
volt az olyan élelmezési létszám, amelyik frontszolgálatra nem jött te
kintetbe. Ez természetesen nem volt egészséges állapot. A Vörös Hadse
regben még sok volt a bomlasztó elem. Egy fegyelmezett és harcképes 
Vörös Hadsereg kialakítása érdekében még sok volt a tennivaló. 

A kiképzés alatt álló és a biztonsági szolgálatot ellátó csapatokból 
a 7. hadosztály alakult, amelyik a Dunántúlon, délen Jugoszlávia felé a 
Dráva vonalát, északra pedig Csehszlovákia felé a Duna vonalát tar
totta. A Budapesten kiképzés alatt álló csapatokból és az üzemek fel
fegyverzett dolgozóiból (munkászászlóaljak, melyek megmaradtak a ter
melésben, de munkaidőn túl katonai kiképzésben részesültek). Meg
alakult a 4. hadtest, amelynek feladata Budapest védelme volt. 

A csehszlovák imperialisták, hogy a magyar Vörös Hadsereg harc
képességét kipuhatolják, néhány kisebb előretörést kísérleteztek meg, 
amelyeket azonban a Vörös Hadsereg visszavert. Ezekben az előőrs har
cokban a Vörös Hadsereg még területet is nyert. 

Május 2-ának kimagasló jelentősége van a magyar proletárdikta
túra történetében. Ez abban áll, hogy: 

keresztülhúzta az antant és a jobboldali szociáldemokratáknak a for
radalom megbuktatására irányuló számításait, hogy a munkásság, a dol
gozók, a magyar nemzet talpra állt, fegyvert fogott a magyar szabadság 
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és függetlenség védelmére, hogy ezen a napon megszületett a magyar 
Vörös Hadsereg, hogy ezen a napon megfordult a Magyar Tanácsköztár
saság külpolitikájának a vonala, hogy az eddigi oroszvárás helyett a ma
gyar forradalom most már saját erejéből fogott hozzá a Szovjet-Orosz
országgal való egyesülés megteremtéséhez. 

A Vörös Hadsereg győzelmes előnyomulása 

Sok időnk nem volt, fölfogott sürgönyökből úgy értesültünk, hogy 
az összes frontokon, tehát Csehszlovákia, Románia és Jugoszlávia felől 
egyszerre koncentrikus támadást terveznek Tanácsmagyarország ellen és 
hogy ez az általános antant-offenzíva május 19-éről 20-ára virradó éj
jelre várható. 

A harctéri helyzet mérlegelését és a feladatok megállapítását a For
radalmi Kormányzótanács egy három tagú bizottságra bízta, melynek 
tagjai voltak: Kun Béla, Böhm Vilmos és Szántó Béla. Ez a bizottság 
május 11-én Gödöllőn, a Hadseregfőparancsnokságon tanácskozott. A 
következő határozatot hoztuk: 

„Az ország összes demarkációs vonalain csak a legszükségesebb erők 
hagyandók meg, melyeknek feladata a megfigyelő szolgálat és az ellen
ség előnyomulásának lehető hosszú ideig való késleltetése. Az összes 
ekként felszabadult erők a Duna—Tisza között előnyomuló ellenség el
len támadólag alkalmazandók." 

A Duna—Tisza között nagy lelkesedés közepette, szorgalmasan folyt 
a csapatok kiképzése, a fegyelmező és harctéri gyakorlatozás. 

Tanácsmagyarország területe ebben az időpontban nagyon összezsu
gorodott volt. A Dunántúlon és Pest megyén kívül csupán néhány megye 
töredéke tartozott hozzá. A demarkációs vonal a következő volt: az oszt
rák határtól, Pozsonytól Párkánynánáig a Duna, innen északi irányban 
Ipolyságon keresztül, aztán keleti irányban Balassagyarmattól és Mis
kolctól délre egészen Tiszadobig, innen tovább déli irányban a Tisza egé
szen Szegedtől északra fekvő pontig, innen nyugati irányban, Bajától 
északra a Dunán át Bátaszéktől északra egészen Gyékényestől délre eső 
pontig, innen a Dráva, aztán a Mura, egészen az osztrák határig. 

A Vörös Hadsereg szervezeti beosztása a következő volt: 
I. hadtest, Cegléd: parancsnoka Vágó Béla, vezérkari főnöke: Polí-

towsky. Alája rendelve: a 2. hadosztály és a budapesti csoportparancs
nokság (a későbbi 7. hadosztály). Feladata: a Duna és Tisza közt fekvő 
terület, valamint a Tisza mentének Alpártól Kisköréig való megfigye
lése. 5. hadosztály, Füzesabony: parancsnoka Szakai Kálmán; vezérkari 
főnök Németh, politikai megbízott: Illés Artúr népbiztos. Alája ren
delve: az 5. hadosztály és Sárói—Szabó dandárcsapatai. Feladata: a 
Tisza-vonal megfigyelése Kiskörétől északra, továbbá a Tisza és Verpe-
lét—Pétervára—Rimaszécs között fekvő területek megfigyelése, 
3. hadosztály, Aszód: parancsnoka Ferjencsik Ottó, vezérkari főnök: 
Deák-Horváth Dénes, politikai megbízott: Pogány József. Feladata a had-
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osztály csapataival az 5. hadosztálytól nyugatra és az Ipolynak a Dunába 
való beömlése között fekvő terület megfigyelése. 

II. hadtest, Székesfehérvár: parancsnoka: Hamburger Jenő, népbiz
tos, vezérkari főnök: Craenenbroek Edgar, alárendelve a Dunántúl ösz-
szes hadműveletekre alkalmas csapatai. Feladata: északon a Duna-vonal, 
délen a jelenlegi demarkációs vonal megfigyelése. 

III. hadtest, Hatvan; parancsnoka: Landler Jenő népbiztos; vezérkari 
főnök: Julier. Alakul: az 1., 4. és 6. hadosztályokból és a székely külö
nítményből. Rendeltetése: hadseregtartalék. (505/12. hdn. sz.) 

A Kormányzótanács a parancsnoki állásokat hadtesttől fölfelé kivé
tel nélkül nem katoná'ckal, hadosztályoktól lefelé pedig kizárólag volt 
katonákkal töltötte be. 

A megindítandó hadműveletekre nézve a bizottság előtt két javaslat 
feküdt. Az első javaslat: 3«lgótarjánból kiindulva nyugati irányba meg
kezdeni az ellentámadást Nyitra felé; a másik javaslat: Miskolc—Kassa 
irányában előretörni azzal a céllal, hogy a román és a csehszlovák had
seregek között az összeköttetést átvágjuk, megszüntessük. 

A bizottságban hosszas tanácskozás után a második javaslat mellett 
döntöttünk. Emellett az állásfoglalás mellett szólt, hogy mielőbb vissza
szerezzük a miskolci iparvidéket, hogy az imperialista román csapatokat 
átvessük a Tiszán és felgöngyölítsük az imperialista csehszlovák hadse
reg balszárnyát. 

Politikai szempontokból tanácsosnak látszott az ellentámadást mun
kásalakulásokkal megkezdeni. Erre a feladatra a harmadik hadtest első 
és ötödik hadosztályát jelöltük ki. Ezek főként a budapesti nagyüzemek 
munkásaiból alakultak. Ugyanakkor az I. hadtest feladata lett volna át
kelni a Tiszán. 

A Hadseregfőparancsnokság május 15-én kiadta az összes rendelke
zéseket és parancsokat az ellentámadás megkezdésére, melynek május 
16-án kellett volna megindulnia, de néhány nappal el kellett halasztani 
és csak május 20-án vette kezdetét. Az újjászervezett Vörös Hadsereg
nek ez volt az első ütközete. A munkászászlóaljak először kerültek 
szembe az ellenséggel. A harcbaindult csapatok között voltak a Ganz 
Villamossági, az Északi Főműhely, az Istvántelki Főműhely, a MÁV 
Gépgyár, a postások, a diósgyőri vasasok, a festőaaunkások, az építőmun
kások, a pincérek stb. A munkásezredek és zászlóaljak katonái között 
ott harcoltak 40—50 éves munkások őszülő és ősz fejjel, akik előrehala
dott koruk dacára nagy lelkesedéssel gyülekeztek a Vörös Hadsereg vö
rös zászlaja alá, hogy fegyveresen megvédjék a proletariátus uralmát. 
Az élen a 7. munkásezred — a Ganz-gyáriak és az Északi-főműhelybe
liek — Mezőnyék községben állt. Velük szemben két km távolságra 
Mály faluban a csehszlovák imperialisták álltak aránylag nagy erőkkel 
és sok gépfegyverrel. 

A támadás reggel 7 órakor kezdődött. Először a tüzérség adott rö
vid pergőtüzet a csehszlovák állások felé, utána a gyalogság, a fegyvert 
fogott munkások ellenállhatatlan erővel vetették magukat az ellenségre. 
A 7. vörös munkásezred a nehéz dombos talajon, délnyugati irányból 
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Miskolc felé Szirma előtt levő magaslatokra túlságosan előreszaladt rö
vid időre, elveszítette az összeköttetést és veszedelmes csehszlovák tü
zérségi és géppuskatűzbe került. Végül mégis kivágta magát a nehéz 
helyzetből és felülkerekedett, hozzá csatlakozott a 8. vörös munkásezred, 
mely a MÁV gépgyáriakból állott. Őket követték az építőmunkások, a 
postások és a 9-es vörös ezred, amelyik Diósgyőrből menekült vasasok
ból állott. A harc egész délután folyt, a Benedek-hegy és Görömböly-
faluig, míg 6 óra felé a 9. ezredbeliek minden erővel áttörték magukat 
a Benedek-hegyre, ugyanakkor a 8. ezred is a Görömböly-falu kijáratá
nál működő erős csehszlovák géppuskás alakulatok ellen merész előre
törést hajtott végre, azokat elhallgattatta, amivel a csehszlovák csapa
tok ellenállását megtörte. A diósgyőri vasmüvek és Hámor riadójelzé
seket adtak, hogy a munkásságot a megvert és menekülő ellenség ellen 
mozgósítsák. Ebben az időpontban egy vakmerő géppuskás-osztag át
vágta magát és megjelent Miskolc városban, ahol a visszaözönlő cseh
szlovák csapatok elé kerülve elzárta visszavonulási útjukat. Nemsokára 
bevonult a városba az Óbudai Hajógyár munkásaiból alakult zászlóalj, 
mely Miskolc munkásságának segítségére jött és a csehszlovák impe
rialisták csapatait futásra kényszerítették. Miskolc utcáin 3000 miskolci 
munkás harcolt az ellenforradalmi idegen hódítók ellen. A miskolci vas
utasok megtagadták számukra a szolgálatteljesítést és hozzá még átvág
ták a telefonvezetéket. 

Másnap a miskolci munkás- és katonatanács ülést tartott, melyen 
elhatározták egy vörös ezred felállítását. 

A csehszlovák imperialisták hadserege francia és olasz tábornokok 
parancsnoksága alatt állott. A harmadik csehszlovák légiós hadosztály 
egy felfogott sürgönyéből megtudtuk, hogy Rossi tábornok Piccione tá
bornokkal közölte, hogy nincsen már több tartaléka és ezért kérte, hogy 
a magyar Vörös Hadsereg jobbszárnya ellen intézzen ellentámadást és 
küldjön erősítéseket. A Vörös Hadsereg lelkes hangulatban nyomult 
előre és három nap harci eredményeképpen visszafoglalta a miskolci 
iparvidéket s vonalunkat erősen előretolta. 

A csehszlovák imperialisták teljes tudatában voltak a miskolci har
cokban elszenvedett vereségük jelentőségének, mindent megtettek, hogy 
azt ellensúlyozzák. Miskolctól északra a román csapatok, a csehszlová
koknak a segítségére siettek. Május 23-án az egyesült csehszlovák és 
román hadseregek" közös ellenoffenzívát kezdtek a magyar Vörös Had
sereg ellen. Az ellenséges hadseregek ereje kétszeresen felülmúlta a Vö
rös Hadsereg erejét, de a vöröskatonák harckészsége és áthatva attól 
a történelmi feladattól, melynek a megoldása ebben a pillanatban tőlük 
íüggött, a javukra döntötte el a nehéz helyzetet. A harc május 23-án 
egész nap és 24-én délelőtt elkeseredett hevességgel folyt, mely harcok
ban úgy a Miskolc bevételénél résztvett csapatok, mint Miskolc munkás-, 
sága, a proletárfegyelemnek, öntudatosságnak és hősiességnek kiváló 
példáit szolgáltatták. Különösen kitűnt ezekben a harcokban a 12. számú 
páncélvonat. Az ellenség veszteségei igen nagyok voltak. A vörös ezre-, 
dek a román erőket teljesen szétverték. A 81. román ezred, amelyik 
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erdélyi románokból alakult, teljesen megsemmisült, csak egy kis töredék 
tudott elmenekülni. 

Május 25-én megtudtuk, hogy Párizsban a szövetséges hatalmak kö
zött nézeteltérések támadtak a magyar kérdésre nézve, melynek követ
kezményeképpen nem kellett számolni a jugoszláv arcvonalon francia 
offenzívával. Ez lehetővé tette hadierőink teljes átcsoportosítását, min
denekelőtt a déli fronton elhelyezett 4. és 6. hadosztályokat az északi 
fronton vettük igénybe. Ide vontuk össze a rendelkezésre álló összes 
szabad erőket. A Vörös Hadsereg feladata taktikai szempontból módo
sult, most már így szólt: „A csehszlovák—román haderők belső szár
nyát áttörve, a csehszlovák csapatokat megverni, azután a Tiszán át
kelni és a román haderők ellen fordulni." 

Ezek a hadműveletek május 29-én kezdődtek. Ezekről a harcokról 
a Hadseregfőparancsnokság június 1-én jelentette, hogy a Dunától 
északra a Hernádig található összes cseh erőket szárazföldön, vízen és 
levegőben az egész arcvonal példás összműködése eredményeképpen 
megvertük. A Vörös Hadsereg elfoglalta Szikszót, Sajószentpétert, Put-
nokot, Bánrévét, Rimaszombatot, Losoncot, Ipolyságot. A Vörös Had
sereg mindenütt a nevezett városoktól északra áll. A vörös csapatok az 
Ipolyt egész hosszában átlépték és az előőrsöket az Ipoly torkolatától 
egészen a Garam folyóig előretolták. Több száz hadifoglyot ejtettünk, 
több ágyút, számtalan géppuskát, fegyvereket, nagymennyiségű muní
ciót és egyéb hadianyagot zsákmányoltunk. Ezekben a győzelmekben a 
budapesti és a vidéki alakulatok mellett, különösen a nemzetközi csa
patok vették ki részüket, melyek kiváló bátorsággal és forradalmi len
dülettel és kötelességérzettel harcoltak. 

Június 3-án a Vörös Hadsereg elfoglalta Érsekújvárt, Lévát, Vámos-
falvát, Szendrot, Göncruszkat, Tokajt és Bodrogkeresztúrt, így a Tisza 
keleti partjára vetette vissza a román csapatokat, amelyek a tokaji 
hidat maguk mögött felrobbantották. 

Június 4-én a Vörös Hadsereg az egész vonalon további területet 
nyert. A csehek megkísérelték, hogy újabb csapaterősítésekkel helyzetü
ket megjavítsák, de a Vörös Hadsereg június 5-én mégis elérte Sátor
aljaújhelyt, Abaújvár, Nagyida, Rahó és Aranyosmarót vonalát. 

Különös nagy tekintélyt szerzett magának a vörös tüzérség, mely
nek beavatkozása mindig a Vörös Hadsereg javára döntötte el a hely
zetet. A vörös tüzérség a cseh tüzérséget úgy mennyiségileg, mint mi
nőségileg messze felülmúlta, ezért a Vörös Hadsereg előnyomulását 
mindig biztosítani tudta. Többször előfordult, hogy a cseh erők egyedül 
a vörös tüzérség tevékenysége folytán, anélkül, hogy a gyalogság beavat
kozott volna, ürítették ki állásaikat. 

A Vörös Hadsereg elért eredményei nagy hatással voltak úgy a la
kosságra, mint magára a Vörös Hadseregre is. A munkásság lelkesedés
sel volt eltelve, a városi és falusi kispolgárság, a parasztság, a gazdag 
parasztság kivételével, nagy rokonszenvvel kísérte a Vörös Hadsereg 
előnyomulását. 

A Vörös Hadsereg számára fontos volt, hogy a helyzetet kiaknázza 
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és a visszavonuló ellenséget üldözze. Ez meg is történt. A csehszlovák 
csapatok üldözését folytattuk. Ebben megint csak igen nagy érdeme volt 
vörös tüzérségünknek. Sok esetben a tüzérség vette át az ellenség üldö
zését. 

Ezekben a harcokban a front nagyon meghosszabbodott. Hogy a 
csehszlovák imperialisták üldözését folytatni tudjuk, két további hadtes
tet kellett szerveznünk: a IV. hadtestet Budapest védelmére, és az V. 
hadtestet azzal a rendeltetéssel, hogy a Dunától északra menjen táma
dásba az ellenség jobbszárnya ellen, hogy így a Vág-völgy kiürítését ki
erőszakoljuk. 

Június 6-án a Vörös Hadsereg elfoglalta Korpona, Selmecbánya és 
Nagysurány iparvárosokat és az északkeleti terület legnagyobb városát, 
Kassát. Kassa elfoglalása a legnagyobb jelentőségű politikai esemény 
volt. A tanácskormány és a Budapesti Munkás- és Katonatanács tagjai 
a városba bevonuló 6. hadosztály élén haladtak. Az egész ország ünne
pelte a Vörös Hadsereg hadi tényeit. 

Június 8-án a cseh hadsereg megkísérelte, hogy Érsekújvár, Vere-
bély és Aranyosmaróton át ellentámadásba menjen át, de vereséget 
szenvedett. Az egyesült cseh—román imperialista front át volt törve és 
a román hadsereg a Tisza—Bodrog—Ung vonalra visszavetve. A Vörös 
Hadsereg június 9-én felszabadította Eperjest. Június 10-én mégjobban 
előretört, elfoglalta a Bártfa—Ránkfüred—Gálszécs—Czéke vonalát, ami 
azt jelentette, hogy az ellenséges frontnak a kettészakítását egészen kö
zel a régi magyar határhoz, úgyszólván teljessé tette és a csehszlovák és 
román hadseregek között az összeköttetést megszüntette. A cseh hadse
reg június 10-én a következő vonalon állt: A Dunától Bátorkeszén ke
resztül Szentbenedek, Újbánya, Besztercebányától és Iglódtól keletre és 
Bártfától nyugatra a régi magyar határig. 

A Vörös Hadseregre rótt feladat második etapjának a megvalósí
tása végett Kassa elfoglalásának a napján intézkedések történtek a Vö
rös Hadseregnek az átcsoportosítására azzal a céllal, hogy az északi cso
port június 8-a és 10-e között Tokajnál és Tiszadobnál, az első hadtest 
főerői Szolnoknál, más kötelékek pedig Csongrádnál átkeljenek a Ti
szán, hogy megverjék a román hadsereget. Ezeknek a hadműveleteknek 
a sikeres végrehajtása — amihez abban az időpontban megvoltak az elő
feltételek — megteremtette volna a további előfeltételt az orosz Vörös 
Hadsereggel való egyesülésnek, a Szovjet-Oroszországgal való közös ha
tár megteremtésének. 

Közli: Dr. Szántó Rezső 

55 



A MAGYAR TANÁCSKÖZTÁRSASÁG 
KATONAI STRATÉGIÁJÁNAK NÉHÁNY KÉRDÉSE 

Liptai Ervin alezredes 

A proletárdiktatúra győzelme, a szocialista világforradalom ma
gyarországi bázisának létrejötte azt a felelősségteljes feladatot állította 
a Magyar Tanácsköztársaság vezetői elé, hogy megteremtsék azt a 
fegyveres erőt, amely képes megvédeni a munkásosztály hatalmát a 
külső és belső ellenforradalmi támadásokkal szemben és alkalmas 
arra, hogy szükség esetén segítséget nyújtson más országok szabadsá
gáért küzdő proletariátusának is. 

A magyar kommunisták kezdettől fogva arra törekedtek, hogy 
Magyarországon is létrehozzák azt a hadsereget, amely az oroszországi 
Vörös Hadsereghez hasonlóan helyt tud állani mind a belső ellen
forradalommal, mind pedig a nemzetközi imperializmus fegyvereivel 
szemben. Már a két munkáspárt egyesülését kimondó, március 21-i 
határozat is leszögezte, hogy „Haladéktalanul megteremtendő a pro
letárság osztályhadserege, amely a fegyvert teljesen kiveszi a bur
zsoázia kezéből."1 

A magyar Vörös Hadsereg építésének ütemét, szervezésének elveit 
és felhasználásának módját a nemzetközi viszonyok alakulása, a 
proletárállam politikája és a Tanácsköztársaság stratégiai helyzete 
határozta meg. Csupán e tényezők kölcsönhatásának figyelembevéte
lével közeledhetünk a Vörös Hadsereg stratégiájának megértéséhez. 

A Magyar Tanácsköztársaság létrejöttének időszakában az orosz
országi proletariátus a kommunista párt vezetésével hallatlanul nehéz 
és véres harcokban sikeresen verte vissza az orosz ellenforradal
márok és az imperialista hatalmak intervenciós hadseregeinek táma
dásait. A magyar nép számára különös fontossággal bírtak azok ^ 
hírek, amelyek az ukrán Vörös Hadsereg Kelet-Galíciában történő 
előnyomulásáról számoltak be. Ezekből a hírekből a proletárdikta
túra hívei és ellenségei egyaránt azt a következtetést vonták le, hogy 
az oroszországi Vörös Hadseregnek és a magyar proletárdikta
túra fegyveres erejének a Kárpátokon át való egyesülése belátható 
időn belül valósággá válhat. A fiatal szovjetállam győzelmei mellett 
Közép- és Nyugat-Európában a munkásmozgalom forradalmi bal-

l A Ma.gyar Munkásmaozgaloim Történetének Válogatott Dokumentumai V, 
kötet 669. ol<J. 
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szárnyának megerősödése, az osztályharc éleződése, a proletárdikta
túra megteremtésére irányuló mozgalmak kiszélesedése jelezte a szo
cialista világforradalom előretörését. Európában objektív forradalmi 
helyzet alakult ki. Különösen széles volt a proletárdiktatúra meg
teremtésére irányuló törekvések forradalmi tömegbázisa Németor
szágban és Ausztriában. Köztudomású, hogy a magyar tanácskormány 
a proletárdiktatúra fennállásának első időszakában úgy számolt a szo
cialista forradalom ausztriai győzelmével, mint egy hamarosan be
következő eseménnyel. 

A nemzetközi szocialista forradalmi mozgalom előretörésének meg
akadályozására kétségbeesett erőfeszítéseket tettek a nemzetközi im
perializmus erői. Törekvéseik mindenekelőtt Szovjet-Oroszországnak 
Nyugat-Európa felé való elszigetelésére és az oroszországi proletár
állam fegyveres úton való felszámolására irányultak. Mint ismeretes, 
e törekvések eredményeképpen 1919 tavaszán- Finnországtól Romániáig 
nagyjából már sikerült az ellenforradalmi kordon létrehozása és lázas 
ütemben folytak a szovjetállam elleni intervenció kiszélesítésére irá
nyuló előkészületek. Az antantnak a Balkánon állomásozó Keleti Had
serege már készen állott, hogy 1919 márciusának végén bevetésre 
kerüljön Szovjet-Oroszország ellen. 

A magyar proletárdiktatúra győzelmének következtében az impe
rialistáknak komolyan kellett számolniok a szovjetellenes interven
cióra készülődő országok hátában megjelent proletárállam politikai 
és katonai tevékenységének hatásával. 

A fiatal Tanácsköztársaságot északról, keletről és délről ellenséges 
hadseregek fogták hatalmas harapófogóba. Nem volt kétséges, hogy 
az imperialisták előbb-utóbb fegyveresen igyekeznek felszámolni a 
Magyar Tanácsköztársaságot, amelynek Európa szívében való fenn
állása súlyos következményekkel járhatott az európai imperializmus 
számára. 

A nemzetközi helyzet ilyen alakulása arra figyelmeztette a Magyar 
Tanácsköztársaság vezetőit, hogy előbb vagy utóbb, de elkerülhetet
lenné válik a nemzetközi ellenforradalom erőivel való összecsapás. 
A magyar Vörös Hadseregnek tehát fel kell készülnie arra, hogy a 
Tanácsköztársaságot megvédje az imperialsták támadásaival szemben. 

Bár a proletárdiktatúra Magyarországon vértelen forradalom útján, 
a volt uralkodó osztályok fegyveres ellenállása nélkül jutott uralom
ra, számolni kellett azzal is, hogy a belső ellenforradalmi erők ma
gukhoz térve kísérleteket fognak tenni a Tanácsköztársaság fegyveres 
ellenforradalmi lázadások útján való megdöntésére. A magyar prole
tariátus fegyveres erejének készen kellett állni erre az eshetőségre is. 

A magyar Vörös Hadseregnek, mint forradalmi internacionalista 
fegyveres erőnek, fel kellett készülnie arra is, hogy amennyiben a 
nemzetközi forradalmi mozgalom érdekei azt szükségessé teszik, az 
oroszországi Vörös Hadsereg oldalán forradalmi háborút folytasson 
más országok saját uralkodó osztályával fegyveres harcban álló mun
kásosztályának megsegítésére. 

Ezek voltak azok az alapvető feladatok, amelyek a nemzetközi hely-
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zetből, a magyar tanácsállam szocialista jellegéből következően a 
magyar Vörös Hadsereg előtt állottak. 

A Magyar Tanácsköztársaság vezetői tudatában voltak annak a 
hatalmas felelősségnek, amelyet a felszabadult magyar dolgozó nép 
államának, a nemzetközi szocialista forradalom bástyájának a külső 
és belső ellenségekkel szemben való megvédésének feladata jelentett. 
Ezért haladéktalanul hozzákezdtek a Magyar Tanácsköztársaság védel
mezőjének: a Vörös Hadseregnek megteremtéséhez. A magyar kom
munistáknak a hatalom meghódítása után a hadsereg építésének kér
désében vallott nézeteit helyesen foglalja össze az egyik 1919 már
ciusában kibocsátott röpirat: „Antimilitaristák voltunk, amíg a had
sereg a burzsoázia osztályhadserege volt, vörös hadsereget toborzunk 
abban a pillanatban, amikor a hadsereg a proletárság osztályhadsere
gévé lesz. 

. . . Ma Oroszországban és Magyarországon van hazája a proletár
nak. A szociális forradalommal elvesztette a proletárság láncait és 
bekövetkezett az, amit a Kommunista Kiáltvány ígért: nyert cserébe 
egy egész világot. Magyarország proletársága márciusi forradalmával 
kiverekedte magának ezt az új világot és új, kommunista társadalmi 
rendjét minden ellenféllel és ellenséggel szemben meg akarja védeni 
fegyverrel a kezében is."2 

A magyar kommunisták tisztában voltak azzal is, hogy a proletár
diktatúra hadseregének a Magyar Tanácsköztársaság védelme mellett 
internacionalista kötelességei is vannak. A Vörös Hadsereget úgy 
tekintették, mint a nemzetközi munkásosztály forradalmi fegyveres 
erejének előőrsét. 

„Mindenkinek a Vörös Hadseregben a helye. A világ minden 
elnyomottjának és kizsákmányoltjának felszabadítási harcára most 
toborzódik a harcnak nyugati előőrse" — írta Szamuely Tibor 1919 
márciusában.3 

A magyar kommunisták tudatában voltak annak, hogy nagy fel
adatainak eredményes végrehajtásában a magyar Vörös Hadsereg nem 
csupán a magyar dolgozók milliós tömegeinek támogatására számít-, 
hatott, hanem hatalmas szövetségesének: az orosz Vörös Hadseregnek 
segítségére és a kapitalista országok öntudatra ébredt dolgozóinak és 
katonáinak szolidaritására is. 

Kétségkívül jelentős, a Vörös Hadsereg feladatainak végrehajtását 
megkönnyítő tényezőként lehetett már eleve számításba venni a Tanács
köztársaság ellenségei között fennálló imperialista ellentéteket, ame
lyek akadályozólag hatottak az imperialistáknak a Tanácsköztársaság 
ellen való egységes fellépésére. 

A Tanácsköztársaság kommunista vezetői világosan felismerték 
azokat a feladatokat, amelyek a proletárdiktatúra fegyveres ereje 
előtt állottak. A feladatok helyes felismerésére támaszkodva alapvetően 
helyesen jelölték meg a Vörös Hadsereg stratégiai célkitűzéseit is. 

2 Párttörténeti Intézet Archívuma, Röpiratgyujtemény. A II 20/1919. ü l . 1057—1* 
3 A Vörös Katona 1919. március 30. 
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Azonban részben a Tanácsköztársaság vezetésében levő jobboldali 
szociáldemokratáik befolyása, részben pedig a kommunisták tapaszta
latlansága azt eredményezte, hogy a helyes stratégiai célkitűzések meg
valósításáért folytatott harcban nem egyszer olyan hibák történtek, 
amelyek valójában hátráltatták a Vörös Hadsereg elé állított alapvető 
feladatok megvalósítását. 

* 
1919 márciusában a Magyar Tanácsköztársaság csupán a polgári 

köztársaságtól örökölt, fegyelmezetlen, demoralizált, a proletárdiktatúra 
előtt álló katonai feladatok megvalósítására teljesen alkalmatlan fegy
veres erővel rendelkezett. A Tanácsköztársaság Forradalmi Kormányzó
tanácsában a legteljesebb egyetértés uralkodott abban a tekintetben, 
hogy ezt a hadsereget fel kell számolni és létre kell hozni azt a Vörös 
Hadsereget, amely számbeli erejét, szervezettségét, szellemét és fel
szerelését tekintve képes a Tanácsköztársaság védelmét és a nemzet
közi szocialista forradalom ügyének szolgálatát ellátni. 

Míg ebben a kérdésben teljes egyetértés uralkodott, addig a Vörös 
Hadsereg létrehozása módjának és ütemének tekintetében igen jelen
tős nézeteltérések voltak. 

Mi volt e nézeteltérések lényege? 
A Forradalmi Kormányzótanács tagjainak egy része, elsősorban 

a volt szociáldemokrata vezetők, a Vörös Hadsereg szervezését azon 
elvek alapján kívánták folytatni, amelyek szerint még a polgári köz
társaság idején kezdtek hozzá egy toborzás útján létrehozott zsoldos 
hadsereg megteremtéséhez. E nézetek fő képviselője Pogány József, 
a polgári köztársaság katonatanácsainak kormánybiztosa és a Magyar 
Tanácsköztársaság első hadügyi népbiztosa volt. 

Ezzel a nézettel szemben a kommunisták jelentős része, elsősorban 
a két kommunista helyettes hadügyi népbiztos: Szamuely Tibor és 
Szántó Béla a hadsereg fejlesztésének teljesen új alapra való helye
zése mellett állott ki. ö k az orosz Vörös Hadsereg tapasztalatainak 
ismeretében azt vallották, hogy szakítani kell a toborzási rendszerrel 
és be kell vezetni a dolgozók általános védkötelezettségét, ami egye
düli biztosítéka annak, hogy rövid idő alatt megfelelő létszámú had
sereget hozzanak létre. 

Ennek, a Tanácsköztársaságra nézve alapvető fontosságú kérdés
nek eldöntésére a Forradalmi Kormányzótanács március 24-én Kun 
Béla, Böhm Vilmos és Weltner Jakab személyében háromtagú bizott
ságot jelölt ki. A bizottság Pogány álláspontját fogadta el. Ez rá
nyomta bélyegét a március 24-én kiadott, a Vörös Hadsereg meg
alakulását kimondó nagy jelentőségű rendeletre is. 

Ez a rendelet a magyar fegyveres erők történetének kiemelkedő 
állomása. Vele a magyar hadtörténelemnek új szakasza kezdődött 
meg. Először alakult meg a magyar nép történelmében olyan hadsereg, 
amelynek feladata a felszabadult dolgozók hazájának megvédése, 
a kizsákmányolás végső felszámolásáért folytatott harc volt. 

Ugyanakkor azonban ez a rendelet, amely éppen az egyik leg
fontosabb kérdésben: a Vörös Hadsereg létrehozásának módjában a 
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volt szociáldemokraták katonai elgondolásainak bélyegét viselte ma
gán, a Vörös Hadsereg építésének fontos területein súlyos hibák for
rásává, a hadsereg gyors megszervezésének akadályozójává is vált. 

Mint ismeretes, Szovjet-Oroszországban már 1918 nyarán áttértek 
a dolgozók általános hadkötelezettségén alapuló, reguláris tömeghad
sereg szervezésére. Az oroszországi polgárháború tapasztalatai azt bizo
nyították, hogy csak a valamennyi dolgozó osztály fiait magában egye
sítő tömeghadsereg képes győzelmesen helytállani a proletárdiktatúra 
védelméért folytatott harcban. Természetesen semmi sem lenne hely
telenebb, mint mechanikusan, a sajátos körülményektől eltekintve 
alkalmazni a szovjet Vörös Hadsereg tapasztalatait a magyarországi 
viszonyokra. Milliós tömeghadsereg létrehozását sem az ország lakos
ágának száma, sem az anyagi lehetőségek nem engedték meg. Mégis 
helyesebb lett volna a szovjet-oroszországi tapasztalatok átvételével 
a toborzási rendszer helyett a dolgozók általános hadkötelezettségét 
bevezetni, mert az gyorsabban vezetett volna a Vörös Hadsereg meg
felelő létszámának eléréséhez és sokkal jobban biztosította volna a 
harcok folyamán a harcoló egységek személyi állományának feltöl
tését. 

Mivel magyarázható, hogy a Forradalmi Kormányzótanács több
sége, s olyan kommunista vezetők is, mint Kun Béla, hozzájárultak 
ahhoz, hogy a Vörös Hadsereg szervezését a polgári köztársaság idő
szakában megkezdett alapokon folytassák, mikor ez nyilvánvalóan nem 
ígért olyan gyors és jelentős eredményt, mint amilyent az általános 
hadkötelezettség bevezetése jelentett volna? 

Ezt a tényt elsősorban azzal magyarázhatjuk, hogy a Forradalmi 
Kormányzótanács tagjainak jelentős része, s így a kommunisták nagy 
része is sok tekintetben helytelen következtetéseket vont le a nemzet
közi helyzet, az európai szocialista forradalom fejlődésének jelensé
geiből. Űgy vélekedtek, hogy a szovjet-orosz Vörös Hadseregnek a 
magyar Vörös Hadsereggel való egyesülése, valamint a forradalmi 
mozgalmak győzelme Európában (elsősorban Ausztriában és Német
országban) rövid időn belül szükségszerűen bekövetkezik. Ezért úgy 
gondolták, a Magyar Tanácsköztársaság fegyveres erejének az a fel
adata, hogy addig biztosítsa Magyarországon a tanácshatalom fenn
maradását a külső és belső ellenforradalmi támadásokkal szemben, 
amíg a szovjet fegyveres segítség megérkezik, illetőleg az európai for
radalmi mozgalmak győzelme végképp megszilárdítja a magyar prole
tárdiktatúra helyzetét. 

„Amikor megteremtettük a proletárdiktatúrát Magyarországon, 
nem arra alapítottuk számításainkat, hogy majd képesek leszünk kato
nai erővel, rendszeres háborúval megbirkózni az antant csapataival. 
Nem hittük azt, hogy azzal a hat divízióval, amelyet a fegyverszüneti 
szerződés a Tanácsköztársaság számára engedélyezett, meg tudjuk 
állítani a minden oldalról fenyegető offenzívát. 

Hangsúlyoztuk és hangsúlyozzuk, hogy mi a magyarországi Tanács-
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köztársaság sorsát a nemzetközi proletárforradalomra alapítottuk" — 
mondotta Kun Béla 1919 április 19-én.* 

„ . . . az oroszországi tanácsköztársaság Vörös Hadseregére, az azzal 
való egyesülésre építettük fel a forradalom sorsát Magyarországon" 
,— írta később Kun Béla.5 

Természetesen súlyos hibát követnénk el, ha azért elítélnénk a 
magyar kommunistákat, amiért terveikben számításba vették az euró
pai forradalmi mozgalom további fellendülésének, újabb proletárforra
dalmak győzelmének és az orosz Vörös Hadsereggel való egyesülésnek 
lehetőségét. Lenin arra tanít, hogy: „ . . . számítani az európai forra
dalomra — ez kötelező a marxistára nézve, ha forradalmi helyzet áll 
fenn."6 

Elvtársaink a hibát 1919-ben ott követték el, hogy úgyszólván 
mindent az európai forradalom és az orosz Vörös Hadsereggel való 
egyesülés közeli megvalósulására építettek fel. Ez szöges ellentétben 
állt azzal, amire Lenin már 1918-ban figyelmeztette az orosz kommu
nistákat: „ . . . hiba lenne, ha Oroszország szocialista kormányának 
taktikáját arra építenők, hogy megpróbáljuk meghatározni, bekövet
kezik-e az európai és főleg a német szocialista forradalom a következő 
félévben (illetve hasonló rövid határidőn belül), vagy nem"7 — írta 
Lenin. 

A későbbiek során maguk a kommunisták is felismerték, hogy 
súlyos hibát követtek el, amikor több alapvető fontosságú politikai 
és katonai kérdés eldöntésénél csaknem kizárólag a nemzetközi hely
zetben rövid időn belül bekövetkező kedvező fordulat lehetőségét vet
ték figyelembe. 

„Ez a taktika azért nem volt marxista—leninista taktika, mert 
nem a tényekre, hanem a lehetőségekre volt alapítva, olyan lehetősé
gekre, amelyek bekövetkezhettek volna, de bekövetkezésük el is ma
radhatott, mint ahogy el is maradt"8 — írta Kun Béla a Magyar 
Tanácsköztársaság 15. évfordulójára készített megemlékezésében. 

A nemzetközi helyzet ilyen értékeléséből a Forradalmi Kormányzó
tanács többsége azt a következtetést vonta le, hogy addig az általuk 
közelinek tartott időpontig, amíg az orosz Vörös Hadsereggel való 
egyesülés, illetőleg a nyugat-európai szocialista forradalom győzelme 
bekövetkezik, egy viszonylag kis létszámú és elsősorban a városi 
munkásság soraiból toborzott hadsereg is meg tudja oldani a proletár
diktatúra előtt álló katonai feladatokat. 

Ezt a meggyőződést erősítette az a Forradalmi Kormányzótanács
ban egészen ápriils közepéig uralkodó nézet, amely szerint sem az 
antant, sem a környező kisebb burzsoá államok hadseregei nincsenek 

* Kun Béla beszéde a Budapesti Forradalmi Munkás- és Katonatanács ülé
sén. 1919. április 19. Kun Bêla: A Magyar Tanácsköztársaságról, Kossuth, 195«. 
174—175. old. 

s Kun B.: 1. m. 499. old. 
6 Lenin Művei 28. köt. 296. old. 
* Lenin Művei 26. köt. 460. old. 
8 Kun B.: i. m. 594—595. old. 
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abban a helyzetben, hogy belátható időn belül támadást tudjanak 
indítani a Tanácsköztársaság ellen. 

„ . . . az entente maga nem tud csinálni semmit. A volt osztrák— 
magyar monarchia területén alakult országokat nem tudja ellenünk 
vonultatni, de azt csinálja, amit Oroszországban: a perifériákon elle
nünk mozgalmat csinál"9 — mondotta Kun Béla a Forradalmi Kor
mányzótanács április 11-i ülésén. 

Az imperialisták részéről fenyegető támadás veszélyének hasonló 
lebecsülése mutatkozott meg Landler Jenőnek a Forradalmi Kormányzó
tanács április 14-i ülésén tartott felszólalásában: 

„Aboszlúte nagy erősség van abban, hogy itt belül nincsen köz
tünk differencia. Az ellenforradalmi mozgolódás a semmivel egyenlő. 
Ez a másik erősség. A harmadik az, hogy az entente hadügyileg 
abban a helyzetben van, mint mi."10 

A Forradalmi Kormányzótanács helytelen stratégiai helyzetmeg
ítélése egyik legfőbb oka volt annak, hogy a Vörös Hadsereg szerve
zését a polgári köztársaság idején lerakott, a proletárdiktatúra köve
telményeinek nem megfelelő alapokon folytatták. 

Az elsősorban a munkásosztály fiaiból toborzott hadsereg koncep
ciójának elfogadásához nem kis mértékben járultak hozzá azok a 
helytelen nézetek, amelyeket a Forradalmi Kormányzótanács tagjai
nak jelentős része a parasztkérdéssel kapcsolatban vallott. Ezekben 
a nézetekben a dolgozó parasztság kis- és középbirtokos elemeivel 
szembeni, szociáldemokrata eredetű, szektáns bizalmatlanság nyilvánult 
meg. E bizalmatlanság következtében a Vörös Hadsereg megalakításáról 
szóló rendelet lényegében kikapcsolta a honvédelem rendszeréből a 
dolgozó parasztság széles tömegeit. 

A Vörös Hadseregnek ennek ellenére nem kevés paraszti össze
tételű alakulata volt. Egy részük azok közé az egységek közé tartozott, 
amelyeket a Tanácsköztársaság a régi rendszertől örökölt. Más részü
ket már a proletárdiktatúra ideje alatt szervezték. Ezek az alakulatok 
a harcok során megálltak a helyüket, s ezzel azt bizonyították, hogy 
helyes lett volna kezdettől fogva nagyobb mértékben támaszkodni á 
dolgozó parasztságban meglevő hazafias érzésekre. 

Kétségtelen, hogy a proletárdiktatúra kikiáltásától a román impe
rialisták támadásáig eltelt rövid idő alatt a legnagyobb erőfeszítéssel 
sem lehetett volna csodákat művelni a hadseregszervezés területén. 
Azonban május első napjainak eseményei bebizonyították, hogy rövid 
idő alatt is nagy eredményeket lehet elérni, ha a vezetés fel tudja 
szabadítani a dolgozó tömegek szocialista hazaszeretetében rejlő for
radalmi erőket. 

9 P. I. Arch.: A Forradalmi Kormányzótanács április 11-i ülésének jegyzö
könyve. 10 P. I. Arch.: A Forradalmi Kormányzótanács április 14-i ülésének jegyző
könyve. 
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Az imperialisták április 16-i támadásának következményei éles 
fényben mutatták meg a Vörös Hadsereg szervezése, a Forradalmi 
Kormányzótanács stratégiai helyzetmegítélése terén elkövetett hibákat. 
A Forradalmi Kormányzótanács tagjainak — közöttük is elsősorban 
a kommunista vezetőknek — rugalmasságát, az elkövetett hiba kijaví
tására irányuló készségét bizonyítja az a tény, hogy á támadás követ
keztében megváltozott helyzetben helyesen ismerték fel feladataikat 
és a Tanácsköztársaság védelmére megfelelő intézkedéseket tettek. 

Április 16-a Után a Magyar Tanácsköztársaság vezetői igen nehéz 
helyzetben hozták meg stratégiai elhatározásukat. Nem tudhatták, hogy 
a román csapatok nagy erővel végrehajtott támadását nem követi-e a 
francia, délszláv és a csehszlovák hadsereg offenzívája is. Mivel a 
Hadügyi Népbiztosságnak megfelelő tartalékok nem állottak rendel
kezésére, a Keleti Front védelmének megerősítését csak úgy biztosít
hatta, ha más, a franciák, délszlávok, illetőleg a csehszlovák csapatok 
által veszélyeztetett arcvonalakról von el egységeket. Az ily módon 
meggyengített arcvonalak ellen indított támadás feltartóztatása kétség
kívül lehetetlen feladat lett volna. 

A Forradalmi Kormányzótanács igen merészen, de amint az ese
mények igazolták, helyesen döntött akkor, amikor elhatározta, hogy 
minden erőt, amelyet csak elvonhat a többi arcvonalról, a Tanács
köztársaság létét leginkább veszélyeztető román ellenforradalmi had
sereg ellen vet be. Ily módon a románok előnyomulásának ütemét 
lefékezték és sikerült elérni a Keleti Front stabilizálódását. Amikor 
pedig a csehszlovák burzsoá csapatok erőteljesebben aktivizálódtak, 
a Vörös Hadseregnek már lehetősége volt arra, hogy északi irányban 
is nagyobb erőket összpontosítson^ 

A Forradalmi Kormányzótanács tehát helyesen cselekedett, amikor 
a rendelkezésre álló erőket a legnagyobb kockázat vállalásával is 
abban az irányban vonta össze, ahonnan a Tanácsköztársaság léte 
leginkább veszélyeztetve volt. 

A Forradalmi Kormányzótanácsban voltak olyan nézetek is, ame
lyek szerint a román csapatok támadásának megindulása után nem 
a Keleti Front megszilárdítására, a támadás megállításra kellett volna 
minden erőt összpontosítani, hanem a Vörös Hadsereg egységeinek egy 
részével a forradalmi háború kiszélesítése céljából déli irányban, a 
francia és délszláv csapatok ellen kellett volna támadni. A Forradalmi 
Kormányzótanács április 18-i ülésén Landler Jenő elvtárs kifejtette, 
hogy: „ . . . offenzívát kell kezdeni valahol, még pedig délről."11 Land
ler elvtársat e javaslat megtételében nyilvánvalóan az az elgondolás 
vezette, hogy a háború kiszélesítése az imperialista országokban folyó 
osztályharc éleződését eredményezte volna és a forradalmi erőket — 
elsősorban Ausztriában — arra késztette volna, hogy határozott lépé
seket tegyenek a Magyar Tanácsköztársaság megsegítése érdekében. 

E terv elfogadása kétségkívül azzal a következménnyel járt volna, 

ii P. I. Arch.: A Forradalmi Kormányzótanács április 18-i ülésének jegyző
könyve. 
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hogy a magyar Vörös Hadseregnek a Tanácsköztársaság határain álló 
valamennyi burzsoá hadsereggel egy időben kellett volna megmérkőz
nie. E harc kimenetele — tekintettel az ellenséges erők óriási túl
erejére — elkerülhetetlenül a Tanácsköztársaság gyors bukását okozta 
volna, anélkül, hogy az*európai forradalmi mozgalmakban a Landler 
elvtárs által remélt fellendülést eredményezte volna. 

Kun Béla helyesen szállt szembe Landler javaslatával, amikor 
rámutatott, hogy a helyzet által megkövetelt elsőrendű feladat a 
román csapatok támadásának megállítása, nem pedig olyan kétségbe
esett vállalkozás elkezdése, amely a Tanácsköztársaság részére semmi 
jót nem ígér. 

„Most nincs értelme, hogy mi provokáljuk az *ententeot. Most azt 
kell megmutatni, hogy a román offenzívát meg tudjuk állítani. Amíg 
nincs szükség kétségbeesett lépésekre, addig ne tegyünk ilyent. Dél 
felé eredményes offenzívát nem csinálhatunk. Katonai mozgalommal 
nem lehet Ausztriára hatni"12 — mondotta Kun Béla Landlerhez inté
zett válaszában. 

1919 májusának és júniusának eseményei azt bizonyítják, hogy 
egy proletárállam stratégiai vezetésének olyan lehetőségei, olyan erő
forrásai vannak, amelyeket egy burzsoá állam katonai vezetése nem is 
ismerhet. 

1919 májusának első napjaiban a Magyar Tanácsköztársaság 
katonai helyzete katasztrofális volt. A román csapatok mindenütt 
elérték a Tisza vonalát és a Forradalmi Kormányzótanács nem tud
hatta, hogy nem folytatják-e előnyomulásukat Budapest irányában. 
Északon a csehszlovák burzsoá csapatok aktivitása jelentősen meg
nőtt és súlyosan veszélyeztették a Salgótarjáni szénmedencét, a Ta
nácsköztársaság egyik legfontosabb bányavidékét. A Déli Frontról és 
Párizsból olyan hírek érkeztek, hogy a francia csapatok támadása is 
rövidesen megindul a Tanácsköztársaság ellen. 

Ez a helyzet még akkor is hallatlanul súlyos lett volna, ha a 
Tanácsköztársaság jelentős erőt képviselő hadsereggel rendelkezik. 
Azonban, mint ismeretes, a Vörös Hadsereg alakulatainak jelentős 
része a tiszántúli hadműveletek folyamán demoralizálódott, a csapatok 
harci szelleme katasztrofálisan aláhanyatlott. A Vörös Hadsereg egyik 
legnagyobb létszámú és legjobban felszerelt hadosztálya, a Székely 
Hadosztály parancsnokainak árulása folytán megadta magát az ellen
ségnek. 

Ilyen helyzetben a burzsoá stratégiai vezetés csak egyetlen -meg
oldáshoz tud folyamodni: a feltétel nélküli kapitulációhoz. Egy prole
tárállam katonai-stratégiai vezetése azonban más törvényszerűségekre, 
más erőforrásokra támaszkodik, mint a burzsoá hadvezetés. 

1919 májusának első napjaiban a szinte teljesen kilátástalannak 
látszó katonai helyzetben a Forradalmi Kormányzótanács a kommu-

«. u. o. 
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nisták kezdeményezéséire a munkásosztályhoz, a dolgozó tömegekhez 
fordult és a proletariátus kezébe helyezte a Tanácsköztársaság sorsát. 
A magyar munkásosztály óriási lelkesedéssel a forradalmi háború 
folytatásának, a Tanácsköztársaság fegyveres védelmének útját válasz
totta. A munkásosztály lelkes csatasorba állásának eredményeképpen 
néhány nap alatt egy teljesen új hadsereg jött létre, amely össze
tételét, harci elszántságát, forradalmi szellemét tekintve már valóban 
megérdemelte a Vörös Hadsereg elnevezést. Ez a hadsereg már nem
csak arra volt képes, hogy a Tanácsköztársaság keleti és északi front
jain szilárd védelmet építsen ki, hanem arra is, hogy a hadtörténelem
ben ritka rövid idő alatt a védelemből egy nagyszabású, győzelmes 
offenzívába menjen át. 

A Magyar Tanácsköztársaság katonai-stratégiai vezetésének ki
magasló tette az északi hadjárat előkészítése és győzelmes végrehaj
tása 1919 májusának végén és júniusban. 

A Forradalmi Kormányzótanács helyesen ismerte fél, hogy a 
Tanácsköztársaság nem várhatja passzívan azt az időt, amikor az 
ellenséges hatalmak katonai előkészületeiket befejezve, és a közöttük 
levő ellentéteket ideiglenesen félretéve összehangoltan folytatják táma
dásukat a Tanácsköztársaság ellen. Világos volt az is, hogy a Vörös 
Hadsereg csak abban az esetben számíthat sikerekre a túlerővel szem
ben, ha egyenként méri össze erejét a Tanácsköztársaságot körülvevő 
ellenséges államok hadseregeivel. A Forradalmi Kormányzótanács az 
ellenoffenzíva elhatározásánál helyesen számított arra, hogy az ellen
séges országokban az öntudatos dolgozó tömegek forradalmi harcai 
és a katonaruhába öltöztetett munkások és parasztok szembenállása 
saját uralkodó osztályuk imperialista célkitűzéseivel a Vörös Had
sereg elé állított feladatok végrehajtását segítik. 

Amint a későbbi események igazolták, helyes volt az a feltételezés 
is, hogy az imperialista hatalmak között fennálló ellentétek eredménye
képpen az ellenséges hadseregek stratégiai együttműködése nincs meg
szervezve és ezért lehetséges támadó hadműveleteket folytatni az egyik 
ellenséges ország hadserege ellen anélkül, hogy rövid időn belül fenn-
állana az a veszély, hogy egy másik irányból, más ellenséges hadsereg, 
bajban levő szövetségesének segítségére siet. 

A Vörös Hadsereg Parancsnoksága a Forradalmi Kormányzótanács 
utasításának megfelelően a hadjárat feladatát a következőképpen je
lölte meg: „Politikai és gazdasági okokból a Hadseregparancsnokság 
elhatározása a cseh—román haderők belső szárnyát áttörni és először 
a cseheket megverni és azután a Tiszán átkelve a román haderő ellen 
fordulni."13 

Ez az elhatározás feltétlenül helyes volt és minden tekintetben 
megfelelt azoknak a lehetőségeknek, amelyeket az ellenséges hadsere
gek helyzete és a Vörös Hadsereg teljesítőképessége rejtett magában. 

A hadjárat stratégiai terve helyesen jelölte meg a kezdeti csapás 

is Hadtörténelmi Levéltár: A Magyar Taníácslköztársaság iratai. V. H. P. 
Hadseregnapló. Máj. 26. 
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irányát. Kétségtelen, hogy ebben az időben a Tanácsköztársaságot 
körülvevő ellenséges hatalmak közül a csehszlovák burzsoázia rendel
kezett a legsebezhetőbb fronttal. A szlovákiai csehszlovák hadsereg 
létszámát, szervezettségét, felszerelését és tapasztaltságát tekintve, el
maradt a román, a francia, illetőleg a délszláv hadsereg mögött. A 
csehszlovák hadsereg katonáinak soraiban a forradalmi befolyás, az 
imperialista háború folytatása elleni tiltakozás erősebb volt, mint a 
többi hadseregben. A csehszlovák hadsereg hátországának politikai 
hangulatára is jobban érvényesült a munkásmozgalom forradalmi bal
szárnyának hatása, mint Jugoszláviában, illetőleg Romániában. Külö
nösen erős volt a szlovák dolgozók forradalmi mozgalma Kassa— 
Eperjes térségében. A szlovákiai dolgozók forradalmasodása reálisan 
vetette fel annak lehetőségét, hogy a Vörös Hadseregnek ebben az 
irányban történő előnyomulása hozzásegíti Szlovákia népét saját prole
tárhatalmának: a Szlovák Tanácsköztársaságnak létrehozásához. 

A Vörös Hadsereg of f enzí vajának északi irányban való megindu
lása éppen azért, mivel a leggyengébb ellenfélre mért csapással indult, 
könnyebb feladatokat rótt a fiatal és tapasztalatlan hadseregre, mint 
egy más irányban indított támadás. Éppen ezért jogosan lehetett szá
mítani arra, hogy ezekben a harcokban a hadsereg katonái megedződ
nek, tapasztalatokat szereznek, önbizalmuk megerősödik és így a 
későbbiekben felkészültebben vehetik fel a harcot a tapasztaltabb, 
erősebb ellenséges hadseregekkel. 

Az ebben az irányban végrehajtott támadás biztosítéka volt annak, 
hogy a Tanácsköztársaság szempontjából létfontosságú borsodi és 
nógrádi iparvidéket végérvényesen felszabadítják az ellenséges elő
nyomulás veszélye alól. 

Végül: a szlovákiai csehszlovák burzsoá haderőre mért csapással 
hosszabb időre passzivitásra lehetett kényszeríteni a csehszlovák had
sereget és ezzel el lehetett érni azt, hogy a Keleti Fronton operáló 
Vörös Hadsereg hátát ne fenyegesse az ellenséges támadás. 

Amennyire helyes volt a kezdeti csapás irányának meghatározása, 
olyan helyesek voltak a hadműveletek továbbfejlesztésére irányuló 
tervek is. A tiszántúli román csapatok ellen a Felső-Tiszán át, az 
ellenséges hadsereg északi szárnyában végrehajtott meglepő támadás, 
amennyiben az megfelelő erőkkel történik, kétségkívül igen súlyos 
helyzetet teremtett volna az ellenség egész tiszántúli haderejére nézve. 
Ebben az esetben a román hadvezetőség, hogy csapatainak elvágását 
elkerülje, kénytelen lett volna visszavonni olyan erőket is, amelyek 
ellen a Vörös Hadsereg nem támadott. 

Az északi hadjárat a támadás tervei szerint kettévághatta a 
román és a csehszlovák csapatok frontját és ezzel reálisabbá tehette 
az orosz és a magyar Vörös Hadsereg összeköttetésének felvételére 
Irányuló törekvéseket. 

Az északi hadműveletek stratégiai terve tehát minden tekintetben 
megfontolt, helyes és sikert ígérő terv volt. Bár a terv célkitűzéseit 
a közbejött események folytán nem lehetett maradéktalanul megvaló-
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sítani, a hadjárat során elért ragyogó eredmények minden tekintetben 
igazolták az elgondolás helyességét. 

Amikor rámutatunk az északi hadjárat stratégiai elgondolásának 
helyességére, említést kell tennünk arról is, hogy a Vörös Hadsereg pa
rancsnoksága a tervben kijelölt feladatok végrehajtására olyan határidő
ket állapított meg, amelyek bizonyos tekintetben a rendelkezésre álló 
erők túlbecsüléséről és az ellenség erőinek lebecsüléséről tanúskodnak. 
A Hadseregparancsnokságnak a támadás végrehajtására kiadott paran
csa szerint a támadó alakulatok egy részének már a hadjárat első nap
jaiban meg kellett volna kezdenie a Tiszán való erőszakos átkelést és 
a tiszántúli román hadsereg északi szárnyába való támadást. Amint az 
események megmutatták, ez az intézkedés helytelen volt. A csehszlovák 
csapatok ellenállása a Kassa—Eperjes irányban erősebb volt, mint aho
gyan azt a Hadseregparancsnokság feltételezte, és így szükségessé vált 
a Tiszán át való bevetésre kijelölt 1. hadosztály felhasználása is ebben 
az irányban. A román csapatok védelme is erősebbnek bizonyult annál, 
amire a Hadseregparancsnokság számított, és így az átkelésre kijelölt 
erők jelentős veszteségek árán sem tudták a Tisza balpartján megvetni 
a lábukat. 

Amikor nyilvánvalóvá vált, hogy a Vörös Hadsereg a tervezett rö
vid határidőn belül nem képes olyan döntő csapást mérni az ellenségre 
északon, hogy azt tartósan kikapcsolja a háborúban való részvételből, 
a Magyar Tanácsköztársaság legfelső katonai vezetése képes volt a 
stratégiai tervezésben elkövetett hibák gyors kiküszöbölésére és a ter
vek rugalmas módosítására. Már június 9-én megszületett a Vörös 
Hadsereg parancsnokságának elhatározása, amely szerint a hadsereg elé 
azt a feladatot állították, hogy a tiszántúli román csapatok elleni tá
madás megkezdése előtt döntő csapást mérjen az egész szlovákiai ellen
séges haderőre. Ennek érdekében a Hadseregparancsnokság igen rövid 
idő alatt átcsoportosította erőit a Kis-Alföldre és megkezdte azokat a 
hadműveleteket, amelyek Mittelhauser tábornok nyugat-szlovákiai harc
csoportjának visszaszorítására irányultak. 

Az északi hadjárat egy hónapig sem tartott, azonban ez alatt az idő 
alatt a Vörös Hadsereg hős proletárkatonái felszabadították Észak-
Magyarország, valamint Kelet-Szlovákia jelentékeny részét és több mint 
150 kilométer mélyen törtek be az ellenség frontjába. A hadjárat ered
ményeképpen a csehszlovák burzsoázia ellenforradalmi hadserege érzé
keny veszteséget szenvedett. A Vörös Hadseregnek sikerült elvágnia egy
mástól a román és csehszlovák csapatokat. A hadjárat sikere lehetővé 
tette a nemzetközi szocialista forradalom újabb bástyájának: a Szlovák 
Tanácsköztársaságnak létrejöttét. 
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A Magyar Tanácsköztársaság történetének egyik legtöbbet vitatott 
kérdése a Vörös Hadsereg északon sikeresen előnyomult csapatainak 
harc nélkül való visszavonása. Ez a stratégiai döntés meghatározó sze
reppel bírt a Tanácsköztársaság, a Vörös Hadsereg egész további sor
sára vonatkozóan. 

Azokat a kommunistákat, akik a Clemenceau-jegyzék követelései
nek teljesítése mellett léptek síkra, a lélegzetvételi szünet biztosítására 
irányuló indokolt törekvés hatotta át. Szemük előtt Szovjet-Oroszország 
Breszt-Litovszkban kötött békéjének példája lebegett, amelynek során 
az igen nehéz helyzetben levő, megfelelő hadsereggel nem rendelkező 
szovjethatalom a német imperialistáknak tett súlyos területi engedmé
nyek árán biztosította magának a lélegzetvételi szünetet: a szovjethata
lom politikai, gazdasági és katonai helyzete megszilárdításának lehető
ségét. 

A proletárdiktatúra helyzete ebben az időben kétség kívül sok te
kintetben kedvezőtlenül alakult. Az igen súlyos élelmiszerhiány, a tö
megek háborús fáradtsága, az adott helyzetből elkerülhetetlenül követ
kező nehézségek eredményeképpen a dolgozók kevésbé öntudatos ele
meinek sorában megingás mutatkozott. A katonák fáradtsága, a szemé
lyi és anyagi utánpótlás elégtelensége következtében a hadsereg sorai
ban is bizonyos lazulás indult meg. 

Ezt a helyzetet kihasználva, a jobboldali szociáldemokraták proletár
diktatúraellenes tevékenysége jelentős mértékben erősödött. A jobboldali 
szociáldemokraták a munkásosztály öntudatlan elemeire és a kispol
gárságra támaszkodva, egyre inkább nyíltan folytatták opportunista 
politikájukat. Ez természetesen visszahatott mind a dolgozó tömegek, 
mind pedig a katonák hangulatára. 

Az ellenforradalmi burzsoázia és a megdöntött feudális osztály ele
mei, amelyek a proletárdiktatúra kikiáltását követő első időszakban 
gyáván meghúzódtak, most felbátorodtak és országszerte nagyszabású 
ellenforradalmi lázadásokat robbantottak ki. 

Mindezek a tények azt bizonyítják, hogy azok a törekvések, ame
lyek a Forradalmi Kormányzótanácsban a lélegzetvételi szünet el-

' érését biztosító béke megvalósítására irányultak, nem voltak indoko
latlanok. Az is kétségtelen, hogy az antant ígéretének teljesítése esetén 
a románok által a Tiszántúlon kiürített területek felszabadulása jelen
tősen enyhítette volna a Tanácsköztársaság élelmiszergondjait. 

A helyzet mélyebb elemzése azonban arról győz meg, hogy az 
adott helyzetben helytelen volt az antant követeléseinek teljesítése és 
mindazok, akik azt remélték, hogy ez a Szovjet-Oroszország által meg
kötött breszti békéhez hasonlóan a proletárdiktatúrát lélegzetvételhez 
juttatja, és javít a proletárdiktatúra politikai és katonai helyzetén, sú
lyos hibát követtek el. 

A breszti békét Szovjet-Oroszország olyan helyzetben kényszerült 
aláírni, amikor nem rendelkezett megfelelő hadsereggel és a német 
imperialisták, akiknek keleten erős hadseregük volt, az erő pozíciójából 
diktálhattak. 1919 júniusában a Magyar Tanácsköztársaság más helyzet
ben volt, mint Szovjet-Oroszország másfél' évvel azelőtt. Északon a ma-
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gyár Vörös Hadsereg támadott, a proletárdiktatúra fegyveres ereje volt 
fölényben és az északi hadjárat során elért eredmények a mi hadsere
günk helyzetét erősítették. 

A breszti békét Szovjet-Oroszország olyan féllel kötötte meg, ame^ 
lyet helyzete a békeszerződés megtartására kényszerített. Németország 
katonai vezetése, amelyet az antant nyugaton igen erősen szorongatott, 
a Szovjet-Oroszországgal szemben felszabadult csapatokat a nyugati 
front megerősítésére kívánta felhasznáLni. A német imperialista kor
mány saját dolgozóira és a nemzetközi közvéleményre való tekintettel 
sem merte megkockáztatni a békeszerződés durva megszegését. 1919 
júniusában viszont az antantot semmiféle erő sem kényszerítette arra, 
hogy megtartsa a Magyar Tanácsköztársaságnak tett ígéretét. 

Szovjet-Oroszország olyan helyzetben kötötte a breszti békét, ami
kor az európai forradalmi mozgalom előrehaladása, valamint a németek 
előrelátható háborús veresége azt ígérte, hogy ez a Szovjet-Oroszor
szágra kényszerített imperialista béke nem lesz tartós, az események 
el fogják söpörni. 1919 júniusának végén azonban a nemzetközi poli
tikai élet számos jelensége azt mutatta, hogy az európai burzsoáziának 
a jobboldali szociáldemokraták segítségével átmenetileg sikerült hely
zetét megszilárdítani. Ennek következtében már nem lehetett remélni, 
hogy az imperialisták által a Magyar Tanácsköztársaságra kényszerített 
kedvezőtlen feltételeket a nemzetközi forradalom a közeljövőben meg
semmisíti. 

Bár a breszti béke Szovjet-Oroszországtól a német imperialisták 
számaira óriási területek átadását követelte, ennek ellenére e területek 
kiürítése és a német csapatok által történő megszállása stratégiailag 
nem hozta lehetetlen helyzetbe Szovjet-Oroszországot. A Magyar Ta
nácsköztársaság területe összehasonlíthatatlanul kisebb volt Szovjet-
Oroszország területénél és a frontnak már aránylag kis mélységben való 
visszavonása is közvetlenül fenyegette az ország fővárosát, a proletár
diktatúra forradalmi szívét. A Vörös Hadsereg visszavonása az északi 
területekről az antant által követelt vonalra fenyegető helyzetet terem
tett a fővárostól északra. 

A Magyar Tanácsköztársaság stratégiai helyzete tehát alapvetően 
különbözött azoktól a viszonyoktól, amelyekben 1918 elején Szovjet-
Oroszország megkötötte a breszti békét. Ezért helytelen volt az a tö
rekvés, hogy az eltérő körülmények figyelembevétele nélkül, me
chanikusan másolják le a breszti békét. Ami május első napjaiban ter
mészetes és elfogadható lett volna, az június végén elhibázottnak bi
zonyult. 

Az is az északi területek kiürítése ellen szólott, hogy a Vörös Had
sereg visszavonulása elkerülhetetlenné tette a fiatal Szlovák Tanács
köztársaság bukását, mivel az még nem rendelkezett olyan erővel, 
ami képessé tette volna a hatalom megvédésére a csehszlovák ellen
forradalmi hadsereggel szemben. 

Abban a helyzetben, amelyben a Magyar Tanácsköztársaság 1919 
júniusának végén volt, az lett volna a helyes, ha a Forradalmi Kor-
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mányzótanács az elért sikerek megtartására törekszik és semmi esetre 
sem vonja vissza a Vörös Hadsereget mindaddig, amíg az antant ígé
reteinek végrehajtása: a román csapatoknak a Tiszántúlról való vissza
vonása, a Magyar Tanácsköztársaság képviselőinek a béke előkészíté
sébe való bekapcsolása biztosítva nincs. 

* 

A Vörös Hadsereg egységeinek északról történő visszavonulása után 
a Magyar Tanácsköztársaság stratégiai vezetése új helyzet előtt állott. 
Rövidesen nyilvánvalóvá vált, hogy az antant gondolni sem akar ígé
reteinek megvalósítására. Megbízható hírforrások arról számoltak be, 
hogy az antant nagyszabású, több ország együttes erővel történő táma
dást készít elő a Tanácsköztársaság ellen. 

Július 5-én a Vörös Hadsereg parancsnoksága azt az elhatározást 
hozta, hogy megkezdi a Tiszántúl visszafoglalására irányuló támadás 
előkészítését. Ezeket a terveket a Forradalmi Kormányzótanácsnak kel
lett jóváhagynia. 

A Forradalmi Kormányzótanács tagjainak többsége egyetértett a 
tiszántúli offenzíva gondolatával. 

Tagadhatatlan, hogy volt néhány olyan tényező, amely a tisznátúli 
román hadsereg elleni támadás megindítása mellett szólott. A támadás 
tervével egyetértők azt hangoztatták, hogy a Tiszántúl termékeny terü
leteinek felszabadítása feltétlenül szükséges a Tanácsköztársaság élel
miszerrel való ellátásának biztosítására. Űgy vélekedtek, hogy a Vörös 
Hadsereg sikeres offenzívája felszámolná a dolgozók és a katonák so
raiban azt a lehangoltságot, amelyet az északi területek katonai ki
ürítése eredményezett. A vezérkar azt hangoztatta, hogy a bizonyos 
mértékig demoralizálódott csapatokat elsősorban egy sikeres támadás
sal lehet ismét összekovácsolni és megerősíteni. Azt is döntő fontos
ságú érvként hangoztatták, hogy mivel az imperialisták együttes erők
kel történő támadása a közeljövőben várható, helyesebb ezt a táma
dást megelőzni és amennyiben lehetséges, az egyik legerősebb ellen
séges hadsereget harcképtelenné tenni. 

A kommunista vezetők egy része, így Kun Béla és Szamuely Tibor 
is, a tiszántúli offenzíva megindítása ellen léptek fel.14 A Forradalmi 
Kormányzótanács többsége azonban a támadás tervének elfogadása 
mellett döntött. Ez a döntés súlyos stratégiai hiba volt, és amint a 
támadás megkezdése után bekövetkezett események azt bebizonyították, 
végeredményben meggyorsította a Magyar Tanácsköztársaság bukását. 

A támadás megindítása politikai és tisztán katonai szempontból is 
egyaránt helytelen volt. 

A támadás megindítását sem a nemzetközi helyzet alakulása, sem 
a Tanácsköztársaság belső viszonyai nem indokolták. Amint arra már 
az előbbiek során rámutattunk, a Magyar Tanácsköztársaságnak léleg
zetvételi szünetre, a proletárdiktatúra gazdasági és politikai helyzeté-

i« Lásd: Kun B.: i. m. 572. old. 
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nek megszilárdítására, a Vörös Hadsereg harci szellemének helyreállí
tására lett volna szüksége. Az északi területek kiürítésétől a tiszántúli 
offenzíva megkezdéséig eltelt rövid idő nem volt elég e feladatok végre
hajtására. 

Már pusztán katonai megfontolásokból kiindulva sem szabadott 
volna a Vörös Hadsereget abba a kockázatos vállalkozásba belevinni, 
amit a Tiszántúlon elhelyezkedett román csapatok elleni támadás je
lentett. 

A Vörös Hadsereg a támadás céljaira nem tudott olyan mennyiségű 
erőt összevonni, ami a sikert az adott körülmények között biztosíthatta 
volna. Amíg a támadás végrehajtására kijelölt I. és III. vörös hadtest 
ereje hat hadosztályból, négy önálló dandárból és egy lovasezredből 
állott, addig a Tiszántúlon nyolc román hadosztály és egy erős különít
mény várta a Vörös Hadsereg támadását. Az ellenséges hadosztályok 
intaktak voltak, amíg a Vörös Hadsereg egységei a megelőző harcokban 
már jelentős mértékben kifáradtak. 

Ilyen erőviszonyok mellett a román csapatoknak a Tisza balpartján 
a meglehetősen komoly védelmet képező folyó mögött kiépített védelmi 
állásainak áttörése olyan feladatot rótt a Vörös Hadseregre, amelyet 
az csak igen érzékeny veszteségek árán tudott végrehajtani. 

A Magyar Tanácsköztársaság katonai vezetőinek számolniuk kellett 
volna azzal, hogy a rendelkezésre álló erőkkel még a várható események 
legkedvezőbb alakulása esetén sem lehet rövid idő alatt döntő vereséget 
mérni a tiszántúli román hadseregre. Ilyen körülmények között pedig 
a tiszántúli támadás semmi esetre* sem akadályozhatta volna meg a 
francia, délszláv és csehszlovák csapatok bekapcsolódását a hadművele
tekbe, sőt ellenkezőleg, siettette azok előkészületeit. Olyan helyzetben, 
amikor a Vörös Hadsereg legjobb erői a Tiszántúlon voltak lekötve, a 
csehszlovák, francia és délszláv csapatok koncentrikus támadása ese
tén a Magyar Tanácsköztársaságnak semmi esélye sem lett volna e 
támadás megállítására, illetőleg visszaverésére. 

Ezek a Vörös Hadsereg tiszántúli offenzívája ellen szóló katonai 
szempontok annyira szembeötlőek, hogy fel kell tételezni: a Vörös Had
sereg vezérkarában levő ellenforradalmárok tudatosan kezdeményezték 
egy olyan akció megindítását, amelytől ők a Tanácsköztársaság meg
döntésének elősegítését várták. 

Bár a Magyar Tanácsköztársaság katonai-stratégiai vezetésében el
követett hibák is hozzájárultak a Tanácsköztársaság bukásához, alap
vetően nem ezek a hibák eredményezték az imperialisták győzelmét/ 
hanem a nemzetközi viszonyok kedvezőtlen alakulása, az ellenséges had
seregek sokszoros túlereje. Az elkövetett hibák, az imperialista túl
erővel szemben elszenvedett vereség nem homályosítják el azokat az 
eredményeket, amelyeket a felszabadult • dolgozó tömegek szocialista 
hazaszeretetére, a világ haladó erőinek szolidaritására támaszkodó for
radalmi stratégiai vezetés elért. 
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A Magyar Tanácsköztársaság fegyveres erői azzal, hogy magukra 
vonták a Szovjet-Oroszország elleni támadásra készülő ellenforradalmi 
hadseregek egy részét, nagy szolgálatot tettek a nemzetközi szocialista 
forradalom ügyének. Az a segítség, amelyet a Vörös Hadsereg a Szlo
vák Tanácsköztársaság megteremtéséhez nyújtott, szintén azt bizonyítja," 
hogy a Magyar Tanácsköztársaság sikeresen teljesítette a felszabadult 
munkásosztály hadseregének internacionalista kötelességeiből fakadó 
feladatokat. 

A Magyar Tanácsköztársaság fegyveres erői nem tudták a munkás
hatalom megvédésének stratégiai feladatát teljesíteni, ez azonban nem 
a magyar munkásosztály harci elszántságán és hősiességén múlott. A 
magyar munkásosztály áldozatkészsége és erőfeszítései a vereség elle
nére sem voltak hiábavalók. A Magyar Vörös Hadsereg harcai méltó 
folytatását képezték népünk sok évszázados forradalmi és szabadság
küzdelmeinek. Az a bátor elszántság, amellyel a magyar Vörös Had
sereg szembeszállott a sokszoros túlerővel, kivívta az egész világ el
ismerését — barátokét és ellenségekét egyaránt. Felszabadult dolgozó 
népünk büszkeséggel tekint vissza a magyar Vörös Hadsereg harcaira, 
s a magyar munkásosztály 1919-ben vívott hősi küzdelmeinek példájá
ból erőt és lelkesedést merít a szocializmus építéséért, valamint népi 
demokratikus államrendünknek a külső és belső ellenségekkel szemben 
való megvédéséért folyó harcban. 
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A MAGYAR VÖRÖS DUNAI HAJÓRAJ AZ 1919. ÉVI 
HONVÉDŐ HÄBORÜBAN 

Dezsényi Miklós 
ny. ezds. 

I. 

A magyar vörös dunai hajóraj megszervezése 

A magyar vörös hadihajózás a volt cs. és kir. haditengerészetnek 
a fegyverszüneti megállapodás után meghagyott dunai harcegységei-
ből alakult. A monarchia dunai hajóraja, amely bázisát képezte a 
később megalakult magyar vörös dunai hajórajnak, az 1918. évi kato
nai összeomlás időpontjában harcegységeinek zömével a román—bolgár, 
részben pedig a Fekete-tengeri orosz kikötőkben állomásozott, ahonnan 
elindulva a legnagyobb menetteljesítménnyel igyekezett a magyar
országi Dunaszakaszt, mint politikai és hadműveleti területet elérni. 

Az említett sietséget az tette szükségessé, hogy amint az isme
retes, a háború elvesztése következtében Károly király a tengeri 
hajóhadat átadta a jugoszláv nemzeti tanácsnak. A dunai hajórajra 
vonatkozó királyi rendelet viszont az osztrák—magyar dunai hajóraj 
harcegységeit a magyar kormány részére rendelte átadni. A folyami 
harcegységeknek tehát a monarchia felbomlott helyzetében nem lát
szott célszerűnek a kérdés végleges rendezését a jugoszláv Duna
szakaszon bevárni, hanem ahelyett mielőbb el kellett érni a Duna 
magyarországi szakaszát. A jugoszláv részről kétségtelenül fenyegető 
veszéllyel szemben mindenesetre súlyos érv volt, hogy még a győztes 
szövetséges hatalmak is elismerték a dunai hajóraj magyar érdekelt
ségű „de facto" állapotát, azáltal, hogy a belgrádi fegyverszüneti 
szerződés1 V. pontja értelmében Magyarországot kötelezték a tulaj
donának elismert harcegységek egy részének kiszolgáltatására. 

1918. november 6-̂ án az első világháborút a monarchia oldalán 
az adott kényszerhelyzetből kifolyólag végigharcolt dunai hajóraj 

HIL. « Hadtörténelmi Intézet Levéltár 
VHP = Vörös Hadsereg Parancsnakság 

1 Breit József: A magyarországi 1918/19. évi forradalmi mozgalmak és a vörös 
háború története I. kötet. 5. sz. melléklet. 
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befutott Budapestre és kikötött az óbudai Dunaág kikötőjében. A be
érkezett hajóraj hadrendi összeállítása a következő volt: 

8 monitor: „Bosna", „Enns", „Sava", „Temes", „Bodrog", „Kö
rös", „Szamos". 

8 őrnaszád: „Viza", „Barsch", „Compó", „Wels", „Fogas", „Csuka", 
„Lachs", „Stör". 

1. aknarakó: „Balaton". 
2 aknakereső: „Baja", „Bácska". 
5 felfegyverzett gőzös: „Álmos", „Sámson", „Helene", „Una", 

„Vág". 
1 parancsnoksági hajó: „Hebe". 
1 kórházhajó: „Erzherzog Franz Ferdinand". 
1 motoros vonathajó: „Tulln".2 

A felsoroltakon kívül Budapesten rendelkezésre állott még 2 el
avult és már korábban leszerelt monitor: „Leitha" és „Maros". 

3 páncélos motorcsónak (orosz hadizsákmány). 
1 kisméretű elavult aldunai tengeralattjáró (orosz hadizsákmány). 
A felsorolt harcegységekből álló hajóraj a dunai viszonyok között 

a Magyar Tanácsköztársaság javára döntő fölényű túlerőt jelentett, 
éppen azért addig is, ameddig a hajók háború utáni elosztásáról a 
párizskörüli békeszerződésekben intézkedés történt, a fegyverszünet 
említett V. pontja intézkedett 6 monitornak Belgrádba való „hala
déktalan" kiszolgáltatásáról. (Lásd ugyancsak az 1. megjegyzést.) 

Végső eredményben tehát az 1918. évben a monarchia romjain 
megalakult magyar polgári köztársaság dunai hajóraja, amelyből 
azután a Magyar Tanácsköztársaság hadihajózása kialakult, a követ
kező hadrendi tagozódást vette fel:3 

Monitorok: „Újvidék", korábban „Inn", később „Marx" nem me
netkészen. 

„Szamos", 
„Leitha", l e s z e r e l v e > 
„Maros" 

Őrnaszádok: 
„Pozsony", korábban „Lachs", 
„Komárom", korábban „Stör", 
„Viza", 
„Compó", 
„Csuka", 
„Fogas". 

a Olaf Richard Wulff: Die DsterreicWsche-Ungariscîie Donauflottille im 
Weltkrieg. . . 

a Dömötör Gergely: Fergyverneim szerepe a Tanácsköztársaság harcaiban. 
ÍHK. 1954. S—á. sz.) 
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,Viza" őrnaszád 



A Vörös Hadihajózás „Marx" monitorja 



Hadihajósok a „Viza" őrnaszád fedélzetén 



Vörös őrnaszád a pesti Dunaparton 



Felfegyverzett gőzös: 
„Una", 
„Sámson", 
3 páncélos motorcsónak 
4 aknász hajó, 
vonat stb. segédhajók 

A fenti hadrendben felsorolt harcegységek, a meglevő és többé-
kevésbé menetképes állapotban levő hajótesteken kívül nem voltak 
ütőképes, harckész állapotban, elsősorban tüzérségi felszerelési szem
pontból, így egyedül az „Üjvidék" monitoron maradt meg a hadi
tengerészeti eredeti hajó tüzérségi felszerelés, feltehetően azért, mert 
a komoly harcértéket jelentő monitor gépberendezése nem volt üzem
képes állapotban. A „Szamos" monitorról a fegyverszünettel kapcso
latban az angol haditengerészek leszerelték a haditengerészeti hajó
ágyúkat, a „Leitha" és a „Maros" monitorokról pedig leszerelésük 
alkalmával eltávolították a tüzérségi felszerelést. 

Ebben az időszakban a magyar oldalon meghagyott 6 őrnaszád 
üzem- és harcképes állapotban volt. Ezek, amint azt a továbbiakban 
látni fogjuk, a proletárdiktatúra kikiáltása után meginduló honvédő 
háború megkezdésekor lényeges felszerelési változásokon mentek ke
resztül, kialakulva ebből a kb. 130 tonnás hajótípusból külön az „őr
naszád" és külön az „ágyúnaszád" típusok. 

A proletárdiktatúra 1919. március 21-én történt kikiáltása után 
megkezdődött a győztes imperialista, illetve azzal szövetséges burzsoá 
balkáni államok agresszív támadása a Magyar Tanácsköztársaság 
ellen. Ez a háború honvédő háború volt, melynek során a magyar 
népnek érdekei védelmére minden katonai erejét latba kellett vetnie. 
Ennek egyik mozzanata volt a vörös dunai hajóraj megszervezése és 
harcképes állapotba való helyezése is. 

A vörös hadihajózás ügyeit legmagasabb miniszteriális fokon a 
hadügyi népbiztosság 14. (hadihajós) ügyosztálya intézte. Ügy itt, mint 
az összes többi hadihajós parancsnoki beosztásoknál az első perctől 
kezdve a káderkérdés volt a legnehezebb probléma, éppen úgy, mint 
a honvédő háború összes áldozatát vállaló Magyar Vörös Hadsereg 
magasabb, közép és alsó parancsnoki állásainak betöltésénél. 

A személyzeti kérdés az egész dunai hajórajnál nem volt könnyű 
probléma. Mint ismeretes, a haditengerészetnél és ezen belül a dunai 
harcegységeken is a hajólegénység harcegységenként szakmák szerint 
volt összeállítva (kormányos, tüzér, hajógépész, aknász, fedélzeti, fűtő, 
rádiós stb.). A megfelelő szakmák szerint összeállított és a hajó 
navigációs és műszaki követelményeinek megfelelően begyakorolt 
legénység összhangja képezte a harcegység ütőképességének előfelté
telét. Ez a mindenhol meglevő követelmény megbomlott akkor, amikor 
a monarchia szétesésének időpontjában a tengeri hajókon csak horvát, 
szerb, a dunai egységeken pedig csak a magyar legénység maradt 
vissza. Az utóbbiaknál az eltávozott nemzetiségi állomány pótlására 
ugyancsak azonos szakma (különleges fegyvernemi képzettségű) legény
ség került állomány feltöltésként behajózásra. 
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Merőben más feladat volt a dunai hajózás navigációs (hajózási) 
végrehajtása itt, mint a tengeren. A tengeren alkalmazott csillagá
szati (asztronomikus) és terresztikus (parti jelzések szerinti) hajózást 
és vonalismereti hajózás alkalmazása pótolta, jellemezte a Dunán. 
Mindezek sajátossága következtében a haditengerészetnél kiképzett 
vonalkormányosok nem is voltak, a behajózott kormányos legénység 
majdnem kizárólag jelzőszolgálatot látott el, míg az őrnaszádok és 
ennél nagyobb harcegységek részére a navigációs értelemben vett 
kormányosi teendőket a hajózási vállalatok (MFTR, DGT) polgári 
vonalkormányosai látták el. 

Valamivel egyszerűbb volt a hajóvezetés kérdése a hajózó (navi
gációs) tisztek szempontjából, akik aránylag rövid idő alatt megtanul
hatták az állóvíz helyett a határozottan könnyebb folyami hajóműve-
letezést (manőverek). A tiszti káderkérdés nemzetiségi szempontból 
azonos volt a legénységivel, mert a nem magyar nemzetiségű tisztek 
a dunai hajóraj harcegységeit elhagyták és pótlásukra csak a tengeri 
flotta kevésszámú magyar honosságú tisztje jöhetett számításba. 

Ami a császári és királyi haditengerészeti tisztikar politikai érzé
seit és magatartását illeti, azt nem nehéz a maga negatívumaival jel
lemezni. Tény, hogy a haditengerészetnél sohasem volt divat magyar
nak lenni. Azon belül a sokrétű nemzetiségi tagozódáson belül, amely 
a tisztikar összetételét képezte és amely minden nemzetiségi meg
jelölés helyett „cs. és kir." haditengerészeti tisztikarnak volt mond
ható. A tengerész tisztikar mentalitására legjellemzőbb „a legmagya
rabb magyar", a „Novara" cirkáló parancsnokának, Horthy sorhajó
kapitány egyéni viselkedése, aki hajóján a parancsnoki kihallgatáson 
a magyar anyanyelvű matrózokkal csak tolmács útján érintkezett. 

Pontosan ez a mentalitás vitte a tengerésztisztikar magyar tagjait a 
köztársasági, majd a tanácsköztársasági dunai hajóraj szolgálatába, 
anélkül, hogy a honvédő háború magas erkölcsi szintjére képesek let
tek volna felemelkedni és hogy legalább a kondottieri zsoldoskatona 
becsületességével hűséggel szolgálták volna kenyéradó gazdájukat, a 
Magyar Tanácsköztársaságot. A tisztikar zömének erkölcsi mentalitása, 
kiegészítve két politikai megbízott osztályáruló tevékenységével, so
dorta a tanácsköztársasági hadihajózás egyrészét a június 24-i ellen
forradalmi árulás felé. Még ha a Magyar Tanácsköztársaság vezetői 
mindezzel előre tisztában lettek volna, akkor is megfelelőbb káderek 
hiányában úgyszólván tehetetlenek voltak a veszéllyel szemben. 

A Magyar Vörös Hadsereg szervezése során a Vörös Hadsereg 
Parancsnoksága május 19-én kiadta a hadihajózás végleges szerve
zését,4 pontosan megjelölve az alakulatok tagozódását és alárendelt
ségét. Azt, hogy ez a megoldás úgy általánosságban, mint részletei
ben helyes volt, bizonyítja az a tény, hogy elvi vonatkozásokban 
bizonyos szervezési módosításokkal lényegében ez a szervezés volt 
alkalmazásban egészen a második világháború végéig. 

A honvédő háború kitörésének időpontjában a vörös hadihajó-

* HU,. VHP. V. 19. 519/10. ez. 
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zási harcegységeinek személyi állományhelyzete nem volt kedvezőtlen. 
Bár a harcegységekről, amint erről más helyen már említés történt, 
1918 november elején a nem magyar legénység kihajózott és hazájába 
visszatért, ezek pótlására rendelkezésre állt a fegyverszüneti szerződés 
értelmében kiadott monitorok legénysége és a tengeri flotta magyar 
nemzetiségű legénysége. 

Az 1918. évi polgári forradalom után visszaérkezett haditengeré
szek száma jóval meghaladta a dunai hajóraj személyi szükségletét. 
A rendelkezésre álló és a hadihajózás szempontjából feleslegessé vált 
tengerészeket ezért a Hadügyi Népbiztosság a dunai hajórajon kívül, 
külön szárazföldi alakulatokban vonta össze. így alakult meg a 
vörös tengerész dandár, amely a nem haditengerészettől származó 
katonákkal erősen felhígítva csúcsszervezetében a 3 zászlóaljas tenge
rész gyalogezredből, 1 árkász századból, 1 tábori tarackos (10 cm) és 
1 tábori ágyús (8 cm) ütegből álló tüzérosztályból, 1 távíró század
ból, 1 pótzászlóaljból és 1 őrszázadból állott. Lovas százada — elté
rően a Vörös Hadsereg többi dandárszervezetétől — a vörös tengerész 
dandárnak nem volt. A május 8-án kiadott hadseregparancsnoksági 
rendelet május 15-ével a dandárkötelék jelleget megszüntette és azt 
a 7. hadosztály parancsnokságnak alárendelve ezredjellegűvé alakí
totta át. 

A Hadügyi Népbiztosság 14. (hadihajós) ügyosztálya a legnagyobb 
eréllyel látott hozzá a rendelkezésre álló harcegységek harckész álla
potba való helyezéséhez. A hajók menetképességének biztosítása érde
kében úgy a hadihajózás óbudai laktanya épületében elhelyezett mű
szaki üzem, mint az újpesti és óbudai hajógyárak legteljesebb kapaci
tása volt igénybevéve. Ennek megfelelően a „Leitha" és a „Maros" 
és a „Szamos" monitorok kétségbevonhatatlanul tüneményesen rövid 
idő alatt gépüzemi szempontból menetkész állapotba kerültek. 

A tüzérségi felszerelés szükségszerű pótlására a következő intéz
kedések történtek: 

A „Szamos" monitoron beépítésre került 2 db 14. M. 10 cm-es 
tábori tarackcső és 2 db 5. M. 8 cm-es ágyúcső. Ezenkívül a hajón 
volt még 2 géppuska. 

A „Leitha" monitoron beépítésre került 1 db 14. M. 10 cm-es 
tarackcső és 3 db 5. M. 8 cm-es ágyúcső. Ezenkívül a hajón volt még 
3 géppuska. 

Még érdekesebb volt a tüzérségi felszerelés megváltozása az őr-
naszádokon. A „Pozsony" (korábban „Lachs") és „Komárom" (koráb
ban „Stör") őrnaszádok megtartották változtatás nélkül a 7 cm-es 
egyes bölcsőben elhelyezett magastornyú hajóágyúikat. Ugyanakkor a 
többi Őrnaszád egyes és kettős bölcsőben elhelyezett 7 cm-es hajó
ágyúit kiépítették és négy őrnaszád tüzérségi felszerelés nélkül 5 gép
puskával szereltetett fel. Minden őrnaszádon volt egy géppuskatorony, 
amelyből a felépítmények által képezett kevés holttéren kívül majd
nem 360°-os körív volt pásztázható, míg a hajó orr-része irányában 2, 
a farrész felé 2 géppuska volt a fedélzet alatti tüzelőállásban, minden 
oldalra változtatható kilövésseL A tüzelőállások szócsőhálózattal voltak 
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összekötve a parancsnoki toronnyal, mint tűzvezető központtal. Két
ségtelen, hogy a lövegeiktől megfosztott őrnaszádok lényegesen keve
sebb tűzerőt képviseltek, mint eredetileg és további hátránynak mond
ható, hogy a csökkentett tűzerőhöz képest a hajótest nem volt kellően 
kihasználva és aránytalanul nagy célt mutatott. A nagyobb őrnaszá-
dokon az 1200 lóerős turbinás, a kisebbeken a 650 lóerős dugattyús 
gépüzem gépereje ugyancsak nem állott arányban az 5 géppuska 
tűzerejével. Mindennek következtében az a helyzet állott elő, hogy 
a világháború utolsó éveiben készült gőzüzemű „őrjárónaszád"-ok (Pat-
ruillenboot) harcértéke alig volt nagyobb, mint a világháború előtt 
használt harmadrész tonnatartalmú őrnaszádoké (Wachboot). 

Bár kétségtelen, hogy a Hadügyi Népbiztosság rendeletére végre
hajtott ez irányú intézkedések a vörös hadihajózás harcértékét csök
kentették, a lövegek eltávolítására vonatkozó intézkedés magasabb 
szempontból mégis helyes volt. Az őrnaszádok kiszerelt ágyúira 
ugyanis a honvédő háború alatt elkészült és átlagon felüli kiváló 
eredményekkel működő páncélvonatok számára volt szükség, amelyek 
felbecsülhetetlen értékű harceszközei voltak az 1919. évi honvédő 
háborúnak. 

Végső eredményben a magyar oldalon maradt 6 őrnaszád közül 
eredeti fegyverzetét megtartva, mint „ágyúnaszád" kettő („Pozsony" 
és „Komárom") került bevetésre, míg a többi négy („Csuka", „Viza", 
„Fogas". „Compó") mint géppuskás őrnaszádok teljesítettek hadiszol
gálatot. 

Amint erről4 már említés történt, május 19-én adta ki a Hadügyi 
Népbiztosság a Hadsereg Parancsnokság útján az egész Magyar Vörös 
Hadsereg szervezésével együtt a hadihajózás szervezését is. Ennek 
megfelelően a felsorolt parancsnokságok, csapatalakulások és intézetek 
a következők voltak: 

1. Magyar hadihajós főparancsnokság hadműveleti szempontból a 
Hadsereg Parancsnokságnak, katonai közigazgatásilag a Hadügyi Nép
biztosság 14. osztályának alárendelve. Elöljáró parancsnoksága az ösz-
szes hadihajós fegyvernemhez tartozó harcegységnek és köteléknek, 
a parti hadihajós alakulatoknak és az intézeteknek. 

2. Magyar hadihajóraj parancsnokság közvetlenül alárendelve a 
Hadihajós Főparancsnokságnak. Az összes hajó harcegység közvetlenül 
intézkedő parancsnoksága. Érdekes, hogy külön őrnaszád- és monitor
osztag, vagy osztályparancsnokság nem került felállításra az általános 
haditengerészeti szokások szerint. Ez annyit jelentett, hogy ha két 
vagy több harcegység rövidebb, vagy hosszabb időre kikülönítve osz
tag (2 hajó), osztály (csoport) 3 vagy több hajóból álló köteléket képe
zett, úgy a kötelék parancsnoka a rangidős hajóparancsnok lett, 
vagyis a vörös hadihajózás szervezési viszonyai között a nagyobb hajó 
parancsnoka volt a kötelékparancsnok, kivéve, ha külön intézkedéssel 
mást rendeltek el. 

3. Magyar hadihajós hadtáp parancsnokság közvetlenül a hadihajós 
főparancsnokság alá tartozott. Működése kiterjedt az óbudai kikötő-
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ben álló fel nem szerelt, vagy felszerelés alatt álló egységekre, min
dennemű hajózási szakanyag kezelésére és a kikötő belső rendjére. 

4. Magyar vízi repülő század, egyben a Vörös Hadsereg 9. repülő
százada, 2 db. vízirepülőgéppel, telepítve a Csepel sziget északi csú
csán. Közvetlenül a Hadihajós Főparancsnokságnak alárendelve. 

5. Magyar akna és torpedó osztag részeivel kikülönítve és telepítve 
a dunai és tiszai folyamszakaszoknál, a Hadihajós Főparancsnokságnak 
alárendelve. 

6. Hadihajós hír gyűjtő központ, mint a Hadihajós Főparancsnokság 
hírközpontja. Szikratávíró és vezetékes összeköttetésben a Hadsereg 
Parancsnoksággal és a Hadügyi Népbiztosság 14. osztállyal (hadihajós 
ügyek), a hadihajóraj parancsnoksággal és kötelékeivel, a folyami zár
parancsnokságokkal, a kikülönített harcegységekkel és a kiképző és 
utánpótló alakulatok parancsnokságaival. 

7. Magyar hadihajós állomásparancsnokságok elvben ott működ
tek, ahol hadihajós alakulatok állomásoztak, kizárólag a hadihajós 
alakulatokkal szemben állomásügyek intézésére. Beállításuk a szerve
zésbe a volt haditengerészettől átvett, indokolatlan elkülönülési igye
kezet jelensége volt. 

8. Magyar hadihajós csapatparancsnokság a hadihajós kiképző és 
utánpótló alakulatainak parancsnoksága volt és irányította a szakmai 
(tüzér-géppuskás, kormányos, aknász, torpedós, hajógépész, szikratáv-
írós, fedélzeti stb.) iskolák elméleti és gyakorlati kiképzését. Közvet
len és az állományvezetést végző szerve volt a „nyilvántartó iroda" 
és a „toborzó iroda". Az utánpótlásként tekintetbe jövő legénység 
elosztását, az újonckiképzés szabályozását és a kiképzés tematikáját 
a „kiképzési előadó" irányította. Az ide tartozó „Hadihajós gazdasági 
hivatal" a hadihajós fegyvernem végrehajtó gazdászat közigazgatási 
(hadtáp) intézete volt. 

9. Magyar hadihajós műszaki hivatal a Hadügyi Népbiztosságnak 
(14. osztály), annak irányítása mellett tartozott a Hadihajós Csapat
parancsnokság alá. Hatásköre kiterjedt a folyami harcegységek és az 
összes vízijárművek, hajógép- és felszerelési munkálatainak irányí
tására és végrehajtására, valamint az akna- és torpedóanyag kezelé
sére, tervezésére, gyártás ellenőrzésére és a műszaki és üzemanyag
szükséglet biztosítására. 

A Magyar Hadügyi Népbiztosság 14. (hadihajós) osztály szerveze
tébe tartozott: 

a személyzeti osztály, a tiszti beosztási és kiképzési ügyekben és a 
hadbiztosítási osztály, a fegyverzet, lőszer, úszóanyag, ruházat, 

felszerelés, üzemanyag stb. szükségletnek népbiztosi (miniszteriális) 
intézésére és az anyagellátó szolgálatnak a Vörös Hadsereg anyagi 
szolgálatával összhangban való intézésére. A Hadsereg Parancsnokság 
és a Hadügyi Népbiztosság irattárából megállapítható, hogy magasabb 
vezetési hatáskörök az egész honvédő háború folyamán és a proletár
diktatúra permanens forradalmi állapotának megfelelően nem voltak 
mereven kialakulva és a hadműveleti, szervezési és anyagi hatáskörök 
határvonalai elhalványultak, vagy összeolvadtak. Mindezek a kisebb, 
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átmeneti nehézségekben megnyilvánuló kedvezőtlen jelenségek való
sággal eltörpülnek azokhoz az eredményekhez képest, amelyeket a 
Vörös Hadsereg és ezen belül a hadihajózás a honvédő háború folya
mán a többszörös túlerővel szemben elért. 

A fenti szervezés mellett feltétlenül korszerű megoldásnak kell 
mondani, hogy ebben az időszakban (1919) a vízirepülő alakulat már 
be volt álb'tva a Magyar Vörös Hadsereg hajórajának szervezésébe. 
A helyes szervezési megoldást kiegészítette a gyakorlatban jól működő 
gyakorlati alkalmazás, amely által a vörös hadihajózás hadműveleti 
feladatait külső támogatás nélkül is végre tudta hajtani. A honvédő 
háború folyamán a Hadsereg Parancsnokság egy pillanatra sem feled
kezett meg arról a veszélyről, amely a túlerejű ellenséges folyami 
erők révén a Tanácsköztársaság fővárosát fenyegette és éppen ezért 
az ellenséges folyami helyzetet iminden időben a leggondosabb légi 
felderítéssel ellenőrizte. 

Ez az elfogadott és helyesen alkalmazott elv érvényesült abban 
a hadseregparancsnoksági rendeletben, amelyet illetékességből úgy a 
Hadihajós Főparancsnokság, mint a Hadügyi Népbiztosság 14., 37. és 
62. osztálya megkapott a következő szöveggel: 

„A vízirepülő osztag a Dunaőrség kiegészítő részét képezi és mint 
ilyen, minden szempontból a Hadihajós Főparancsnokságnak van alá
rendelve. Műszaki igényléseket a Hadügyi Népbiztosság 37. osztályánál, 
fegyver- és lőszerigényléseket a Hünb. 62. osztályánál kell benyújtani, 
amelyek azt a legmesszebbmenőén támogassák. Feladata a Duna vona
lát naponta Baja és Apatin között mindkét part mellett a lehető 
legnagyobb szélességben felderíteni. A gép leszállása után a felderítés 
eredményét közvetlenül ide azonnal jelentse. Továbbá minden jelen
tést adjon le nevezett osztag ide a repülésre kész gépek számáról, 
pilótákról és a megfigyelőkről.5 

Nem vonható kétségbe, hogy a vörös hadihajózás részleteiben 
ismertetett szervezési rendelete sok helyes megoldást is tartalmazott. 
Érdekes mindezzel szemben a Hadseregparancsnokság május 20-i véle
ménye, amely megállapítja, hogy a kiadott új szervezés „nevetséges 
nagy keretekben mozog", mert „egy kis dunai flottillácska miatt nem 
indokolt oly nagy apparátusnak a felállítása". Nem lehet megállapí
tani, hogy a Hadsereg Parancsnokság részéről a fenti értékelés név 
szerint kitől származik, de el kell ismerni annak logikus voltát. Tény, 
hogy a részleteiben ismertetett szervezési megoldás pontos és indoko
latlan kicsinyített másolata volt a cs. és kir. haditengerészet szervezé
sének. Ennek megfelelő volt a nagybani, tengeri viszonyok között is 
erősen vitatható volt, méginkább eltúlzott és aránytalan volt a Dunán, 
az összezsugorított véderő viszonyai között. A szervezésben kiadott 
részletek kidolgozása viszont kivétel nélkül volt cs. és kir. haditenge
rész tisztektől származott, akik mindent megtettek annak érdekében, 
hogy a megszokott szervezés mellett saját személyi és érvényesülési 
érdekeik biztosítva legyenek és emellett — amint ez hónapokon belül 

« m x . VHP. 5D9/11. sz. rendelete. 
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a legtragikusabb módon beigazolódott — nem a honvédő háború sike
rét tekintették döntő szempontnak, hanem annak ellenkezőjét. Így 
szerveződött meg egy hatalmas vízfej, jóval túlméretezve az alig 
néhány harcegységből álló „flottillácska" szervezetén. Ez az arányta
lanság a június 24-i, később ismertetett ellenforradalmi szereplés után, 
amikor a harcegységek zöme áruló módon az ellenséges oldalra állt át, 
még j óbban megnövekedett. 

Nagyjában ezek voltak a legérdekesebb problémák, amelyek a 
vörös hadihajózás megszervezése, felállítása körül felmerültek. Nem 
kétséges, hogy már ezeknél is kezdettől fogva éreztette hatását két 
legfontosabb tényező. Egyik a parancsnoki beosztásokban működő volt 
cs. és kir. haditengerésztisztek szabotálási, később ellenforradalmi 
hazaáruló tevékenysége és mindezzel szemben a legénység forradalmi 
osztályöntudatos politikai meggyőződése, hűsége, kötelességteljesítése 
és igyekezete, melynek eredményeit az előbbi tényezők erősen korlá
tozták. Majdnem csodálatosnak lehet mondani, hogy ezek között a 
kedvezőtlen körülmények között a vörös dunai hajóraj képes volt 
elérni átlagon felüli kiváló hadműveleti és harcászati teljesítményeit. 

II. 

A Magyar Tanácsköztársaság vörös dunai hajórajának harcai 

Az 1919. évi honvédő háború folyamán az első folyami hadműve
leti tevékenység már korán, a legelső harci érintkezések során meg
kezdődött. Az ebbeli harci alkalmazás védő jellegű folyami akna
tevékenység volt. Alkalmazásukra nyilvánvalóan azért került sor, mert 
a szövetséges imperialista hatalmak részére a fegyverszüneti szerződés 
értelmében kiszolgáltatott nagy harciértékű monitorok a hadihajózási 
egyensúlyi helyzetet erősen az ellenségként fellépő hatalmak oldalára 
helyezték át. Eltekintve attól, hogy a fegyverszüneti szerződés értel
mében a volt cs. és kir. dunai hajóraj monitorjai jugoszláv, illetve 
román kézbe kerültek, az ellenségeskedés megindulásakor számolni 
kellett még a román részről a régi román dunai hajóraj magvát 
alkotó 6 monitorral és 10 őrnaszáddal, valamint az angol vöröstengeri 
hajóraj Dunára irányított monitorjaival és kisebb harcegységeivel. 
Egyébként a Dunára tekintetbe jövő „Glowworm" monitor típus, amely
nek két kéménye nem egymás mögött, hanem egymás mellett állott, 
kifejezetten a Szuez-csatorna környékén lázongó arab törzsek ellen 
épült és majdnem teljesen páncélozatlan volt. Harcértékük alapja a 
hajó elő- és farrészén féltornyokban álló 15 cm-es hosszúcsövű hajó
ágyúi voltak, amelyek dunai viszonyok között is tekintélyes tűzerőt 
jelentettek. Kisebb őrnaszád j aik, hasonlóan a Dunán időnként fel
bukkanó francia naszádokhoz, fatestű tengeralattjáró-üldözők voltak, 
a naszádok elején és hátsó részén egy-egy 47 mm-es, a franciáknál 
52 mm-es gyorstüzelő ágyúval felszerelve. 

A komoly túlerőt jelentő ellenség ellen a Dunán Dunapentelénél 
és Úszódnál, majd később a Tiszán Szentes alatt 1 km-re délre kettős 

6 Hadtörténelmi &f 



vonalú aknazár létesítését rendelték el. Az erre vonatkozó parancsot 
a Hadügyi Népbiztosság adta ki.« 

Mindezek ellen az ellenséges harcegységek ellen az elrendelt 
védelmi intézkedések indokoltsága napokon belül bebizonyosodott. Már 
április 6-án reggel jelentette az uszodi aknazár parancsnoka, hogy a 
„Gizella" személygőzös és a „Barsch" őrnaszád, mindkettő hatalmas 
angol lobogók alatt Uszod alatt megjelentek. A partról kapott figyel
meztetőre mindkét hajó lehorgonyzott. Két angol tiszt a hajóról a 
partra szállt és közölte, hogy a Budapestről kapott értesülés szerint 
a dunai hajózás szabad és mint állomáshajók útjukat folytatni akar
ják. Az angol közlés puhatolózó jellegű volt és a Tanácsköztársaság 
kormányának egy korábbi közlésén alapult, semmiesetre sem jelentette 
azonban azt, hogy harcegységek számára is szabad a közlekedés, vagy 
mint azt a „Gizella" személyhajó jelenléte bizonyította, az ellenséges 
csapatszállítás lehetővé lesz téve. Arra az értesítésre, hogy a Dunán 
aknazár van kirakva, a „Barsch" őrnaszád Bajára visszafordult. A 
„Gizella" gőzös a helyszínen akarta bevárni a Tanácskormány további 
intézkedését, amely később valóban megérkezett és azt a közlést tar
talmazta, hogy különböző fennálló nehézségek miatt a Duna szabaddá 
tétele később fog megtörténni.7 

Közben a Dunán végbemenő és megállapított ellenséges folyamierő 
mozdulatok nem a kifektetett aknazár felszedését, hanem ellenkező
leg, azok fenntartását és megerősítését tették indokolttá. Április 16-án 
megindult román részről az intervenciós csapatok támadása, amelyhez 
csakhamar a cseh és részben francia burzsoá csapatok is csatlakoztak.8 

Az április hónap előző hetei viszonylagos nyugalomban múltak el. 
Ez alatt a Magyar Vörös Hadsereggel együtt erősen előrehaladt a 
vörös hadihajózás harckész állapotba való helyezése is. 

Az erősbödő folyamierő tevékenységről a Délvidéki Direktórium 
május 4-én az alábbi jelentést küldte a Hadügyi Népbiztosságnak: 
„Jelenleg Baján 5 monitor vân állandó készenlétben és egy angol 
futárcirkáló (feltételezhetően tengeralattjáró-üldöző naszád), ezen két 
8 cm-es hajóágyú van, természetesen megfelelő muníciókészlettel, 
illetve 200 db löveggel (helyesen: lövedékkel). A monitorok neve: 
„Száva", „Enna", „Körös", „Kinizsi" (ilyen nevű monitor egy oldalon 
sem volt, nyilván téves megállapítás) és a „Barsch" (utóbbi nem mo
nitor, hanem őrnaszád). Minden monitoron van 2 db 8 cm-es, 3 db 
12 cm-es ágyú (teljesen téves adatok), hasznavehetetlenek, mert ver-
schlussuk (lövegzáraik) hiányoznak, csakis a 6 db 5 cm-es, (helyesen 
47 mm-es) gyorstüzelő ágyút tudják esetleges támadások alkalmával 
használni. Minden egyes hajón 700 löveg (helyesen: lövedék) van 
készenlétben. Azonkívül minden monitor fel van szerelve szikratávíró
val és 3 géppuskával. A flotta parancsnoka egy angol admirális.9 

« Hadügyi Népbiztosság 429/1919. 
' Ha^ügvi Népbiztosság összefoglaló helyzetjelentése 1919. IV. 6. 
* Hadtörténelem (Jegyzet^ Hl. I. Fejezet. 15. old. 
* HIL. VHP. Délvidéki direktóriumi 845/b. 1919. 
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Maga a jelentés sok érthetetlen tüzérségi adatot tartalmaz, feltételez
hetően jószándékú, de hozzá nem értők közlései alapján. 

Május 7-én a Hadsereg Parancsnokság „összefoglaló helyzetjelen
tése" a hadihajózásra vonatkozólag a következőket tartalmazta: 

„Megbízható forrásból nyert értesülés szerint Bajára román moni
torok érkeztek, úgy hogy ott jelenleg összesen 10 állomásozik." 

A Hadihajós Főparancsnokság ezen a napon este 6 h-kor a követ
kezőket jelentette: 

„A „Csuka" (őrnaszád) tegnap délután végzett kazán- és álló
próbája minden különösebb esemény nélkül folyt le. Ma délután 
1 órakor főpróbára indult. 

A „Szamos" (monitor) és a „Komárom" (ágyúnaszád) kazán- és 
állópróbát végzett. 

A „Pozsony" (ágyúnaszád) Nagymarosról jelenti, hogy a tegnapi 
napon az ellenség az Ipoly torkolatánál erős mozgásban volt. Az őr
naszád (helyesen ágyúnaszád) szigorított őrszolgálatot tartottak. (Ez az 
állapot a menetszolgálatnál magasabb fokú harckészültséget jelent, 
amikor az összes tűzeszközök fele tűzkész állapotban van.) 

A „Fogas" őrnaszád ma délelőtt Paksról Budapestre indult, ahol 
keszleteit fogja kiegészíteni. A paksi folyamvédvonalnál a helyzet 
változatlan.10 

Az ismertetett helyzetjelentések hű képet adnak a jószándékú és 
megfeszített erővel folyó törekvésekről, amely a Magyar Vörös Had
sereg és ezen belül a dunai hajóraj harcképes állapotba való helye
zése érdekében végbement. 

Május 8-án a győri ker. Parancsnokság jelentette a Gödöllőn szé
kelő Hadsereg Parancsnokságnak, hogy Hamburgnál 1 monitor és 
5 őrnaszád áll. Ez a jelentés annál érthetetlenebb, mert ebben az 
időpontban Ausztria még nem kapta meg a Párizs-körüli békekötések 
értelmében részére kiutalt 4 őrnaszádot, tehát osztrák folyami hajóraj 
még nem létezett. A jelentés minden bizonnyal osztrák Duna-szaka
szon tartózkodó szövetséges hadihajókra vonatkozik, amelyek azonban 
a honvédő háború egész ideje alatt óvakodtak átlépni a Tanács
köztársaság felségvizeire. A jelentés további közlése szerint a „Fogas" 
őrnaszád 7-én délután 4 órakor Paksról Öbudára érkezett. A „Csuka" 
őrnaszád próbamenete ugyanezen a napon délután minden különös 
esemény nélkül jól sikerült és javítási munkálatai 10-re befejeződtek. 
A „Szamos" monitor gőz- és állópróbája egy kazáncső megrepedese 
és kisebb hibák kivételével ugyancsak jól sikerült. Javítási munká
latai május 16-ra befejeződnek. A „Komárom" ágyúnaszád gőz- és 
állópróbája jól sikerült. Két nap múlva próbamenetre fog kifutni. 
A Hadihajós Főparancsnokság rádióállomása elkészült és üzemét meg
kezdte. Hatótávolsága 300 km.11 Ugyanezen a napon a Hadsereg Pa
rancsnokság azt a jelentést kapta, hogy a „Compó" őrnaszád paksi 
jelentése szerint ott nincs semmi újság. „Komárom" ágyúnaszád azt 

10 HU.. VHP. V. 7. összefoglaló helyzetjelentés. 
11 Hadihajós Főparancsnolkság helyzetjelentése V. 8. 9 h. 
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jelenteťte, hogy az Ipolynál csend van. Jelentették továbbá még, hogy 
a „Baja" aknakeresőt ezen a napon szolgálatba helyezték. 

A néhány napon belüli helyzetre vonatkozó jelentések kiértéke
léséből áttekinthető a dunai folyamierő helyzet úgy a saját, mint 
az ellenséges erőviszonyokra vonatkozólag. Ellenséges részről meg
állapítható az erőösszpontosításra vonatkozó igyekezet, közvetlenül a 
magyar demarkációs vonal alatti folyamszakaszon. Amikor pedig 
ennek megerősítésére angol monitorok is elindultak Brailából, a honi 
vizeken állomásozó román monitorok harcértékének tekintetbevételé
vel, nyilvánvaló, hogy a szövetségesek számszerű és harcértékfölényük 
mellett is tartottak a magyar vörös dunai hajóraj támadásától, amely-
lyel szemben mindvégig nem akartak támadólagosan, vagy kezdemé
nyezőén fellépni. 

Á Vörös Hadsereg Parancsnokság helyesen értékelve a saját és 
a szembenálló folyami erők lehetőségeit, igyekezett a védekezési jel
legű aknazárak biztosítása mellett a fellépő ellenséges folyami erők 
ellen támadó jellegű lehetőségeket is biztosítani. Ennek megfelelően 
május 8-án a harcegységek parancsot kaptak arra, hogy angol vagy 
bármely más idegen lobogó alatt támadó harcegységek ellen sodor
aknatámadást hajtsanak végre.12 

Érdekes adat áll rendelkezésre május 9-ről arra vonatkozólag, 
hogy Baján a szövetséges dunai hajóraj előretolt harcászati alapján 
a túlerőben levő ellenséges monitorok nem érezték magukat bizton
ságban. Kizárólag a folyami harcászati alap (bázis) biztosítására meg
lepetésszerű ellenséges támadások ellen szolgált egy 6 aknából álló 
aknazár a bajai híd felett, melynek létezését „bizalmi egyén"-ek jelen
tették a Hadsereg Parancsnokságnak.13 

A Tanácsköztársaság és a Magyar Vörös Hadsereg Parancsnoksága 
a honvédő háború minden nehézsége között sem feledkezett meg arról, 
hogy a Dunán való szabad kereskedelmi hajózás útvonalát személyi 
forgalom és főleg élelmiszerszállítás érdekében minden helyzetben 
biztosítsa. így a Vácon állomásozott 1. dandár parancsnokság, amely 
a maga védelmi szakaszán a határbiztosítást is ellátta, megkapta az 
értesítést arra vonatkozólag, hogy Budapest és Dömös között megindul 
a hajóközlekedés.14 Ennek jelentősége annál figyelemreméltóbb, mert 
az Ipoly torkolatánál levő demarkációs vonal alig valamivel több, 
mint 10 km-re volt a hajóforgalom végállomásként kijelölt Dömös 
hajóállomástól. 

. Az ismertetett általános helyzetből megérthető, hogy a vörös hadi
hajózás hadműveleti alkalmazási lehetőségeit déli irányban a szem
benálló túlerejű szövetséges hajóraj erősen korlátozta, illetve véde
kezésre kényszerítette. így ennek megfelelően komolyabb arányú és a 
fegyvernem sajátosságainak megfelelő alkalmazásra csak az északi 
dunai arcvonalon volt lehetőség. 

" HIL. V H P . 510/18. h d m . SZ. 
!8 HIL. V H P . 609/4. sz . t áv i ra t . 
** HDL. V H P . 510/7. Ildim. sz. 
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Május 10-én a harci mozgás és a felderítő tevékenység a Duna 
balpartján, az Ipoly-torkolat környékén megélénkült. Az északi arc
vonalnak a Dunára támaszkodó szárnyán küzdő magyar vörös had
osztály, illetve az ennek kötelékébe tartozó 1. dandár ezen a napon 
kapott támadási parancsa a következőket tartalmazta: „A támadás 
célja az ellenséges front áttörése Losonc irányában, hogy az ellenség
nek az Ipoly mögöt álló arcvonala felsodortassék és meginogjon. A 
támadás végrehajtásánál a dunaparti támadási sávban előnyomuló 
vörös zászlóaljakat a dunai hajdraj harcegységei, tüzérségi és gép
puska oldalazó tűzzel támogassák. A délelőtt 10 órakor kiadott jelentés 
szerint a „Pozsony" ágyúnaszád változatlan helyzetről tett jelentést, 
miközben előretörését a Dunán Esztergomig ellenséges behatás nélkül 
hajtotta végre. Visszafelé menetben a hajó Garamkövesdtől nyugatra 
erős géppuskatüzet kapott, amely egészen az Ipoly-torkolatig tartott. 
Az ágyúnaszád a tüzet ágyú- és géppuskatűzzel viszonozta.15 

Május 11-én arról történik közlés, hogy az Ipoly-torkolatnál a 
„Pozsony"' ágyúnaszád e ľ m i tűzharc során Szobon a polgári lakosság 
közül kilencen és két vörösőr megsebesültek. Egy ember meghalt.16 

A harcok megélénkülése tűnik ki ezen a napon is kiadott jelentésből, 
amely ugyancsak a „Pozsony" ágyúnaszád felderítő járőrmenetét 
jelenti, amikor is ellenséges géppuskatüzet kapott, amelyet a hajó 
tüzérségi és géppuskatüzeléssel. viszonzott. 

Az északi arcvonalon megélénkült harci események miatt meg
indult a vörös hadihajós harcegységek összpontosítása a felső Duna
szakaszon. Ennek során történik jelentés arról, hogy a „Csuka" őr
naszád Nagymarosra megérkezett.17 Nagymaros, amint erről a továb
biakban említés történik, ismételten szolgált átmeneti harcászati ala
pul, az Ipoly torkolata körül működő harcegysegek számára. Az Ipoly-
torkolat környékén a Dunára támaszkodó arcvonal harcainak a folyó
ról való tűztámogatása egyébként is iskolapéldájául szolgál a folyami 
harcegységek előnyös alkalmazására a vízfolyással párhuzamos irány
ban folyó harcok mellett. A vörös hadihajózás harcegységeinek ebbeli 
közreműködése eredményességét úgy a saját, mint az ellenséges had
vezetőség részéről a legmesszebbmenőén elismerték. 

A déli arcvonalon fokozódó hadműveleti tevékenység mindvégig 
erőösszpontosítási jellegű volt, míg az északi arcvonalon bevetett fo
lyami harcegységek alkalmazása leghatározottabban mozgó hadműve
leti jellegű volt. A parti csapatokkal való együttműködés szorosabbá 
tétele érdekében a „Pozsony" ágyúnaszádot és a „Csuka" őrnaszádot 
május 12-én közvetlenül a szárnyával a Dunára támaszkodó 3. had
osztály kötelékébe tartozó 1. dandár parancsnokságnak rendelték alá, 
állandó állomáshelyül és harcászati alapul Nagymarost jelölték ki.18 

Az erre vonatkozó parancsot a 3. hadosztály parancsnokság és Kőr
is Hadihajós helyzetjelentés V. 10. 
i6 3. hadosztály parancsnokság 86'a. 14. hdim. jelentése. 
" 3. hadosztály parancsnokság 67/a. sz. jelentése. 
« HTL. VHP. 5121/14. sz. rendelet. 
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panis őrnaszádparancsnok, mint csoportparancsnok megkapta. Az északi 
arcvonal megélénkülő harcaira vonatkozóan május 13-án kiadott sajtó
közlésben említés történik arról, hogy az Ipoly-torkolatnál (Szob fölött) 
a „Pozsony" ágyúnaszádunk egy ellenséges géppuskás századot vissza
vonulásra kényszerített.19 Ez a hír annál is inkább érdekes, mert nincs 
kétség arra vonatkozólag, hogy a Dunapartra állásba rendelt cseh 
géppuskás század feladata az volt, hogy a vörös dunai hajóraj harc
egységeinek előretörését Esztergom felé megakadályozza. A „Pozsony" 
ágyúnaszád eredményes bevetése ez alkalommal huzamosabb idejű 
kellett hogy legyen, mert a Gödöllőre küldött jelentés szerint a hajó 
csak két nap múltával helyezte kilátásba visszatérését a nagymarosi 
harcászati alapra.20 

A Magyar Tanácsköztársaság honvédő háborújának általános had
műveleti helyzete május közepére az északi arcvonalon támadó had
műveletek megkezdését tette lehetővé. Míg Győr és Esztergom között 
nagyjában a Duna képezte az arcvonalat, a Duna balpartján a táma
dás nagyjában a Sátoraljaújhely—Miskolc, észak Salgótarján északi 
vonalat érte el, míg az arcvonal Dunára támaszkodó balszárnyát 
képező 3. hadosztály Esztergomtól nyugatra csatlakozott a dunamenti 
arcvonalhoz. Ennek a hadosztálynak a kötelékébe tartozó 1. dandár 
közvetlenül a partmenti sávban nyomult előre Párkány felé. Ezeket 
a partmenti hadműveleteket kellett a vörös dunai hajórajnak a Dunáról 
támogatni. 

Május 25-én a Hadsereg Parancsnokság Hughes útján kiadott 
egy támadási intézkedést, az északi arcvonalon nagyobbszabású had
művelet végrehajtására.21 A támadási előkészületek befej ezetlensége 
miatt utóbb a hadműveletek megkezdését a Hadsereg Parancsnokság 
27-ről 29-re halasztotta el.22 

A folyami harcegységeknek Nagymarosra történt irányítása össz
hangban állott a Hadsereg Parancsnokság támadási tervével, melynek 
kiindulási pontja az Ipoly mögötti arcvonal volt és amelyhez Nagy
maroson volt szükséges berendezni a harcászati alapot. Ugyanezen a 
napon a „Szamos" monitor, most már kötelékben a „Fogas" őrna
száddal Vácra irányíttatott.23 Nyilvánvaló, hogy a „Szamos" és „Fogas" 
csoport áthelyezése a Nagymaros—Vác-i Dunaszakaszra összefüggés
ben állott az északi arcvonalon tervezett általános támadással. 

Végül is május 30-a volt a Magyar Vörös Hadsereg támadásának 
kezdeti napja. A támadás elhatározásához a Hadsereg Parancsnokság 
részéről a moskolc—ózdi vonalon elért sikerek szolgáltak, amelyek 
bebizonyították a Magyar Vörös Hadsereg fölényét a cseh burzsoá 
hadsereggel szemben. A támadás időpontját a Hadsereg Parancsnokság 
külpolitikai szempontból is helyesen választotta meg, mert a kis 
entente államok egymás közötti ellentétén kívül erősen éreztette 

is HIL. VHP. 513/1. a. sz. közlés. 
20 3. hadosz tá ly p a r a n c s n o k s á g 88/a. 16. sz. je lentése . 
21 HIL. VHP. Hadműveleti Napló V. 25. 
22 HĽL. VHP. 256/6. hdim. Hughes-köz lés . 
23 HIL. VHP. 526/2. hdim. Táv i ra t . 
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hatását a /omán arcvonalon a Szovjetunió részéről, a Magyar Vörös 
Hadsereg tehermentesítésére indított támadás, amely miatt a román 
csapatok tekintélyes részét a besszarábiai arcvonal megerősítésére 
kellett átszállítani. Stromfeld, a Vörös Hadsereg vezérkari főnöke 
kiváló ügyességgel használta ki a kínálkozó alkalmas helyzetet a 
támadó hadműveletek megindítására az északi arcvonalon. 

A tervezett támadás főiránya Kassa volt, mint a legmegfelelőbb 
előnyomulási cél az ukrajnai szovjet arcvonal felé. A támadás további 
tervei szerint a Magyar Vörös Hadsereg csapatai átkelve a Tiszán, 
kiterjesztették volna támadásukat a román hadsereg felé is.24 

A Hadsereg Parancsnokság az általános támadásra vonatkozó had
műveleti intézkedést „Irányelvek a legközelebbi hadműveletekre" cím 
alatt május 27-én adta ki, az egész 2501 km széles arcvonalon, ~a 
támadás napjául május 30-át határozva meg. 

A Hadsereg Parancsnokság külön intézkedései a támadásban részt 
vevő folyami harcegységek részére a következőket tartalmazta: 

„A III. hadtest és a 3. hadosztály délelőtt 9 h-kor Rimaszombat 
és Losonc felé kezdik meg az előrenyomulást. Az 1. dandár ezen akció 
alatt az Ipoly vonalát figyeli meg és erős felderítő különítményeket 
küld előre Korpona és Léva irányában. A Hadihajós Főparancsnokság 
demonstráció céljából a „Szamos" monitorral és a „Komárom" ágyú
naszáddal az ellenségnek az Ipoly torkolatánál a Dunára támaszkodó 
szárnyát támadja meg és hatásos ágyútűzzel visszavonulásra kénysze
ríti. A csoport parancsnoka utasítandó, hogy közelebbi részletek meg
beszélése végett jelentkezzen az 1. dandárparancsnokságnál. Az akció 
után mindkét hajóegység Nagymaroson marad állomáson és az 1. 
dandárparancsnoksággal egyetértőleg, amelynek alárendeltetik, átveszi 
az őrszolgálatot a demarkációs vonal mentén.26 

A tervezett támadással kapcsolatban a Hadsereg Parancsnokság 
utasította a Hadihajós Főparancsnokságot, hogy a holnapi vállalko
zásban a vízi repülőszázad is vegyen részt, feladatul tűzve a repülők 
számára, hogy az Ipoly mentén álló cseh burzsoá csapatokat géppuska
tűzzel és bombákkal támadja meg.2S 

A támadási terv végrehajtásának elhalasztásával kapcsolatban a 
Hadsereg Parancsnokság május 28-án Hughes útján utasította a Hadi
hajós Főparancsnokságot, hogy az Ipoly-torkolat körül tervezett táma
dás időpontja véglegesen május 30. reggel 6 óra." 

Az általános támadás a jelzett időben megindult. A balszárnyával 
a Dunára támaszkodó arcvonalon a III. hadtest balszárnyához csatla
kozott az ismét önállóvá vált 5. hadosztály, azzal a feladattal, hogy 
lekötve a vele szembenálló cseh erőket, Rimaszombat irányában törjön 
előre. Az ehhez csatlakozó 3. hadosztálynak Losonc—Zólyom, az 1. 

z* Hadtörténelem (Jegyzet) UT. 4. Fejezet. 50. old. 
25 HIL. VHP. 528,18. h d m . rende le t . 
26 HĽL. VHP'. 62810. Ildim. sz . r ende le t . 
27 HIL. V H P . 528/13. h d m . sz. rendele t , 
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dandárnak *>edig a folyami hajórajtól támogatva Párkány felé kellett 
előretörni.28 

A hadműveleti helyzetről az 1. dandárparancsnokság a Hadsereg 
Parancsnokságnak 30-án 10 h 20'-kor a következőket jelentette: 

„Helyzetjelentés 1919. május 30. del. 9 h. 

Balassagyarmati csoport elérte Kürtpuszta—Pörténytől északra cote 
22—Kacskovics puszta—cote 154 trig—258 trig—260 cote 266—Illési 
puszta—Kővár—Nagyszalomia vonalat. Drégelypalánki csoportnál a 
támadás Hídvég és Ipolyságon megakadt. A Börzsöny-szakaszban csa
pataink átlépték az Ipolyt. Szobról másfél század elérte Garamkövesdet. 
Egy század Szálka felé támad. A Dunaflottilla Párkány felé előnyo-
mulóban. Zsákmány összesen 4 ágyú, több géppuska, 1 fényszóró 
(60 cm). A foglyok száma eddig még nem volt pontosan megálla
pítható.29 

Ezen a napon ugyanezekről a harcokról a Hadihajós Főparancs
nokság 11 h 30'-kor a következőket jelentette: 

„Ma reggel 1 h 30'-kor a „Szamos" monitor, valamint a „Komárom" 
és „Fogas" őrnaszádok a Hadsereg Parancsnokság által elrendelt akció
hoz Nagymarosról kifutottak. Szentgyörgymezőnél támogatták az át
kelést a Garamon, azután Esztergomba mentek. Párkánynál tüzérség 
nincs felállítva. 8 h-kor a „Szamos', „Komárom" és „Fogas" Esztergom
nál a cseh állásokat tüz alatt tartják."30 

A folyami hajóraj támogató közreműködését a Hadsereg Parancs
nokság a Hadihajós Főparancsnokságnak ezen a napon Hughes-távirat-
ban a következő szöveggel ismerte el: „Csehszlovák arcvonal: Ma 
délelőtt az Ipoly-torkolat és a Tisza között csapataink tervszerű had
műveleteiket megkezdték. A támadásban a dunai hajórajunk egységei 
és személyzete kiváló részt vettek."31 Ezzel egyidejűleg, a Hadihajós 
Főparancsnokság, helyesen számolt a folyami fegyvernem inkább 
alkalmi, mint állandó jellegű bevetési harci alkalmazási sajátosságai
val. Ez a körülmény tette szükségessé a dunai hajóraj átmeneti ki
vonását az arcvonalból. Az erre vonatkozóan kiadott rendelet szerint 
„Dunahajóraj egy a Hadihajós Főparancsnokság által kijelölendő egy
ség kivételével, amely Vácott az V. hadtestparancsnokság rendelke
zésére hagyandó, azonnal Budapestre az óbudai kikötőbe vonandó 
vissza, ahol karbahelyezési munkálatokat hajtsa végre.32 

Fenti intézkedésekből megállapítható, hogy a május 30-án meg
indult támadásnál a folyami hajóraj alkalmazása teljesen megfelelt 
a követelményeknek. Jelentősége a mozgó háborúban a folyóvízzel 
párhuzamosan folyó hadműveleteknél és a szárnyak biztosításánál és 
a támadó parti részek előnyomulásánál a helyi tűzoltalom biztosítása 

28 Hadtörténelem (Jegyzet) i n . 52. old. 
s» HIL. 1. dandárparancsnofcság 580/1. hdim. jelentés. 30 HIL. Hadihajós Főparancsnokság 530/1919. sz. Br. 
sí HIL. VHP. 530'2. hdm. 
s« m L . Hadihajós Főparancsnokság 530/4. Br. 

89 



által igen nagy volt, amelyet a hadvezetőség is méltányolt és elis
mert. A harcegységeknek a harci bevetések utáni hátravonása viszont 
teljesen indokoltnak volt mondható, hogy a találatok által keletkezett 
sérüléseket kijavítsák és az üzemanyag és lőszerkészlet kiegészítése 
után a hajók ismét harpi bevetésre alkalmasak legyenek. 

A május 30-i csatanap sikereit Esztergomból a politikai megbízott 
is jelentette a gödöllői Hadseregparancsnokságnak a következő szö
veggel: „Párkánynánát reggel V27-kor ma elfoglalta 250 vörösőr és 
300 főnyi vöröskatona. Három monitor (helyesen 1 monitor, 1 ágyú
naszád és 1 őrnaszád) egész éjjel tüzérségi előkészítést végzett. Sür
gősen kérek lőszerutánpótlást."33 

Május 31-én a Hadsereg Parancsnokság az előző napok hadműve
leti eredményei alapján elrendelte a nagymarosi, illetve a váci har
cászati alapok előbbrehelyezését, Esztergomba. Ennek az előnyös ki
hatású intézkedésnek az volt az előfeltétele, hogy a tervezett harcászati 
alap helyén mindkét ellentétes part saját kézben legyen, mely köve
telmény a hadihelyzet alakulása révén teljesítve volt. A rendelkezés 
szövege: „Tekintettel a párkányi eseményekre (t. i., hogy az 1. dandár 
elfoglalta), az egész hajóraj, kivéve a déli demarkációs vonalon álló 
egységeket, Esztergomba irányítandók az 1. dandár rendelkezésére.34 

Érthető, hogy a harcászati alap áthelyezésével kapcsolatos moz
gások felkeltették a cseh folyammegfigyelő szolgálat figyelmét és ki
váltották az ellenségeskedések megkezdését. Ezen a napon a Hadihajós 
Főparancsnokság helyzetjelentése a következőket mondja: „A csehek 
este 8 h 30'-kor két ágyúval tűz alá vették Esztergomot." A „Szamos" 
monitor parancsot kapott, hogy hajnalban a cseh ütegeket fogja tűz 
alá. A vörös dunai hajórajunk tüzérségi támadása eredményes volt. 
Július 1-én a Hadihajós Főparancsnokság délelőtt 10 h-kor a követ
kezőket jelentette: „A „Szamos" monitor és a „Compó" őrnaszád 
egész éjjel lőtték a párkánynánai terepet. A csehek egy ideig tartották 
magukat, de ma reggel 9 h-kor kiürítették Párkányt. A „Szamos" és 
a „Compó" üzemanyag és lőszerpótlás végett ma éjjel befutottak."35 

A folyami harcegységeink várakozáson felüli sikeres szereplése 
indította a Hadsereg Parancsnokságot arra, hogy a Hadihajós Fő
parancsnokság részére a következő rendeletet" adja ki: „Maros" és 
„Leitha" (a továbbiakban helyes magyar elnevezéssel „Lajta") menet
képessé tételét a legnagyobb eréllyel siettetni. A hajókra holnap kora 
hajnalban nagy szükség van. Legalább egyiket okvetlenül még ma 
útnak indítani. Egy rádióval felszerelt őrnaszádot azonnal Vácra 
küldeni, hogy onnan 1. dandár parancsait közvetítse. Őrnaszád további 
intézkedésig Vácon marad."36 

A Hadsereg Parancsnokság június 1-én kiadott sajtójelentése a 
következőket mondja: „A Dunától egész a Hernádig álló összes cseh 

33 HIL. V H P . 530,164. 1919. SZ. 
s* HIL. VHP. Hadműve le t i nap ló 531/8. sz. 
35 Had iha jós F ő p a r a n c s n o k s á g je len tése 601/d. e. 10 h . 
36 HIL. VHP. •601/11. hdim. sz. 
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erőket szárazföldi, vízi és légierőink vállvetett összeműködéssel az 
egész arcvonalon megverték. Győzelmes csapataink üldözik a hátráló 
ellenséget."37 A vörös hadihajózás sikeres harcai csak a bevezető had
műveleteihez tartoztak a Hadsereg Parancsnokság támadási tervének. 
A további szándékolt hadműveleti alkalmazásnak megfelelően az 
anyagi ellátás biztosítására a Hadsereg Parancsnokság a Hadihajós 
Főparancsnokságot és a Hadügyi Népbiztosság 63. osztályát Hughes-
táviratban megkereste. Eszerint „Szén, lőszer és naftauszályt a cseh 
arcvonalon operáló harcegységek számára lehető legrövidebb időn 
belül egyelőre Nagymarosra állítani. Vontatógőzös miatt hivatkozással 
ezen parancsra, „Mahe"-hoz fordulni." A Hadügyi Népbiztosság 63. osz
tálya külön megkeresést kapott a következő kiegészítő szöveggel: 
„Kérem Mahé-t (Központi szállításvezetőség hajózási iroda) utasítani, 
vontatógőzöst Hadihajós Főparancsnokságnak rendelkezésére bocsá
tani."38 

A fenti intézkedések megértéséhez a következő megjegyzést kell 
tenni: A dunai hajórajunk seregvonata, 1 üzemanyag- (szenes), üzem
anyag- (nafta) és 1 lőszeruszály volt és az óbudai Dunaág laktanyai 
kikötőjében állomásozott. Az összes monitor kőszén-, az összes ágyú-
és őrnaszádok nyersolaj (nafta) tüzelésű kazánokkal voltak felsze
relve. A hajók mindenkor teljes feltöltéssel hagyták el az óbudai 
kikötőt. Üzemanyag- és lőszerutánpótlásra ugyanide jártak* vissza a 
harcegységek, mindaddig, ameddig nagyobb arányú és folytatólagos 
bevetésekre nem került sor. Volt a hajórajnak csapatvonata is, amely 
viszont a berendezett harcászati alapon állomásozott. A seregvonat 
megmozgatását viszont a csapatvonat és a harcegységek nagyobb és 
állandó jellegű kihelyezettsége és megnövekedett fogyasztási szükség
lete tette indokolttá. Ezenkívül az egyes harcegységeknek anyagkiegé
szítés céljából Óbudára való men étel tetését a harcászati bevetések 
növekvő sűrűsödése is akadályozta. 

Az északi arcvonalon lefolytatott, ismertetett hadműveletek június 
2-án folytatódtak. A Hadsereg Parancsnokság által ezen a napon ki
adott helyzetjelentése a hadihajózásra vonatkozólag a következőket 
mondja: 

„Duna flottillánk a gyalogság előrenyomulását támogatta és Nyer
gesújfaluval szemközt tüzelő géppuskákat hallgattatott el. A flottilla 
ma délelőtt kifutott."39 A helyzetközlés sajnálatos módon nem tünteti 
fel azt, hogy a hajóraj honnan és hova rendeltetett, így feltételezni 
lehet, hogy a Dunával párhuzamosan folyó hadműveletek során a 
part mentén előrenyomuló részek további támogatására történt a 
bevetés. 

Még ezen a napon a Hadihajós Főparancsnokság 2 óra 50'-kor 
kiadott helyzetjelentésében a következőket mondja: „Szamos" éjfél
kor géphiba miatt Esztergomba ment. Reggelre harcképes. A „Compó" 

« HEL. VHP. 287/6/i. sz. sa j tó jeleintés. 
3» HIL. VHP. 601'8. hdrn. sz . rendele t . 
3» HIL. VHP. 602/2. hdim. EZ. 
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Vácra ment, Aogy az 1. dandár rádióállomása legyen. A „Lajta" az 
éj folyamán Esztergomban egyesült a „Szamos"-sal.40 Fenti közlés 
egyben az északi dunai arcvonalon működő hajórajunk élénk harc
értéknövekedését is jelentette. A „Lajta" leszerelt állapotából újból 
harckésszé alakított öreg monitor is csatlakozott a vörös dunai hajó
rajhoz. A Hadsereg Parancsnokság megállapítása szerint „ . . . a hajóraj 
a Libád—Béla—Muzsla vonalban az előrenyomuló gyalogságunkat 
hathatósan támogatta."41 

Ugyancsak június 2-án a Hadsereg Parancsnokság közölte, hogy 
déli 12 órakor a „Lajta" és a „Szamos" monitorok az esztergomi 
harcászati alapról Komárom felé kifutottak. A közlés kiterjed arra is, 
hogy előző napon a csehek a délután folyamán a Komárom és Szőny 
között a Budapest felé induló személy- és tehervonatot tűz alá vet
ték. 8 h-kor vett jelentés szerint 2 monitor Komáromot lőtte. A csehek 
a tüzet viszonozták és a monitorok visszavonultak.42 A közlés érde
kessége, hogy a vörös hadihajózás harcegységei Esztergom és Komá
rom közötti Dunaszakaszon erősebb ellenséges ellenállás nélkül tudtak 
előbbre j ütni és csak Komáromnál kaptak komolyabb ellenséges tüzér
ségi tüzet. A jelentett visszavonulást úgy kell érteni, hogy a magyar 
vörös harcegységek feladatuk sikeres elvégzése után vonultak vissza 
és nem mintha egyébként hivatva lettek volna a parti tüzérség elleni 
kitartó tűzharcra, vagy mintha annak abbahagyására kényszerítették 
volna őket. Mindezek kiértékelésénél ismét döntő tényezőként mutat
kozik a folyami harcegységek alkalmi harceszköz és fegyvernemi 
jellege. ' 

A folyami harcegységek előnyös alkalmazási lehetőségére vonat
kozó elismerés és kedvező tapasztalat szűrődik le a Hadsereg Parancs
nokság idevonatkozó intézkedéséből. Ez a III. hadtest, a 3. és 6. had
osztály és az 1. dandárparancsnokságoknak június 2-án kiadott álta
lános intézkedés e) pontja külön kihangsúlyozza annak szükségessé
gét, hogy a Duna hajóraj, mint eddig, kihasználandó.43 

Ezekben a harcokban, az előzőekhez hasonlóan a vörös dunai hajó
raj alkalmazása a lehető legjobb harcászati és hadműveleti eredmé
nyekkel járt. Június 4-én este 10 órakor a Hadsereg Parancsnokság 
helyzetjelentése a hadihajózásra vonatkozóan a következőket mondja: 

„Saját monitorunk a Zsitva torkolatig nyomult előre és támogatta 
gyalogságunk előrenyomulását."44 Minthogy korábbi jelentések már a 
vörös dunai harcegységek Komárom körüli harcairól jelentenek, nyil
vánvaló, hogy a lefolyt hadműveletek erősen mozgóháború jellegűek 
voltak. De ugyancsak a folyami fegyvernem alkalmazási elveiből kifo
lyólag érthető az is, hogy a folyami harcegységek előretörése bizonyos 
előrenyomulási mozzanatok alatt a parti csapatok előtt haladt. így tör
ténhetett, hogy a folyami harcegységek távolabbi, Komárom körüli 

«• HIL. Hadihajós Főparancsnokság helyzetjelentése. 41 HIL. VHP. hadműveleti napló VI. 2, 
« HIL. VHP. távmondati közlése. 
« HIL. VHP. intézkedés 602/12. hdm. sz. 44 HU,. VHP. 604/2. sz. hdim. helyzetjelentés hadműveleti napló. 
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szereplése napokkal megelőzte a Zsitva torkolat körüli harcokra vonat
kozó híreket. 

Június 6-án egy kissé ideges hangú Hughes távirat érkezett a Hadi
hajós Főparancsnoksághoz, mintha már pár héttel később kitört ellen
forradalom előszele lett volna. A távirat szövege szerint „Azonnal je
lentendő, mily okból hagyta el a »-Pozsony« (ágyúnaszád) állomáshelyét 
és mily utazást tesznek rajta a Zerkovitz és Zemplén elvtársak. Had
sereg Parancsnokságnak nevezettek kiküldéséről semmiféle tudomása 
nincsen."46 

A Hadsereg Parancsnokságnak ezen a napon kiadott sajtójelentésé
ben közölte a cseh sajtónak június 4-én kiadott sajtótájékoztatását. 
Eszerint „Az ellenség t. i. a Magyar Vörös Hadsereg) támadásait teg
nap megújította. Komáromnál csapataink kitartóan ellenálltak. Magyar 
monitorok, melyek a Dunán előnyomultak, bombázták a várost".46 

A felvidéki győzelmes előrenyomulás során bátor és eredményes 
magatartásukról a Hadsereg Parancsnokság számos harcos alakulatot 
megdicsért. Ezek közé tartozott a vörös hadihajózás harcegységei közül 
a „Szamos", „Lajta", „Maros" monitorok, a „Komárom" ágyúnaszád, 
valamint a „Csuka", „Fogas", „Compó" őrnaszádok.47 

III. 

A dunai hajóraj és az ellenforradalom 

Az 1919. június 24-én kirobbant ellenforradalmi felkelésben — mint 
ismeretes — a dunai hajóraj jelentős szerepet játszott. Ennek okát 
mindenek előtt a megoldatlan személyi kérdésben kell keresnünk. A 
hajórajnál az összes magasabb-, közép- és alsó parancsnokok majdnem 
kivétel nélkül a volt cs. és kir. haditengerészet tagjai közül kerültek 
ki. Ezek az elemek teljesen idegenül, sőt ellenségesen állottak a ma
gyar nép halálküzdelmében a munkáshatalom oldalán. Legtöbbjük meg
győződés nélkül, sőt meggyőződésük ellenére szolgálták a Magyar Ta
nácsköztársaságot. Ezekre az elemekre méltán illettek Kossuth 1848. 
szeptember 13-án mondott szavai: „Sokat hallottam életemben a katonai 
becsületet emlegetni, de meg nem foghatom, miképpen értelmezik ezek 
az emberek a becsületszót, midőn Magyarországtól elveszik a zsoldot, 
amelyből élnek, eszik a kenyeret, melyet nekik a magyar haza nyújt és 
aláírást készítenek, hogy nem védik meg a h a z á t . . . Azt mondom neki: 
a vélemény szabad, tessék, becsületes ember vagy, hanem elvenni a 
zsoldot, a seregnél maradni és kötelességet nem teljesíteni: ez árulás!" 

A fentiek alapján nem véletlen tehát, hogy a flottillánál kitört el
lenforradalmi felkelés idején ez a régi haditengerészettől származó pa
rancsnoki kar zöme teljesen egységes volt. Erről mondotta Zemplén 
Szilárd „korvettkapitány", a Hadügyi Népbiztosság 14. (hadihajós) osz-

«5 HIL. V H P . 606/11. hdim. sz. 
« HIL. VHP. 607/1. h d m . sz. 
« HIL. V H P . 604/4. h d m . BZ, 
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tályának vezetője a proletárdiktatúra leverése után a fehér Hadügymi
nisztériumnak beadott jelentésében, hogy „A behajózott tisztekről már 
előre feltettem, hogy reá állnak". (Már, mint az árulásra. D. M.) A 
benyújtott jelentésből kitűnik az is, hogy a hadihajós főparancsnokság 
maga készítette elő a flottillánál a felkelést. „Az akkori (hadihajós) 
főparancsnok — írta Zemplén — Böhm Koszimus »korvettkapitány-« 
készséggel beleegyezett a tervbe s törzskari főnökével, a későbbi har
cokban elesett »csicseri-« Csicsery László »sorhajóhadnagy-«-gyal együtt 
a legnagyobb tevékenységet fejtett ki az ügy érdekében, úgy hogy az 
akció létrejöttének érdeke (feltehetően elírás, helyesen: »érdeme« D. 
M.) nagyobb részt őket illeti."48 

Az ellenforradalmi felkelés szinte nyílt előkészítését a flottillánál 
elősegítette, hogy a Hadihajós Főparancsnokság és a Hadügyi Népbiz
tosság 14. osztályán a legénység megbízásából dolgozó politikai megbí
zottak szintén az ellenforradalmárok oldalára álltak. Ezt támasztja alá 
a már fentebb idézett jelentés, amelyben az egyik politikai megbízott, 
Anker magatartásáról többek között azt írja, hogy: „ . . . beleegyezése 
nélkül egy lépést sem tehettünk volna, mivel ő volt a Hadihajós Fő
parancsnokságnál beosztott és szintén a legénységtől megválasztott po
litikai megbízott".49 

Mindezek ellenére az ellenforradalmárok terve a dunai flottillát 
illetően nem ment a legsimábban. Ugyanis amikor június 23-án az el
lenforradalmárok egy csoportja Budapestről az északi Dunaszakaszra 
hajózott, hogy az ott állomásozó hajókat rábírja az ellenforradalomhoz 
való átállásra, a „Szamos" monitoron elfogták őket és velük együtt le
tartóztatták a saját és a hajórajparancsnokság tisztjeit is. A letartóz
tatottaknak később sikerült rábeszélni a legénységet, hogy bocsássák 
őket szabadon. Így az ellenforradalmárok aznap részben dolguk vége
zetlenül tértek vissza Budapestre. 

Másnap, június 24-én, az ellenforradalom kirobbanása napján, a Bu
dapesten tartózkodó hajóegységek átálltak az ellenforradalom oldalára. 
Ennek jelélül a már idézett Zemplén-féle jelentés szerint „A három 
hajó azonnal felhúzta a magyar zászlót. A legénység lelkiállapotára való 
tekintettel a hajók orrán meghagyták a vöröset, hogy ellenszociális 
szándékkal senki se vádolhasson". 

Azt látjuk tehát a fenti idézetből, hogy az ellenforradalmárok ha
zugsággal takarták valódi céljaikat a legénység előtt, akiket végered
ményben sikerült is megtéveszteniük. 

A budapesti eseményekről távbeszélő útján értesítették az Eszter
gomban állomásozó hajókat, akik a hír vételekor felszedték horgo
nyaikat és Budapestre indultak, hogy csatlakozzanak az ellenforrada
lomhoz. Az ott állomásozó hajók közül egyedül a „Szamos" monitort 
nem tudták az ellenforradalomhoz való csatlakozásra bírni, mert ami
kor a legénység értesült a tisztek szándékáról, letartóztatta őket. A 

48 HIL. Dietrieh Richard magánlevéltára Zemplén jelentés. 1. old. 
<9 HIL. Dietrich Richard magánlevéltára Zemplén, jelentés 2. old. 
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« 

„Szamos" monitor mindvégig megmaradt hűségben a Tanácsköztársa
sághoz, tovább őrködve a proletárhaza északi dunai határán. 

Ugyancsak sikertelenül kísérleteztek az ellenforradalmárok azzal 
is, hogy a Paksnál állomásozó „Viza" és „Compó" őrnaszádokat a saját 
oldalukra vonják. 

Az ellenforradalmi lázadást, mint ismeretes, a Tanácsköztársaság 
rövid időn belül határozottan elfojtotta. Az ellenforradalomhoz csatla
kozó hajóknak menekülniük kellett a Tanácsköztársaság területéről. Ezt 
a tervet akadályozta az uszódi aknazár. De mivel az aknazár parancs
noka is az ellenforradalmárokkal paktált, így az ő segítségével — az 
aknazár felszedése nélkül — kis kockázattal az ellenforradalmi hajóraj 
áthaladhatott az aknazáron és csatlakoztak a Baján állomásozó antant 
dunai egységeihez. 

Az ellenforradalmi hajóraj szökése közben kényszeríteni akarta a 
„Munka" hajót, hogy velük együtt hagyja el a Tanácsköztársaság terü
letét. 

Amikor a völgymenetben haladó hajóraj Paks magasságába ért, a 
„Munka" felfegyverzett gőzös meglepetésszerűen kivált a menetalak
zatból és a jobbpart felé, hegymenti irányban (vízfolyással szemben) 
megfordult. A parton nagy tömeg figyelte az eseményeket, ugyanitt állt 
felsorakozva a két kikötött őrnaszád legénysége is. 

Ekkor, mint ezt mindenki megfigyelhette, a „Munka" legénysége be
vonta az ellenforradalmi jelleget mutató nemzeti lobogót és felvonta 
helyette a vöröset. A parton álló polgárok és katonák örömujjongással 
fogadták a vörös lobogó újbóli felvonását. Ekkor már a „Munka" meg
indult a paksi part felé, kétségen kívül azzal a szándékkal, hogy ott 
kikössön. Ebben a helyzetben a „Pozsony" és „Komárom" ágyúnaszádok 
ugyancsak megfordultak és követték a part felé haladó „Munka" fel
fegyverzett gőzöst. 

A két ellenforradalmi ágyúnaszád harciriadó állapotban megköze
lítette a „Munka" hajót és Zemplén hangtávolságról átkiabált, hogy 
adják ki a hajó tisztjeit. 

Közben a monitorok völgymenetben távolodva tovább haladtak. 
Zemplén felszólítására a „Munka" egyik matróza ezt kiáltotta vissza, 
hogy „nem tárgyalunk!". Nyilvánvaló volt, hogy úgy politikai, mint 
harcászati szempontból élén álló helyzetben az ellenségeskedés fegyve
res kirobbanása elkerülhetetlen volt. Mialatt a „Komárom" elhaladt 
a „Munka" mellett, a mögötte közeledő „Pozsony" ágyúnaszádot a 
„Munka" felfegyverzett gőzös egy 47 mm-es ágyúval tűz alá vette. Ez
után a „Komárom" ágyúnaszád a paksi malmok magasságában völgy
menetben (vízfolyással) fordulva közeledett a „Munka" hajóhoz, amely 
kb. 30 méter távolságból megnyitotta tüzét a „Komárom" ellen. A tűz
harc megindult. A „Munka" több találatot kapott, amely a hajó gép
puska tornyán és a gépház környékéről felszálló gőz és füst által meg
állapítható volt. A „Munka" harmadik ágyúlövése kb. 50 méter távol
ságból eltalálta a „Komárom" parancsnoki tornyát. A parancsnoki to
ronyban felrobbanó gránát megölte Mahr hajóparancsnokot és Csicsery 
mindkét lábát leszakította. A hajó néhány kritikus pillanat után völgy-
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menti irányban folytatta útját. A vörös lobogós „Munka" felfegyverzett 
gőzös a kapott találatok következtében a part mellett kikötve elsüllyedt 
a túlerővel szembeni harcban, megmentve a proletárbecsületet és a 
vörös hadilobogó becsületét.60 

Június 27-én már megkezdődött az ellenforradalom által szétzüllesz
tett vörös dunai hajóraj újjászervezése. A Hadsereg Parancsnokság ki
adta az (új) Hadihajós Főparancsnokságnak, valamint a IV. és V. had
test és az (új) Dunahajóraj Parancsnokságnak a következő rendeletet: 

„«•Viza« és »Compó« őrnaszádok Esztergomba irányítandók és uta-
sítandók, hogy ott egyesüljenek a Dunahajórajjal."'1 

A Magyar Vörös Hadsereg utolsó szervezési rendeletét a Hadsereg 
Parancsnokság 1919. július 20-án adta ki. Ennek a hadihajózásra vonat
kozó része feltünteti az ellenforradalmi átszökés után megmaradt hajós 
anyagot. A rendelet szerint 

A DUNAÖRSEG HADRENDJE 
(1919. július 20.) 

Monitor: 4 helyett 2 „Újvidék" = „Marx", azelőtt 
„Inn", „Szamos" 

Ágyúnaszád: 2 helyett 0 
őrnaszád: 6 helyett 2 „Viza" 

„Compó" 
Felfegyverzett gőzös: 2 helyett 1 „Proletár", azelőtt „Sámson" 

Minthogy az 1919. évi magyar Tanácsköztársaság fennállásából és 
ami ezzel azonos jelentőségű, a honvédő háborúból már csak alig 10 
nap volt hátra, a felsorolt utolsó hadrend szerinti magyar vörös dunai 
hajóraj a honvédő háború számos dicsőséges haditette és az ellenfor
radalom árulása után több ütközetben nem vett részt. 

Nagyjában ezekben foglalhatók össze azok az adatok, amelyek az 
1919. évi magyar vörös dunai hajóraj megszervezése és működése körül 
ismeretesek. Nem kétséges, hogy mindezeknél is már erősen éreztette 
hatását két fontos tényező. Egyik a parancsnoki beosztásban működött 
volt cs. és kir. haditengerész tisztek szabotálási, majd később ellenfor
radalmi, hazaáruló tevékenysége és mindezzel szemben a proletárforra
dalmár legénység politikai meggyőződéses kötelességteljesítése és el
szánt harckészsége, melynek eredményességét az előbbi romboló tevé
kenység erősen korlátozta. Majdnem csodálatosnak mondható, hogy 
ilyen kedvezőtlen körülmények között a vörös dunai hajóraj képes volt 
elérni azokat az átlagon felüli kiváló eredményeket, amelyek hadmű
veleti és harcászati vonatkozásban a Magyar Tanácsköztársaság dunai 
hajórajának hadtörténelmi szereplését megörökítették. 

s« HIL. Dietrich Richard magánlevéltára Zemplén jelentés 10. old. 
' 81 HTL. VHP. 627/6. sz. rendelet. 
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A MAGYAR VÖRÖS HADSEREG 46. G Y. E. III. Z J. 10. SZÁZADA 
A MAGYAR TANÁCSKÖZTÁRSASÁG ÉSZAKI HADJÁRATÁNAK 

HARCAIBAN 

Mayer Vilmos 

A század megalakulása és szervezete 

A 10. század Gyulán nagyobbrészt gyulai és néhány gyulavári ön
ként jelentkezőkből alakult. A felhívás a március 26-án tartott szakszer
vezeti taggyűlésen hangzott el, a napirend utáni bejelentések között. 
A szükséges létszám pár nap alatt együtt volt és április 2-án a század 
útnak is indult Békéscsabára, ahol a román megszállás elől menekülő 
gyulai és gyulavári lakosokkal létszáma 250—260 fő lett, ami világ
háborús hadilétszámú századnak felelt meg. 

Szociális összetétel szerint századunk többségében ipari munkások
ból állott. Főleg a szolgáltató szakmák dolgozói jelentkeztek (nagy
üzem Gyulán nincs), cipész, csizmadia, szabó, borbély, de szép számmal 
léptek be a vas-, fa-, építőipari szakmunkások is. A parasztszármazásúak 
zöme a kubikos volt, de akadtak uradalmi cselédek és kisparasztok is. 

Gyulán magyarok, németek és románok élnek, s ennek megfele
lően alakult a század nemzetiségi összetétele. Szép számmal jelentkez
tek szlovákok is: Két orosz és egy olasz hadifogoly is közénk állt, akik 
a század harcaiban végig részt vettek. A többféle nemzetiség, a vezény
lési nyelvben fennakadást nem okozott, mert a gyulai nem magyar 
nemzetiségűek tökéletesen beszélnek magyarul. A jelentkezők túlnyomó 
része olyanokból került ki, akik a világháború alatt hosszabb-rövidebb 
ideig katonai szolgálatot teljesítettek. Üjonc mindössze hét fő volt, eze
ket a harcok megkezdése előtt az ócsai kiképzőcsoporthoz vezényelték 
és a tiszai offenzíva megkezdése előtt kerültek vissza a századhoz. Ne
hézséget okozott azonban az, hogy az állomány különböző fegyvernem
beliekből állott, ezeknek is egy része a közös hadseregben szolgált (né
met szolgálati nyelv). így a kiképzést elölről kellett kezdenünk, amit 
az is gátolt, hogy fegyelemellenes hangulat uralkodott el, s ezt csak 
hosszú, szívós, türelmes nevelőmunkával lehetett felszámolni. 

Már a század felszerelésénél tapasztaltuk egyes régi tisztek szabo-
tálását. így Kollonits gh. százados arra való hivatkozással, hogy a harc-
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térről mindenki egyenruhában került haza, zubbonyt, nadrágot, köpenyt, 
bakancsot, inget, lábravalót és kapcát nem adott ki a raktárból. A szá
zad egy tábori konyhát és egy felvételező kocsit kapott, lovakat, ló
szerszámot nem. Felszerelésünk 95-ös mintájú Mannlicher fegyver, szu
ronnyal, gyalogsági ásó, fejenként 160 töltény, a század részére mintegy 
300 nyeles kézigránát (Stielhandgranat), derékszíj, málhaszíjak, szu-
ronypapucs, hátizsák, kenyérzsák, pokróc, sátorlapból állott Elláttak 
bennünket egy darab Schwartzlose géppuskával, melynél a géppuska 
maga normál, a háromlábú állvány helyett azonban egy négyzeten 
nyugvó állványt alkalmaznak, melyhez a géppuska egy ponton rögzítő
dik, ezért a tüzelésnél egy mankóhoz hasonló válltámaszt használnak. 
Hátránya, hogy a célzás úgy történik, mint a gyalogsági puskával. A 
géppuskához szükséges felszerelést, rákászokat, hevedereket, hordhámo-
kat, töltőgépet megkaptuk. Világító pisztolyt, vagy rakétákat, drótvágó 
ollót, robbantóanyagot nem vételeztünk fel. 

A zászlóalj 3 századból állott. Parancsnoka Szabó Lajos tényleges 
százados, zászlóaljsegédtiszt Szécsi Endre tartalékos hadnagy volt. A 
zászlóalj jobbszárnyán a mi 10. századunk helyezkedett el, majd a 
Mezőtúr vidékéről származó 11., végül a szegedi 12. század következett. 

A század megalakulása óta eltelt időt a fegyelem megszilárdítására 
fordítottam. A szakasz- és rajparancsnokokat eleinte a szakaszok, illetve 
rajok legénysége választotta. Ez a rendszer nem vált be, mert a hozzá
értő és felelősséget érző parancsnokokat leváltották, helyettük olyano
kat választottak, akik a szabadosságokban tűntek ki. Ennek a megszün
tetésére csak akkor kerülheTett sor, amikor a visszavonulás alkalmával 
az ellenséggel először kerültünk érintkezésbe. 

Ekkor lett az első szakasz parancsnoka Hotorán János 101. gy. e. 
beli tartalékos törzsőrmester — a polgári életben erdész —, ki az egész 
háborút megszakítás nélkül a harctéren töltötte. A kiváló katonát és 
igen jó bajtársat szerény modoráért, bátor, önfeláldozó magatartásáért 
az egész század megszerette. Jó parancsnok volt, ki a nehéz harci fel
adatokat is mindig okosan, higgadtan, eredményesen hajtotta végre. 

A második szakasz parancsnokságát Szverle Bálint — polgári fog
lalkozását tekintve szobafestő segéd —, volt 101. gy. e.-beli gyalogos 
vette át. Kötelességtudó, fegyelmezett és fegyelmet követelő parancsnok 
volt, aki mindig megértette a feladat lényegét. Számos esetben haitott 
végre felderítést, vagy támadási parancsot. Szakaszával mindig idejében 
ott volt, ahova a parancs rendelte. A felesleges szeleskedéseket, vír-
tuskodásokat kerülte és éppen ezért szükségtelenül nem is szenvedett 
veszteségeket. Soha nem hivalkodott. Szolgálatban kemény volt, de alá
rendeltjeivel végtelen bajtársiassággal bánt. 

Jakucs Kovács Mihály, gyulai agrárproletár, a harmadik szakasz
nak volt a parancsnoka. A világháború alatt szakaszvezetői rangban 
honvédhuszárként szolgált, ö is, mint a két előbbi szakaszparancsnok, 
hosszabb időt töltött a harctéren. Bátor katona volt, sok jeles tulaj
donsága mellett sok volt a hibája. 

A negyedik szakasz parancsnokságát Lakatos Jánosra bíztam. La
katos — a háború alatt 2. h. gy. e-beli szakaszvezető —, 40—45 év kö-
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rüli, az átlagnál tehát idősebb korú volt, aki a szolgálatot igen lelki
ismeretesen látta el, a parancsokat pontosan teljesítette. Támadások
nál szakasza a század balszárnyát képezte. A szárnyakon különösen 
fontos volt, hogy a szakaszparancsnok a megadott iránytól ne térjen el, 
mert ha eltér, az a század szétszakadására, vagy a támadó rajvonal 
besürűsödésére és a szomszéd századtól való elszakadásra vezet. Lakatos 
kiválóan megállotta a helyét. Az első időben cigány származása miatt 
alárendeltjeivel nehézségei voltak, de amikor megismerték, a lebecsülést 
megbecsülés váltotta fel. 

Egy szakasz négy 14—15 főnyi rajból állott, melyet a rajparancsnok 
vezetett. A rajparancsnokoknak helyetteseik voítak. A szakaszparancs
nok helyettese az arcvonal mögötti altiszt volt. 

- Nem tartoztak a szakaszok állományába a szolgálatvezetők, a hajtók 
(3 kocsi és a tábori konyha), a sebesültvivők (4 főj, később a 3 tele-
fonista, a századírnok, a századparancsnok személyi küldönce és lová
sza. Szakaszonként egy-egy küldönc a századparancsnokságon teljesí
tett szolgálatot, akikkel a századparancsnokság és a szakaszok között az 
összeköttetést oldották meg. Ütközet közben úgyszólván az egyetlen pa
rancsközvetítési lehetőséget jelentették. Állományilag szakaszuk tartotta 
őket nyilván. 

Az elég nagy létszámú századtörzs közvetlen parancsnoka a szol- . 
gálatvezető volt. Ö jelölte ki a szolgálatot, összeállította a kihallgatást, 
parancskiadásra, menetre, étkezéskiosztásra sorakoztatott, ellenőrizte az 
ébresztő, takarodó végrehajtását. Ezt a beosztást Szelezsán György 101. 
gy. e-beli szakaszvezető látta el. 

A szolgálati élet formaságainak betartása nevelő hatású volt és 
a fegyelem megszilárdításában fontos szerepet töltött be. A mi példánk 
nyomán a zászlóalj másik két százada is bevezette. 

Április hó nagyobb részében Kürtösön és Dombegyházán teljesítet
tünk határszolgálatot. A Tiszántúl kiürítése után Kecskemétre kerül
tünk, ahol megalakult a 6. hadosztály. Május 2-án indultunk Salgó
tarjánba, ahová még aznap megérkeztünk. 

A Salgótarján körüli harcok 

Mire Salgótarjánba értünk, a zártrendu mozdulatokat, menetfoirmá-
ciókat a század már ismerte. A puska kezelését mindenki jól elsajátí
totta, a célzást hibaháromszögelés útján rendszeresen oktattuk. A kézi
gránát kezelésére is kiképeztük a századot. A dobás technikáját fagrá-
nátokkal oktattuk és két ízben minden harcos éles kézigránátot is do
bott. Ütközetben azonban még nem volt a század, bár Mezőtúr előtt 
a Simái csárdánál kis mértékben az előnyomuló románok ágyútüzébe 
kerültünk. Pánikot nem tapasztaltunk, a parancsok, jelentések továbbí
tása késedelem nélkül történt, a feladatra kijelölt harcosok a fedezék 
elhagyásától nem húzódoztak. 

Május 2-án a késő délutáni órákban vagoníroztunk ki a salgótar
jáni állomáson. A kivagonírozás gyorsan, mondhatom gyakorlottan tör
tént. Nyomban Karancsújfalura meneteltünk. A zászlóalj egy, a falu 
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közepén fekvő uradalmi majorságban helyezkedett el. Az emberek el
szállásolása rossz volt. Nyitott, huzatos pajtákat jelöltek ki számunkra. 
A zászlóaljparancsnok és a századparancsnokok az irodaépületbe ke
rültek. Az elhelyezés ott sem volt kielégítő, mindannyian egy kis szo
bában, szorosan egymás mellett fekve a földön aludtunk. A kis irodá
ban tanyázott a Karancsalján szolgálatot ellátó 53. gy. e. ottani zászló
aljának parancsnoka is. 

Stecker százados, a zászlóalj parancsnoka ismertette velünk a hely
zetet: „A cseh intervenciósok parancsnoksága a Karán csal j ától észak
nyugatra, mintegy 2 kilométer távolságra fekvő Lapú j tő községben tar
tózkodik. Zászlóaljam a községtől északra, mintegy 1 km távolságra, 
balszámyával a Lapú j tő felé vezető útra támaszkodva foglalt állást. Itt 
a 213-as magaslat emelkedik, melynek északi lejtőjén ásta be magát. 
A vonal enyhe körívet képezve, észak-keletre néz, s mintegy másfél 
kilométer hosszúságban húzódik. Az állás másfél méter mély, 1—1,2 m 
széles árok, melynek az ellenség felé néző falát, a kitermelt föld maga
sítja. Körülbelül 50 méterrel mélyebben követi a gerincvonalat. 25—30 
méterenként harántgátakat iktattunk be. Lőréseket nem készítettünk, 
úgyszintén tüzérségi tűz ellen védelmet nyújtó srapnelltetőket, vagy 
kavernákat sem. Az állást drótakadály nem biztosítja. 

A zászlóalj három századából két század fekszik a rajvonalban, a 
harmadik Karancsalja községben a tartalékot képezi. Most, hogy a 46. 
gy. e. III. zj-a a községbe érkezett, a harmadik századot is vonalszol
gálatra osztottam." 

Parancsot kaptam, hogy az ellenséget járőrökkel nyugtalanítsam 
Lapujtőre akartunk behatolni. A községet a karancsaljai úttól balra 
közelítettük meg, de a kutyák olyan ugatást csaptak, hogy a csehek 
riadót rendeltek el. így Lapú j tő szélén haladva visszatértünk a karancs
aljai útra. Utunk a malom mellett vezetett el. 

A malomban két cseh katona tartózkodott, azonban közeledtünkre 
elszaladtak. Valamelyik hátrább fekvő parancsnokság számára búzát 
őröltettek. A molnár arról tájékoztatott bennünket, hogy az ellenség pa
rancsnoksága a lapú j tői Mocsáry kastélyban szállásolt el. Figyelmezte
tett, hogy pár száz méterre előttünk tábori őrs áll. 

Mi az országúton menetelve indultunk vissza. Mikor az ellenséges 
tábori őrsöt megközelítettük, nótát rendeltem el. Elgondolásom helyes 
volt: a tábori őrs megfutott előlünk. Amikor elértük Karancsalját, ak
kor hallottunk egy-két lövést. 

Bár a járőrözés alkalmával még csak a fegyver elsütésére sem nyílt 
alkalom, mégis a század szellemére igen jó hatást gyakorolt. A hangos
kodók az ellenség közelében betörtek, a többiekben pedig a harci szel
lem felébredt. Napközben többen megszólítottak, hogy a legközelebbi 
járőrben szeretnének részt venni. Ezért Szabó engedélyével másnap 
este újabb járőrt vezettem. -" 

Az előző napi tapasztalatok alapján a községet nagy ívben nyugat 
felé megkerültem és Kutas és Lapú j tő között elhaladva a Karán cs— 
Berény—Lapújtő-i országúton hatoltam be. Arra számítottam, hogy a 
csehek az északi irányban nem állítanak őrséget és a forgalmas utca 
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házainak kutyái is jobban megszokták a jövést-menést. Késő éjszaka 
értünk Lapújtőre. A falu aludt. A főutcái házak kapuján krétafelírások 
mutatták, hogy azon a portán hány embert szállásoltak el. 

A Mocsáry kastélyt messziről megismertük. Az ablakok világosak 
voltak, cigányzene és énekszó hallatszott ki. Néhány lövést adtunk le, 
az ablakokon egy pár kézigránátot dobtunk be. Nagy pánik keletkezett. 
Az ablakon kiugró cigányprímást magunkkal vittük. Ismét az ország
úton tértünk haza. Az ellenséges tábori őrs most sem bocsátkozott 
harcba velünk. 

Másnap délelőtt Stecker zászlóaljparancsnok az ezredparancsnok
ságtól parancsot kapott, hogy a Karancsot foglalja el. A Karancs 727 m 
magas hegy, trigonometriai pont, melyet a csehek — Stecker tájékoz
tatása szerint — nagy erővel szálltak meg. Karancsaljától észak-keletre 
Somoskőújfalu, a hegy keleti lábánál terül el, s Lapújtőtől kelet-észak
keletre magasodik. Ha Karancsalja és Somoskőújfalu között képzelet
ben egyenes vonalat húzunk, a Karancs majdnem közvetlenül az előtt 
a vonal előtt fekszik. Miután ez a hegy emelkedik ki legjobban a te
repen és az azt megszállva tartó intervenciósok -az 53-asok somoskő-
újfalusi zászlóalját közvetlenül fenyegették, érthető volt az 53-as ezred
parancsnokság elhatározása. 

Stecker, Szabóval latolgatta a támadás módozatait, majd Szabó kí
vánságára a tanácskozásba engem is bevontak. (Szabó az olasz harc
téren is zászlóaljparancsnokom volt.) Miután a parancsot ismertették 
velem, felszólítottak, hogy elgondolásomat adjam elő. 

Az volt a véleményem, hogy az ilyen kedvező fekvésű állást sza
bályos támadással elfoglalni, jól összeforrott, harcban edzett zászlóalj 
számára is rendkívül kockázatos feladat. Amennyire Stecker zászlóalját 
pár nap alatt megismertem, ennek az ütközetnek eredményes megvívá
sára nem tartom képesnek. Bár a mi zászlóaljunk fegyelmezettebb, de 
ez a támadás túl nagy feladat a mi számunkra is. Hajnali rajtaütés 
eredményes lehet. Ezt azonban viszonylag kevés, válogatott emberrel 
kísérelhetjük meg. Minthogy a parancs a támadás azonnali megindítá
sát rendelte el — amennyiben javaslatomat elfogadják — Stecker kér
jen engedélyt arra, hogy az akciót másnap hajnalban kezdje meg. A 
vállalkozáshoz 30—40 embert tartottam szükségesnek. 

A két zászlóaljparancsnok az elgondolással egyetértett, s a további 
megbeszélés folyamán az az elhatározás alakult ki, hogy az 53-as zászló
aljból és az én századomból 20—20 embert választunk ki. A vállalkozást 
Stecker vezeti és én is részt veszek benne. Konspirációs okokból az 
előre számba vett embereket közvetlenül takarodó után sorakoztatjuk, 
felszereltetjük és a feladatot csak a község elhagyása után ismertetjük 
meg. Fegyvert, töltényt és fejenként 5 kézigránátot viszünk magunkkal. 
Sorakozóig az embereket sem értesítjük, addig a támadást teljesen ti
tokban tartjuk. 

Karancsot az Ivánka hegy északkeleti völgye felől közelítettük meg. 
Ütközben ismertettük az emberekkel a rajtaütés részleteit. A hegyet 
erdő borította. A fák 20—30 évesek lehettek. Az alattuk heverő több 
év folyamán lehullott levélzet nedves volt, nem zörgött, majdnem 
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nesztelenül haladtunk. Elmondottuk, hogy a csúcs alatt a fák ritkák, 
s mi most az erdő széléig megyünk előre. Ott lefekszünk és megvárjuk 
a hajnali szürkület előtti időpontot. Olyankor pár percig sötétebb van, 
mint éjjel. Addig mindenki egy kézigránátot dobásra készít elő. Az 
adott jelre megindulunk a csúcs felé. A csatártérköz 20 lépés, azt 
még lefekvés előtt felvesszük. Nesztelenül kell előre mennünk, az a cél, 
hogy az ellenséget minél jobban megközelíthessük, minél későbben ve
gyenek bennünket észre. Ha figyelőt, vagy őrszemet állítottak ki és az 
ránk kiáltana, nem törődünk vele, mindaddig megyünk előre, míg az 
első lövés el nem dördül. Ezt valószínűleg az ellenség őrszeme adja 
le, de ha nem vennének észre bennünket, a kellő távolságon Stecker lő. 

A lövés pillanatában mindenki egyszerre kidobja a kézigránátot 
és lefekszik. Az első kézigránát robbanása a jel arra, hogy felugrunk, 
a füst védelme alatt a robbanások vonaláig előre szökellünk és onnan 
dobjuk a második össztüzet. Ha szükséges, ugyanúgy — szökellés után 
— a harmadikat, mindaddig, míg a kézigránátok az ellenséget elérik. 

Az elgondolás helyes volt. Valóban állt őrszem, de a rossz látási 
viszonyok miatt csak mintegy harminc lépésre vett bennünket észre. 
Akkor is habozott egy pár pillanatig, nem volt biztos, hogy alakok 
mozognak-e. Majd amikor rájött, hogy mégis emberek jönnek, először 
azt gondolta, hogy saját csapat, mert egész csendesen csehül kérdezett 
valamit. Mi addig némán, egyenletesen haladtunk előre. A kérdést ter
mészetesen válasz nélkül hagytuk. Ebből jött rá, hogy ellenség köze
ledhet, lekapta puskáját és az ő nyelvén valószínűleg „Állj!" „Ki vagy?" 
kiáltott ránk, amit természetesen szintén válasz nélkül hagytunk. Ad
dig körülbelül 20 lépésre közelítettük meg. Ilyen távolságról már az 
egyenruhánkat is felismerte. Tüzelt és kiáltozva rohant a magaslatra, 
valószínűleg azért, hogy parancsnokát értesítse. 

Az ő lövése jeladás volt a számunkra. A kézigránátokat egyszerre 
dobtuk ki. Egyik-másik már az első össztűzből elérte a hegytetőt ké
pező kis fennsíkot. A robbanások meglehetősen összefolytak. Mi mint
egy 40 lépést szökelltünk előre és onnan dobtuk a következő össztüzet, 
mely már az ellenség közé hullott. A két robbanássorozat közti szünet
ben jól hallottuk az álmából felriadt ellenség pánikszerű kiáltozását 
és futkosását. A második sortűz robbanása után rohamoztunk. 

Az ellenség egy géppuskából tüzet nyitott. A géppuska valószínű
leg hevederezve tűzkészültségben állt, de a lőirány a mi balszárnyunk
tól még balra esett és így az a rövid sorozat, melyet leadott, nem oko
zott kárt. Bánfi és Korpás kézigránátot dobtak rá, mire a kezelő le
génység elfutott, Bánfiék a géppuskát az ellenség felé fordították 
és tüzet nyitottak. Majd annak a párját is zsákmányul ejtették, s az
zal Korpás tüzelt. A géppuska megszólalása el is döntötte a harcot, 
mert a cseh intervenciósok pillanatok alatt eltűntek a hegytetőről. 

Az elinduláskor 20 lépéses csatárköz, ahogy a csúcs felé közeled
tünk, egyre csökkent, mert minél magasabbra értünk, annál kisebb volt 
a hegy kerülete. Az ellenség a Somoskőújfalu felé eső szabad lejtőn 
menekült. Tűzzel nem üldözhettük, mert azon az oldalon oly meredek 
volt a hegy, hogy néhány lépés után holttérbe kerültek. 
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Jelentős zsákmányt ejtettünk: 6 géppuskát (a hetediknek az áll
ványa került a kezünkbe), és körülbelül két kocsi lőszert. Két tábori 
telefont, egy dobozhallgatót és 5—6 tekercs telefonvezetéket is hátra
hagytak. Egy főzőládában feketekávét találtunk és mindjárt megkezd
tük a reggeli kiosztását. Veszteségünk nem volt, mindössze egy 53-as 
elvtárs zubbonyujját lyukasztotta ki egy golyó, de embert nem ért. Ha
lottat nem találtunk, de valószínű, hogy az ellenség közül jó néhányan 
megsebesültek. Stecker zászlóaljparancsnok meleg szavakkal köszönte 
meg támogatásunkat és az egész zsákmányt nekünk engedte át. 

A vállalkozásban részt vett huszonegy elvtársat századparancsban 
névszerinti dicséretben részesítettem. Már az előző járőrözésekben el
lenséggel szembekerült elvtársakat is „Parancsba tettem". Azt tapasz
taltam, hogy a dicséretnek ez a formája szilárdította a fegyelmet és 
növelte a harci szellemet. Míg a járőrök összeállításánál az a szempont 
vezetett, hogy a renitenskedőket megfegyelmezzem, a Karancs elleni 
támadáshoz azokat az elvtársakat választottam ki, akiket a legtapasz
taltabb harctéri katonáknak tartottam. 

Ez elsősorban a vállalkozás sikere érdekében történt, de az is célom 
volt, hogy ütközet közben ismerjem meg azok magatartását, akikre 
szakasz, vagy raj parancsnokságát bíztam. Igaz, hogy a vállalkozás 
sikertelensége esetén a számbeli veszteséget súlyosbította volna, hogy 
a század legképzettebb katonáit veszítem el, de éppen az ő részvételük
ben láttam a siker biztosítását. Az elvtársak a várakozásnak mindnyá
jan megfeleltek. Az ellenség megközelítése teljesen nesztelenül történt, 
beszélgetés, zörgés, ágirecsegés nélkül. A hosszú várakozás ideje alatt 
mindenki némán feküdt, rágyújtási kísérlet nem fordult elő. Amikor 
a csúcs ellen indultunk, kapkodást, idegeskedést nem tapasztaltam. Az 
őrszem lövésére a kézigránátok szinte egy szempillantásban repültek 
ki és az első gránát robbanására még abban a másodpercben, ingadozás 
nélkül, teljes futással törtek előre. A második össztűz után oly lendü
lettel rohantak az ellenségre, hogy az a sikert teljes mértékben bizto
sította. Az a géppuska, melyet az ellenség megszólaltatott, a magas
lat másik oldalán helyezkedett el és személyzete rohamunkat nem látta. 
De a balszárnyon előretörő katonáink habozás nélkül törtek rá. A ro
hamot a kézitusára, a szuronyharcra való törekvés jellemezte, mellyel 
szemben az ellenség részéről iszonyodás volt tapasztalható. Az 53-
asok egy része a roham pillanatában kissé megtorpant, de „Rajta!" 
kiáltásunk, erélyes előretörésünk őket is előrelendítette. 

A Karancsalja környékén végrehajtott különféle vállalkozásokban 
a századból mintegy negyvenen vettek részt. Ezekre nehezebb harcok
ban is támaszkodhattam, de azoknak a harckészségét, fegyelmezett
ségét is nagymértékben emelte, akik eddig ellenséggel nem kerültek 
szembe. A ra j - és szakaszparancsnokok most már valóban parancsnokká 
váltak, a visszabeszélés, feleselgetés teljesen megszűnt és ügyeltem rá, 
hogy ne is üthesse fel ismét a fejét. Azonban arra is vigyáztam, hogy 
a szolgálaton kívüli érintkezés teljesen elvtársias legyen, a parancs
nokok ne igényeljenek olyan megkülönböztetéseket, melyeket a beosz
tottak méltánytalannak tartanak. 
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Nemsokára parancs érkezett, hogy a zászlóalj Somoskőújfalura 
vonuljon. Az 53-as zászlóalj legénysége és a mieink között az első 
napokban sok volt a súrlódás, de az később megszűnt, a Karancs közös 
elfoglalása pedig a két zászlóalj embereinek kapcsolatát megjavította. 
Steckerrel a Karancs elleni támadás éjszakáján hosszú időt töltöttünk 
együtt. Azt tanácsoltam, hogy a sikeres vállalkozás következtében meg
növekedett tekintélyét a fegyelem megszilárdítására használja fel. 

Somoskőújfalun néhány napot töltöttünk. Egy alkalommal Fóris 
ezredparancsnok éppen ebédkiosztás alkalmával haladt el a század kör
lete előtt. Megkérdezte, hogy tudnánk-e egy csajka ebédet adni, meg
éhezett és későn tér az ezredtörzshoz vissza. Az ebéd sertéspörkölt 
volt galuskával. Előbb azt hitte, hogy magamnak külön főzetek, majd 
amikor meghallotta, hogy a század ilyen ételen él, félig tréfásan, félig 
komolyan kérte, hogy a szakácsot engedjük át az ezredparancsnokság
nak. A választ természetesnek találta, mert az áthelyezésről többet 
nem beszélt. 

Újból elvonulásra sorakoztunk. Ez alkalommal menetelésünk célja 
Salgótarján volt, ahol bevagoníroztunk és szolnoki irányítással Buda
pest felé indultunk vissza. Útközben Szabótól többen engedélyt kér
tünk, hogy Pestre beugorhassunk. Azt válaszolta, hogy engedélyt sen
kinek sem ad, de édesanyját és nővérét maga is meglátogatja. 

Kelenföldre érve a forgalmi irodán érdeklődtünk, hogy szerelvé
nyünk mikor indul tovább. A. forgalmi tiszt azt válaszolta, hogy úgy 
Kelenföld, mint Ferencváros pályaudvarai zsúfoltak és véleménye sze
rint két napig is eltart, míg Budapesten átvergődünk. Ezt hallva el
határoztuk, hogy a napot Budapesten töltjük és a pályaudvarra másnap 
délelőtt jövünk vissza. Elindulás előtt tartalékos tisztekből a zászló
aljhoz némi pótlás érkezett. Az egyiket a mi századunkhoz osztották 
be. Miután pesti "volt, kérte, hogy velem tarthasson. A 11. század pa
rancsnoka, Beck Márton elvtárs is velünk tartott. 

Így a zászlóalj parancsnoki karából Szécsi Endre zászlóalj segéd
tiszt és Frányó, a 12. század parancsnoka maradt a zászlóaljnál. Hoterán 
elvtársat utasítottam, hogy visszaérkeztemig a század parancsnokságát 
veg^e át. 

Egyik rokonomat látogattam meg. Megdöbbentő volt, amit Buda
pest élelmezéséről elmondottak. Tök, gersli, igen rossz minőségű kuko
ricakenyér. Éheztek és a Tanácsköztársaságról csalódott, elkeseredett 
hangon beszéltek. Délután a hozzánk beosztott „pótlás"-sal találkoztam. 
Szórakozni indultunk. Az éjszakát az egyik Nagymező utcai orfeum
ban töltöttük. Ott — igaz, hogy elképesztő árakon — minden kapható 
volt. A nézőteret túlnyomórészt lánckereskedők és egyéb spekulánsok 
töltötték meg. 

Reggel Kelenföld pályaudvaron arról értesültünk, hogy vonatun
kat, a beérkezés után alig egy óra múlva visszairányították Salgótar
jánba. Tisztában voltam azzal, hogy az intézkedést valamely rendkí
vüli esemény okozta. Igyekeztem, hogy a századot mielőbb elérjem. Egy 
egyetlen kocsiból álló futárvonat néhány perc múlva indult. Utasa 
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Rákosi elvtárs volt, ki hozzájárult, hogy szakaszparancsnokommal az 
ő vonatán utazzunk. 

A salgótarjáni állomáson Eibenschütz gh. főnökkel találkoztunk 
össze. Tőle értesültünk, hogy a tegnapi nap folyamán az 53-asok 
somoskőújfalusi zászlóalja ellen a cseh intervenciósok támadást intéz
tek. A zászlóalj megfutott, az ellenség üldözte. Sessler Henrik, az 53-
masok ezredparancsnoka, a Salgótarjánban állomásozó tartalékzászló
aljat, a vasútállomástól mintegy egy kilométerre fekvő magaslat északi 
lejtőjén védelemre rendelte. Csatlakoztatta hozzájuk a szétzüllött so
moskőújfalusi zászlóaljat is. A védelmi állás kedvező volt. A veszélyez
tetett országút és vasútvonal alatta a völgyben kanyargott. 

Az üldözők rövidesen elérték a menekülőket és a védelemmel harcba 
bocsátkoztak. Mikor zászlóaljunk megérkezett, a vonal még állt, de a 
bomlás már megkezdődött. Az ellenség tüzelése miatt egyre többen 
hagyták el a vonalat és csoportba verődve az állomás felé tartottak. 

Zászlóaljunk Hatvanban ebédelt és akkor parancsot kapott, hogy 
helyezkedjen tűzkészültségbe, mert lehetséges, hogy a nyílt pályán éri 
támadás. Salgótarján állomásra érkezve jól hallották a fegyverropo
gást. Nyomban rajvonalba fejlődtek és úgy indultak a magaslaton fel
felé. A harc a túlsó oldalon folyt. 

A gerincvonalon áthaladva rohamoztak. Az ellenség megfutott. Köz
ben beesteledett. Az éjszaka folyamán a századok önálló feladatokat 
kaptak. A 10. századnak a Medvest kellett megszállnia. Hajnalban a 
század elindult. 

Én aznap este érkeztem, s nyomban továbbindultam a front felé. 
Az ezredparancsnokságig zászlóaljunk felvételező kocsijaival jutottunk 
el. A szakaszparancsnok velem jött. 

Fóris ezredparancsnokot még ébren találtuk. Mikor jelentkeztem, 
szigorúan felelősségre vont azért, mert a zászlóalj harcban vett részt 
és a parancsnokok nagyrésze beosztásától távol tartózkodott. A feddés 
után megkérdeztem, hogy a zászlóalj hol tartózkodik és hogy jutok 
oda. Azt válaszolta, hogy a zászlóalj jelenlegi tartózkodási helyét nem 
ismeri. Délután ebben az irányban előrenyomulóban volt. Az irányt 
a térképen megmutatta, de ez számomra nem jelentett segítséget. Vak 
sötét volt, až' eső csendesen esett, a terep erdőborította hegyekből ál
lott. Arra sem volt módja, hogy térképpel lásson el, mert az egész 
ezred csak azzal az eggyel rendelkezett, melyről tájékoztatott. 

Így inkább a véletlenre bíztam magam, mint az út ismeretére és 
elindultunk. Egy idő múlva épületből kiszűrődő világosságot láttunk, 
oda tartottunk. A ház valószínűleg Salgótarjánhoz tartozott. Egy ide
gen ezred egyik századának parancsnoksága volt. Megkíséreltem, hogy 
a századparancsnoktól tájékozódjam, de zászlóaljunk tartózkodási ' he
lyét nem ismerte, így nem adhatott felvilágosítást. Az utat egyedül foly
tattam, mert szakaszparancsnokom kijelentette: annyira elfáradt, hogy 
képtelen tovább gyalogolni és a századparancsnoktól szállást kért. Töb
bet nem találkoztam vele. 

Hajnalban a 12. század egyik tábori őrsére bukkantam. Ők látták, 
hogy a századom este hol készült az éj j élezésre. Oda vezettek. 
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A század a Medves lábánál egy mélyedésben tartózkodott. Az ezred
parancsnokkal éjjel folytatott beszélgetésből az volt a benyomásom, 
hogy a mai napon további előnyomulás nem történik, hanem a csapa
tok és az ellenség hollétének megállapítása a soron következő feladat. 
Ezért a századot úgy kell elhelyeznem, hogy ellenség megjelenése ese
tén a harcot eredményesen vehessem fel. A mélyedésből a hegyre ve
zettem a szakaszokat és a csúcs alatt körben helyeztem el. A géppus
kákat magasabbra rendeltem, hogy ütközet esetén a vonal felett át
lőhessenek. Rajonként két figyelőt jelöltettem ki és néhány helyen 
lövészárok kiásására adtam parancsot. Az éjszakai eső elállt, a nap 
melegen sütött, az emberek megszomjaztak. 

Kovács szakaszparancsnok összeszedte a kulacsokat és néhány em
berrel vízért indult. Talán egy kilométerre tőlünk egy vadőr kunyhó
jára bukkant. Az épülethez kút is tartozott, vize jó ízű volt. A vadőr 
meglepve újságolta, hogy félórával azelőtt az ellenség vitt onnan vizet. 
A mi jelenlétünkről addig nem tudott, a kunyhóból a Medves nem 
látszott. 

Az értesülés nyomán éppen felderítő járőrt akartam küldeni, mi
kor nótázást hallottunk. Nemsokára kivehettük a dallamot, csehül éne
keltek. Nyomban felfejlesztve, a hang irányába csoportosítottam át a 
századot és jól rejtve fektettem le. A hegyoldalt valami tormalevél
szerű dudva borította, melyben a csatárok jól rejtőzhettek, de a kilö
vést nem akadályozta. Szigorú parancsot adtam ki, hogy vezényszavam 
előtt senki se tüzeljen. Két részre osztottam a századot. A két félszázad 
egymás fölött feküdt. A csatárköz öt lépés volt, a második félszázad, 
mintegy harminc lépésre az első mögött. Olyan tereprészt választottam, 
hogy a második magasabban fekvő félszázad tüzelése az elsőt ne ve
szélyeztesse. A géppuskákat a második félszázad fölött állíttattam fel. 

Nemsokára megláttuk az ellenséget. Egy völgy kanyargott felénk, 
abban meneteltek. Ide tartottak, a Medvesre. Egy zászlóalj közeledett, 
három-négy tiszt haladt a menet élén. Három század követte. 

Az él tizenöt-húsz lépésre közelítette meg a Medves lábát, mikor 
a tűzparancsot kiadtam. A nótázás abban a pillanatban megszakadt, vad 
pánik tört ki, mely eszeveszett futásban nyilvánult meg. Rövidesen a 
gyalogsági tüzet beszüntettem, majd két géppuskáét is. Nemsokára a 
völgykanyarban eltűntek a szemünk elől. Ekkor a másik két géppuska 
is abbahagyta a tüzelést. 

Az ellenség súlyos veszteséget szenvedett. Annyira elővigyázatlanul, 
gyanútlanul meneteltek, oly váratlanul zúdult rájuk hatalmas tűzcsapá
sunk, hogy tüzelésre nem is gondolhattak, csak menekülésre. Valóban 
egyetlen puskát sem sütöttek el. Futásuk nyomát a közelünkben el
esettek holttestei, távolabb eldobált fegyverek, katonai felszerelési tár
gyak jelezték. 

Szverle Bálintot szakaszával felderítésre küldtem. A parancs úgy 
szólt, hogy addig a völgy kanyarig menjenek előre, ahol az ellenség el
tűnt szemünk elől. Ott nézzenek körül, de ha nem észlelnek semmit, 
ne menjenek tovább, jöjjenek vissza. Két raj rajvonalban haladjon, 

106 



a másik kettő száz lépésre mögöttük rendekben. Szverléék rövidesen 
visszatértek és jelenettték, hogy ellenség nem látható. 

Megérkezett Gergely János, a szakács. Jelentette, hogy nem kapott 
felvételt, nincs mit főzzön. Valaki néhány közelben legelésző birkát 
látott. Hotorán és Gergely indultak oda és meglepően olcsón két birkát 
vásároltak. A konyha mintegy két kilométerrel távolabb állott. Gergely 
jelentette, hogy hozzávalója van és a két állatot örömmel terelte maga 
előtt. ígérte, hogy jó ebédet készít. 

Alig távozott, mikor a csúcsra 15-ös gránát csapódott be. Hatalmas 
tölcsért vágott. Egy pillanatra kitört a pánik, néhányan összevissza 
rohangáltak. Erélyesen rendet teremtettem. Először „Feküdj"-t vezé
nyeltem, majd rajonként az eredeti felállítási helynek megfelelően jó 
ritkán helyeztem el az embereket. Az első gránát belövés lehetett, mert 
rövid szünet után egyik a másikat követte. Ez az idő azonban elég volt 
arra, hogy az embereket szétszórjam. Készenlétbe helyeztettem a se
besültvivőket, majd amikor a tüzérségi tűz folyamatos lett, arra is uta
sítást adtam, hogy a gránáttölcséreket fedezésre használják fel. A pánik 
az első parancs elhangzása után megszűnt és a század az elég erős tü
zérségi tüzet jól tűrte. Veszteséget nem szenvedtünk. 

Az ellenséges tüzelés csak alkonyatkor hallgatott el. Bizony az ebé
det vacsora időben osztattam ki. Kilenc órakor takarodót fúvattam. 
Tapasztalatom szerint az ilyen morális akciók hatásosak voltak. Az el
lenség közellétének semmibevevése, a vele szemben tanúsított fölényes 
magatartás, a másik fél biztonságérzetét és a harci szellemét bénította. 
A századot viszont ez a kis hetvenkedés felvillanyozta. Többen először 
éltek át komolyabb ágyútüzet, ami bennük szorongást váltott ki. Ez a 
szorongás most feloldódott. A biztonsági intézkedéseket azért nem ha
nyagoltam el és gondoskodtam arról, hogy a figyelők éberségét ellen
őrizzék. 

Reggel parancs érkezett, mely szerint meneteljünk a tőlünk mintegy 
15 km távolságra, északkeleti irányban fekvő Ajnácskő községbe. Az 
utat elég nehéz, hegyes terepen tettük meg. Mire beértünk, a zászlóalj 
többi részét is ott találtuk. A század érkezését Szabó zászlóalj parancs
noknak jelentettem, majd ebédkiosztásra és pihenőre adtam parancsot. 

Szabó elmondotta, hogy a Tanácsköztársaság egyik fontos vezető 
személyisége — azt hiszi, Böhm Vilmos — járt itt és a zászlóaljat meg
dicsérte. A továbbiakban arról tájékoztatott, hogy az ellenség annyira 
elszaladt, hogy az érintkezés teljesen megszakadt és a hadosztály nem 
tudja, meddig vonultak vissza. Századomat arra utasítja, hogy a Balog
fala felé vezető úton induljon el és addig meneteljen előre, míg az el
lenséget megtalálja. Akkor végezzen alapos felderítést, az észlelteket 
jelentse és a további parancsot várja be. 

Figyelmeztetett, hogy a vállalkozás több napig tarthat, a zászlóaljjal 
az összeköttetés bizonytalan lesz, lőszert, élelmiszert ennek megfelelően 
vételezzünk fel. Nyomatékosan rámutatott arra, hogy, ha az ellenséget 
megtaláltuk, kockázatos kalandba ne bocsátkozzunk, a feladat az ellen
ség felderítése, nem pedig az, hogy a század esetleg felmorzsolódjon. 

A szolgálatvezetővel a készleteket számbavétettem és őt azok meg-
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felelő kiegészítésére utasítottam. A pihenő befejeztével a századot el
indítottam. A faluból nótázva vonultunk ki. A vonatoszlop félóra múlva 
követett bennünket. 

Mikor a mintegy két kilométerre fekvő vasútállomást elhagytuk, 
pihenőt tartottam és megvártam, míg a vonatoszlop felzárkózik. Addig 
biztosított menet felvételére adtam parancsot. Az elő-, jobb- és bal
oldalvédet az első szakasz adja, melyet egy géppuskával megerősítet
tem. Utóvéd a negyedik szakasz negyedik raja. A három géppuska a 
második, a vonatoszlop pedig a harmadik szakasz után menetel. 

A század eredetileg egy géppuskával indult el, melynek úgyneve
zett könnyű állványa volt. A Karancson zsákmányoltakból négyre 
egészítettük ki a géppuskákat és a mi régi géppuskánk is normál áll
ványt kapott. A többi géppuska a 12. századnak jutott, mert a 11. 
század kiképzett géppuskások hiányában nem igényelt. 

A géppuskákat először szakaszonként osztottam el, de ez a rendszer 
nem vált be. Előfordult, hogy - egy-két szakasz akár a feladat, akár a 
terep sajátossága miatt a nagy tűzerejű fegyvert nem használhatta ki, 
másutt viszont jobb szolgálatot tehetett. Ezért később a géppuskákkal 
közvetlenül rendelkeztem. Külön géppuskás parancsnokot nem nevez
tem ki. A géppuskákra vonatkozó parancsaimat Korpás István, a leg
régibb irányzó továbbította. 

Az elővéd négy főnyi élt küldött előre, mellyel az összeköttetést látó-
és hallótávolságra menetelő összekötőpárokkal tartotta. Jobb- és bal-
oldalvédül három-három csatárt küldött ki. Ez elegendő is volt, mert 
a terepet jól áttekintettük. Az elővéd és a főcsapat között szintén 
összekötőpárok haladtak. Az él- és a főcsapat menetoszlopának eleje 
közötti távolság közel félkilométer volt, ami meglepetés ellen majd
nem teljes biztonságot jelentett. Az elővéd is jelentős erőt képezett, 
mert Hotorán rendelkezésére az élt, oldalvédeket és összekötőpárokat 
leszámítva, félszakasz és egy géppuska állott. 

Az úton semmiféle esemény nem történt. Kevés járó-kelővel talál
koztunk. Érdeklődtünk tőlük, hogy az ellenség merre lehet. Nem tud
ták. Többször előrenyargaltam az élig, sőt ahol az utat beláttuk, az él 
elé is, de minden csendes volt. A biztosítások éberen, a terepet és egy
mást figyelve meneteltek, a század gondtalanul csevegve és cigaret
tázva haladt. A szuronyt csak a biztosítással tűzettem fel, a század 
szuronyt rejtve menetelt. Az emberek hangulatára jellemző volt, hogy 
amikor egyszer á harmadik szakasz mellett lovagoltam, az egyik raj
parancsnok megkérdezte, hogy a szuronyt ne tűzzék-e fel. Egyik katona 
megszólalt, hogy arra roham közben is jut idő. Semmiféle szorongás, 
vagy éppen félelem nem volt tapasztalható. 

Közvetlenül Balogfalva előtt egy katonaviselt idősebb parasztember 
arról tájékoztatott, hogy a faluban nincs ellenség, de a községen túl né
hány kilométerre északi irányban fedezéket ástak és ott rendezkedtek 
be védelemre. A lakosságot nem engedik a mezőre, nehogy állásaikat 
megközelítse. 

A községbe az elővéd és a szálláscsinálók vonultak be. Addig, míg 
a falut nem biztosítottuk, a század a falu déli szélén várakozott. Az állo-
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másépület a falu északi végén emelkedett. Az elővéd addig hatolt előre. 
Ott két tábori őrsöt és az országútra egy álló j árőrt állítottam fel. A 
telefonistákat az állomás épületbe rendeltem és arra utasítottam, hogy 
kíséreljék meg a vasúti távíróvonal felhasználásával a zászlóaljjal való 
telefonösszeköttetés kiépítését. 

Erősen alkonyodott, de az ellenség hollétéről még nem volt tudo
másunk, hiszen az öreg paraszt által elmondottakat ellenőrzés nélkül 
nem fogadhattam el. Egy kicsit előre lovagoltam, hátha látok valamit. 
Körülbelül két kilométert haladhattam, amikor géppuskatűzzel vissza
térésre kényszerítettek. 

Közben a század elszállásolt, megkezdődött a vacsora kiosztása. 
Vacsora után az első szakaszt, a második váltotta fel. A tábori őrszol
gálat csak a szakasz felét igényelte, a többi készültségben maradt. 
A váltást személyesen ellenőriztem és visszajövet az állomásépületbe 
néztem be, hogy a telefonisták munkájáról tájékozódjam. 

Jelentették, hogy a vasúti távíróvonalak vizsgálata közben cseh 
nyelvű beszélgetést hallottak. Nyomban három szlovák anyanyelvű vö
röskatonát vezényeltem a telefonistákhoz, akik a dobozhallgató fel
használásával lehallgató állomást létesítettek. Valóban az ellenség be
szélgetése hallatszott, ö k is felhasználták a vasúti távíró vezetékét, de 
a vezeték felénk húzódó részét nem szakították meg. Éppen a tüzérségi 
megfigyelő beszélt, aki az állomásépület környékén katonákat, állandó 
jövés-menést tapasztalt és az üteghez éppen a lőelemeket diktálta be. 
Valóban néhány perc múlva a közelben gránát vágódott be. Majd a 
lőelemek helyesbítése hallatszott, amit újabb becsapódás követett. 

A telefonistákat utasítottam, hogy a szaladgálást szüntessék be, a 
figyelést éjjel-nappal folytassák és észlelteiket jegyezzék. A dobozhall
gató — mint ismeretes — hallgatókagyló és mikrofon egybeépítve. Attól 
azonban, hogy az ellenség a mi telefonistáink beszélgetését meghallja, 
nem tartottam, mert mikrofonként csak akkor működik, ha a rajta el
helyezett gombot megnyomjuk. 

Az eredeti feladat, a zászlóaljparancsnoksággal való telefonössze
köttetés megteremtésének végrehajtását is megsürgettem. Ajnácskő ál
lomásig a vasúti vonalat használtuk fel, onnan a zászlóaljig tábori 
vezetéket. Hajnalig az összeköttetés kiépült. Mi gondoskodtunk arról, 
hogy az ellenség ne hallgathasson le, mert a vonalat az állomásépület
nél elvágtuk. 

A faluba érve futkosó embereket láttam, akik több-kevesebb batyu
val nyugati irányban szaladtak. A lakosságot a gyér ágyútűz riasztotta 
meg. A nagyobb biztonságot nyújtó borpincékbe menekültek. A század 
katonái az ágyúzásra most már nem vetettek ügyet. Tréfáltak, évődtek 
a futókkal. 

Az este folyamán a szakaszparancsnokkal megbeszélést tartottam. 
Elhatároztuk, hogy a hajnal beállta előtt felderítést végzünk. Az eddig 
tapasztaltak alapján az öreg paraszt tájékoztatása helyesnek látszott. 
Ügy döntöttünk, hogy a sötétség védelme alatt addig a könyökig hala
dunk előre, ahol az országút és a vasút Feled felé keletre kanyarodik. 
Valószínű, hogy kelet—nyugati irányban foglalt az ellenség állást. Ha 
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a körülmények kedvezőek, megkíséreljük, hogy az ellenség vonalába be
törjünk. A vállalkozásban az első szakasz és egy géppuska vesz részt. 
A falu északi kijáratánál egy szakasz rajvonalban helyezkedik el, két 
szakasz a másik három géppuskával a templom előtt készenlétben tar
tózkodik és a községbe vezető utakat járőrökkel sűrűn ellenőrzi. 

Még a megbeszélés alatt érkezett be az addig végzett lehallgatás 
anyaga. Ütegek, tüzérségi megfigyelők, század- és zászlóaljparancsnokok 
beszélgetései. Az egységeket hol szolgálati számmal, hol a parancsnok 
nevével jelölték meg. Érdekes adatok voltak, mert az ellenség erejére 
következtethettünk, de arra nem adtak felvilágosítást, hogy ezek az 
alakulatok a terep melyik pontján helyezkedtek el. 

Vállalkozásunkat a sötét éjszaka segítette. Nesztelenül, és észre
vétlenül értük el a könyököt. Itt a szakasz lefeküdt és három embert 
járőrbe küldtem. Azt a feladatot kapták, hogy az ellenség hollétét, 
főleg hallgatózás útján megállapítják. Nemsokára visszatértek és je
lentették, hogy az ellenség az előttünk húzódó domb oldalán tartózko
dik. Hallották, amint a figyelő járkál, majd megáll és bokázva, ritmi
kusan csattogtatja bakancsai sarkát. Széles rajvonalba fejlődtünk és igen 
óvatosan mozogva — többnyire kúszva — a domboldalon 60—80 lépést 
haladtunk felfelé és ott csendben maradtunk. A géppuskát a szakasz 
közepén helyeztem el. Az emberek kézigránátot készítettek elő. 

Enyhe fuvalat támadt fel és mi is meghallottuk az őrszem bakancsai 
által okozott zajt. A sötétség csökkent. Az embert még nem láttuk, de 
az már kivehető volt, hogy ott valami mozog. A gyep sötétjéből hal
ványan vált el a lövészárokból kiásott föld kiszáradt, világosabb ár
nyalata. Az idő elérkezett. 

Rövid géppuska sorozattal egyidőben kézigránát össztüzet dobtunk. 
Az őrszem szétcsapta karjait, a levegőbe ugrott és arccal előre bukott 
a földre. A következő pillanatban a kézigránátok robbanásának füstje 
eltakarta. 

Rohamoztunk. Az ároktól alig 20—40 lépésre voltunk. Mire beér
tünk, ellenséget alig találtunk. Kiugráltak az állásból és a gerincvonal 
fel futva, rövidesen eltűntek szemünk elől. Korpás géppuskája akadályt 
kapott, hüvelyszakadás történt, emiatt tűzzel nem üldözhettük őket. 
Az egyik fedezék parancsnoki állás lehetett. Ágy, asztal volt benne, az 
asztalon elég jó vázlat. 

Beállt a szürkület. Visszavonulásra adtam parancsot. Három sza
kasz rajonként csoportokban szökellt, a negyedik rajvonalban fedezte. 
Elértük az országutat, rövidesen holt térbe jutottunk, nem tüzeltek ránk. 
Kettősrendekben meneteltünk vissza. 

Az állomásépület előtt az egyik telefonista az ellenség veszteségét 
jelentette. Lehallgatás útján szereztek róla tudomást. Arról is értesítet--
tek, hogy a telefonösszeköttetés a zászlóaljjal kiépült. Szabó zászlóalj-
parancsnoknak nyomban jelentést tettem. Jelentésemet kétkedéssel fo
gadta és parancsot adott, hogy az ellenséget tovább nyugtalanítsuk. 

A tábori őrsök kivételéve] a század többi részét pihentettem. Nap
közben az ellenséges tüzérség újból megszólalt. Most már a századpa
rancsnokság környékét is tapogatta. A lehallgatás szerint a tüzérségi 
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megfigyelő azt állította, hogy csak az állomásépület és a századparancs
nokság környékén tapasztalt erősebb mozgást. 

Ebből az következett, hogy a tüzérségi megfigyelőállásból a faluba 
belátnak. Minthogy a cseh állásokból ide nem tekinthettek be, valószínű 
volt, hogy az ellenség a falu közelében tüzérségi megfigyelő állást tolt 
előre. Több járőrt indítottunk, a számbajöhető hegyoldalakat átkutat
tuk, de megfigyelő állást nem találtunk. 

Másnap hajnalban nagyobb méretű rajtaütést készítettünk elő. A 
vállalkozásban három szakasz vett részt, a negyedik a falut biztosí
totta. A betörést ugyanazon a helyen hajtottuk végre, ahol az előző 
nap. Két raj hatolt be az ellenséges árokba és nyugati irányba az árok
ban harántgáttól harántgátig hatoltak előre. A harmadik raj szintén 
követte őket az állásba, és ott befészkelte magát és helyben maradva 
további műveleteinket kelet felől biztosította. 

Két szakasz négy géppuskával az ellenség által megerősített domb
sortól délre majdnem párhuzamosan vonuló magaslaton helyezkedett 
el. Géppuska fedezetet az első szakasz negyedik raja képezett. Amikor 
a göngyölítést végző félszakasz a félszázad vonalát túlhaladta, ezek 
előretörtek és až ellenséges árokba — melyet a támadó félszakasz ad
dig megtisztított — behatoltak. Előretörés közben az ellenséget gép
puska tűzzel fogtuk le. 

Abban a pillanatban, - mikor a támadásunk megindult, a harci zaj 
hallatára az ellenség megfutott. A fután általános volt. Ott is szalad
tak, ahol nem támadtunk és nem is szándékoztunk támadni. A futókra 
csak a gerincvonalig tüzelhettünk, azon túl holt térbe kerültek, eltűntek 
a szemünk elől. Most későbbi időpontban támadtunk, a látási viszonyok 
jobbak voltak. így megfigyelhettük, hogy tőlünk nyugatra oly nagy tá
volságra is szaladnak, hogy az üldözés géppuska tűzzel is eredmény
telen. 

A támadás végrehajtása közben kiegészítettem az ellenséges árok
rendszerről készített vázlatomat, mely most már a lehallgatás és a 
kétszeri támadás észleleteinek felhasználásával elég pontos volt. A nagy 
kiterjedésű területet egy századdal nem tarthattam, az üldözés is túl 
kockázatos lett volna, azért a Balogfalvára való visszatérést határoz
tam el. Kürtszó útján sorakoztattam, nehogy valaki leszakadjon. A tá
madás megindításától a sorakozóig körülbelül egy óra telt el. Ellenséges 
tüzet egész idő alatt nem észleltünk. Az ellenségen úrrá lett a pánik. 

Hazaérve a lehallgatók ismét az ellenség veszteségét jelentették és 
azt, hogy parancsnokságuk csak a legnagyobb erőfeszítés árán bírta 
őket rá, hogy az általunk már ismert állásrendszert újból megszállják. 
A zászlóaljnak most is jelentést tettem, a vázlatot küldönc útján jut
tattam el. A délelőtt folyamán parancs érkezett, hogy a század másnap 
reggel Ajnácskőre vonuljon be. 

Elvonulásunkat az ellenség néhány gránáttal zavarta. Míg a tűz 
által veszélyeztetett útszakaszon haladtunk, a század egyenként szaka
dozva menetelt. Zavart, veszteséget az a néhány ágyúlövés nem okozott. 

Ajnácskőre érkezve újabb felderítésre kaptunk parancsot. Meg 
kellett állapítanunk, hogy Detér községben ellenség tartózködik-e? A 
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falu Ajnácskőtől északkeletre, mintegy nyolc kilométer távolságra fek
szik. Ellenséget nem találtunk. A gyógyszertárban és a községházán 
kérdezősködtünk. Ügy a patikus, mint a jegyző meglehetősen ridegen 
fogadtak bennünket. Alig rejtették el ellenszenvüket, amiből arra kö
vetkeztettünk, hogy a közelben ellenség lehet, különben színészked
nének. 

Valóban velünk egy időben a dandár lovasjárőre más irányból 
végzett felderítést. Gesztete község előtt jól leplezett géppuskafészek
ből közelről erős tüzet kaptak és elég komoly veszteséget szenvedve 
kénytelenek voltak visszavonulni. 

Visszatérésünk után Szabó zászlóaljparancsnok elvtárs közölte, hogy 
az ezredet a hadosztályparancsnokság a jól végzett felderítőszolgálatért 
dicséretben részesítette. A mi jelentéseink hitelessége is bebizonyoso
dott. A hadosztály hírszerzői alátámasztották vázlataink és jelentéseink 
helyességét. A dicséret zászlóaljparancsban is megjelent. A század
parancsban a vállalkozásban kiemelkedően részt vevők személy sze
rint, a harcokban bevetett szakaszok megkülönböztetve szerepeltek. 
Természetesen az egész századot megdicsértem. 

A jnácskőről Füleken át a kis Sávoly községet értük el. Zászlóalj 
kötelékben meneteltünk. A vonatoszlopot Füleken hátrahagy

tuk és biztosított menetben északkeleti irányban haladtunk tovább, 
A Csurgó völgy után északnak fordultunk. Elértük a Guszana magaslat 
déli nyúlványát. Eddig jóformán erdők között, úttalan utakon halad
tunk. Most alattunk széles völgykatlan terült el. Északra vagy két 
kilométerre Nagydaróc község emelkedett. Erős fegyver és géppuska 
tüzelés hallatszott. Ahogy a gerincvonalon áthaladtunk, a golyók min
den irányból fütyültek. 

A zászlóalj az erdő széléig ment előre. Ott a századok szakaszon
ként egymás mögött lefeküdtek. Mi tájékozódás céljából kijöttünk az 
erdőből. 

Fóris ezredparancsnok ott, az erdő szélén várt ránk. Ismertette, 
hogy tőlünk északnyugatra a 198-as magaslaton és attól nyugatra a 101. 
gy. e. tüzel és a helyzet nem ismerése következtében ezt a tereprészt 
is tűz alatt tartja. Az északi irányból tapasztalható lövöldözés a 
Nagydarócot védelmező ellenségtől származik. Parancsot adott, hogy 
a 101-esek tüzelését figyelmen kívül hagyva a völgybe ereszkedjünk 
le és a támadást Nagydaróc ellen indítsuk meg. 

Előretörésünkkor a 101-esek a tüzelést fokozták. A síkságra érve a 
magas vetés takart bennünket, de a hátulról jövő lövöldözés nagyon 
kellemetlen és zavaró volt. A falu szélét már vagy háromszáz lépésre 
közelítettük meg, mikor végre a 101-esek tüzet szüntettek. 

Az ellenség nem várt be bennünket. A falu szélén valami patakocska 
folyt. Nem akadályozott volna bennünket, de a lakosság elénk jött, a 
vízen pallókat fektetett át, hogy ne kelljen gázolnunk. A falu cigány
zenészei is velük tartottak, csárdást játszottak és az asszonyok, leányok 
követelték, hogy a vöröskatonák táncoljanak. Pár perc múlva a mulat
ságnak végét vetettem és a századot a templom előtt gyülekeztettem. 
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Az ütközetben (két emberünk megsebesült. Steigerwald Jbzsef és 
Csete István, valószínűleg géppuskától, mindkét lábukra láblövést kap
tak. Minthogy vonaloszlopunk nem követett és hosszabb menet előtt 
álltunk, a sebesültek és a géppuskák szállítására két kocsit a falusiaktól 
vettem igénybe. 

Közben engem is baleset ért. Kurta irányzó rosszul ürítette ki 
géppuskáját. Három helyett kétszer ismételt és így egy golyó a töltény
űrben maradt. Mialatt a kocsi mellett állva intézkedtem, a túlsó ol
dalon valamelyik katona a géppuskát babrálta és a billentyűt meg
nyomta. A golyó az oldalcső és a lőcs vasalásán áthatolt és az olda
lamba fúródott. Komolyabb fájdalmat nem éreztem. A sebet a zászlóalj 
főnöke este nézte meg. Kezelésre nem volt szükség. Azt mondta, sze
rencsém volt. 

Harc Kassáért 

Hosszú menetelés kezdődött. Guszana községen át a Miskolc felé 
vezető főútvonal felé tartottunk, amit Várgedénél értünk el. Ott talál
koztunk a vonatoszloppal. Két napig élelmezés nélkül maradtunk. A 
század a nélkülözést jól tűrte. Menetvonalunkból említést érdemel 
Feled, Rimaszécs, Putnok, Sajószentpéter, Miskolc. 

Miskolc után Felsőzsolca, Szikszó következett. Szikszó után a Ta
nácsköztársaság háborúja óta először ezredkötelékben meneteltünk. Most 
már biztosított menetben haladtunk. Az elő- és oldalvédeket valószínű
leg az első zászlóalj adta, az utóvédet a 12. század képezte, mely a mi 
zászlóaljunkhoz tartozott. Az egész ezred vonatoszlopa a második zászló
alj után és a mienk előtt, tehát közöttünk menetelt. 

Utvonalunk Alsó-vadász, Homorogd, Kupa, Felső-Vadász, Orosz-
Gadna, Újlak, Vendéghi, Vajda, Buzita volt. Buzitáig érdemleges ese
mény nem történt. Ezen a községen a reggeli órákban haladtunk át. 
A falut az ellenség felgyújtotta. A házak még füstöltek. 

Az asszonyok elmondották, hogy előző nap a községen lakodalmas 
menet haladt át, melyet vöröskatonák követtek. A faluban tartózkodó 
cseh intervenciósok elszaladtak. Később a vöröskatonák eltávoztak, a 
csehek visszatértek. Gyújtogatni kezdtek, a férfiakat pedig agyonlövöl
dözték. Alig van olyan ház, mely halottat ne siratna. Az út két olda
lán mintegy negyven-ötven leégett házat láttunk. 

A községen áthaladva mögöttünk maradtak a hegyek, síkságra ér
tünk. A falutól északkeletre három-négy kilométer távolságról tüzelés 
hallatszott, mely egyre erősödött és mind szélesebb vonalra terjedt el. 
Tüzérségi lövedékek becsapódását is láttuk. Az I. és II. zászlóalj az el
lenséggel harcba bocsátkozott. A balszárnyszázad közepe a Kemaróc 
község felé vezető útra támaszkodva tört előre. 

Mi, a III. zászlóalj, szintén rajvonalba fejlődtünk. Az ezred tar
talékát képeztük, melyet az ezredparancsnok, a balszárny mögé ren
delt. Körülbelül a kamaróc—makranci út elágazásánál jártunk, mikor 
a támadó arcvonal megállt. A makacsul védekező ellenség közvetlen 
közelébe értek. Ilyen távolságról már csak rövid előreszökellésekkel 
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küzdhették magukat előre. A tűz erősödött, egyre több sebesült jött 
hátra. Vérző lovat is vezettek. 

Az ütközetet Fóris ezredparancsnok lóhátról vezette. Szabó zászlóalj
parancsnok és mi, századparancsnokok is, még lovon ültünk. Most az 
ellenség két-három üteggel az első vonal és mi közénk zárótüzet bocsá
tott, hogy a tartalék bevetését akadályozza. A támadás elöl elakadt. 
Fóris parancsot adott, hogy zászlóaljunk sűrítse be a rajvonal balszár
nyát és rohamozzon. 

Mi úgy fejlődtünk menetoszlopból rajvonalba, hogy a 11. század 
tőlünk jobbra, a 12. pedig balra került. Ez a mód igényelte a legkeve
sebb oldalmozgást. Szabó zászlóaljparancsnok sakktábla alakzatot ren
delt el. A 11. és 12. század indult, a 10. század a középen kétszáz lé
péssel lemaradva követte. 

A 11. század hosszú idő alatt vergődött át a zárótűz alatt tartott 
területen. Egy-egy becsapódás után visszarettentek, tétováztak, újból 
nekiindultak és emiatt a veszélyeztetett területen feleslegesen sok időt 
töltöttek. Ez a bizonytalankodás következménnyel járt, mert tíz-tizen
két főnyi veszteséget szenvedtek. Ennek a helytelen magatartásnak a 
veszélyére mindjárt felhívtam a század figyelmét és az embereket újból 
szakaszonként figyelmeztette, hogy a zárótűz vonalán teljes' futással 
hatoljanak át. Ezenkívül a századon belül is sakktábla alakzatot ren
deltem el oly módon, hogy a 2. szakasz elsőnek halad át, őket jobbról 
és balról követi az 1. és 3., utoljára a 4. szakasz. 

Még lovon voltam és így módcm volt arra, hogy mikor egy-egy 
szakasz a tűz alatt tartott területre ért, egyik szárnytól a másikig 
vágtázva az embereket gyorsan futásra ösztökéljem. Amikor a szá
zadot átvezettem, lépést vezényeltem. A szakaszok kiigazodtak, a tér
és távközt felvették és a rendezetten felvonuló század olyan jól mu
tatott, hogy az ezredparancsnok megdicsérte. A század katonái nem
csak a dicséretnek örültek, hanem annak is, hogy a tüzérségi tűzben 
való előnyomulást most megtanulták és jól hajtották végre. Ezt bizo
nyította, hogy veszteségünk nem volt. 

Az ellenség Kamaróc előtt pár száz lépésre védekezett. Még mi
előtt saját rajvonalunkat elértük volna, láttam, hogy a védelem inog, 
mutattam a közelemben tartózkodó katonáknak, hogy az ellenség 
soraiból egyesek otthagyják a vonalat és a falu felé futnak. Itt már 
mi is rajonként törtünk előre, mert a tűz erős volt. A századot saját 
rajvonalunk mögött mintegy harminc lépésre attól és vele párhu
zamosan gyülekeztettem. Mikor mindegyik raj beérkezett, onnan hely
ből rohamot vezényeltem. A távolság rohamtávolságnál jóval nagyobb 
volt, de arra számítottam, hogy a demoralizált védelem előretörésünk 
hatására felbomlik és megszalad. Valóban így is történt. Űjból lépésre 
lassítottunk és rajvonalunk Kamaróc községen megállás nélkül haladt 
át. Mi kerültünk előre. Nagyida irányába tartottunk. 

A falu szélén a nagy daróci jelenet ismétlődött meg. A lakosság 
nagy szeretettel és zeneszóval várt ránk. Néhány percig nem hábor
gattam a táncolókat, de aztán az első szakaszt a falu északi kijáratáig 
küldtem előre. 
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Közben érintkezésbe léptem Szabó zászlóalj parancsnokkal, ki kö
zölte, hogy zászlóaljunk a falu északi szélén szállásol el és biztosítja 
az ezredet. Utasított, hogy a védelmet az én századom lássa el. 

A faluból kivezető út jobb és bal oldalán egy-egy rajból álló 
tábori őrsöt helyeztem el, a tábori őrsöt adó szakasz másik felét 
készültségbe rendeltem. A századtörzzsel a református lelkészlakba 
szállásoltam el, egy szakaszt a szembenfekvő iskolában, a többit az utca 
mindkét oldalán a falu északi széle felé. 

Hajnalban" Király elvtárs, a lovászom, azzal ébresztett fel, hogy 
az ellenség betört a faluba. Valóban ropogtak a puskák és néhány 
srapnel robbanása hallatszott. Karabéllyal a kezemben az utcaajtóba 
futottam és Királynak odakiáltottam, hogy küldje a többieket. A szá
zadtörzs elég jelentős létszámú volt. Három telefonista, négy szakasz
küldönc, négy sebesültvivő, szolgálatvezető, századírnok, lovász, sze
mélyi küldönc jelentős tűzerőt képviselt. Láttam a falu szélén az 
ellenséget. Nyomban tüzeltem rájuk, a századtörzs is csatlakozott hoz
zánk, a küldöncökkel pedig a szakaszokat riasztattam. Parancsot 
adtam, hogy az iskolában elszállásolt szakasz nyomban, tehát felöltö
zetlenül, nyisson tüzet, a többi szabályszerűen riadozzon. Mikor az 
utóbbiak elkészültek, a kertek alatt a falu szélére irányítottam őket. 

Azt a parancsot adtam, hogy a további ellenséges beszivárgást 
akadályozzák meg, egyben a községbe került ellenséget a visszatérés
ben gátolják meg. Ezt nem teljesíthették, mert mire a falu szélét 
elérték, az ellenség megszaladt. 

Rövidesen felszerelt az iskolában elhelyezett szakasz is és ekkor 
az egész századdal a falu szélén raj vonalat vettem fel. Az ellenség 
már nem volt látható, ezért Szverle Bálintot szakaszával felderítésre 
küldtem: addig menjen, míg az ellenséget megtalálja. Állapítsa meg, 
milyen erővel vannak, aztán térjen vissza. A Kassa felé vezető úton 
indult el. 

Szverléék indulása után talán egy fél óra múlva a 12. század 
került a falu szélére és ők is megindultak Kassa felé. Nemsokára 
érkezett a 11. század, majd Szabó zászlóaljparancsnok a zászlóalj
törzzsel. Szabó az általam kiadott intézkedéseket helyeselte, de azon 
mérgelődött, hogy a 12. század parancsa nélkül cselekedett. 

Talán egy óra hosszáig feküdtünk a falu szélén, mikor az ezredtől 
indulásra kaptunk parancsot. Minthogy jelentős saját erő haladt előt
tünk, Szabóval egyetértésben mindössze egy rajnyi élt küldtem, mint
egy kétszáz lépésre előre. 

Póly i majornál egy elhagyott ütegállást láttunk. Erős ágyúzás is 
hallatszott. A hang után azt állapítottuk meg, hogy a harc körülbelül 
Hidasnémetinél folyik. 

A távolban már láttuk Kassát, mikor a 2. szakasz visszaérkezett, • 
Szverle jelentette, hogy jó darabon bent volt Kassán. Az ellenség a 
várost elhagyta. Találkozott a 12. századdal is, azok benn maradtak 
Kassán. Az ágyúzás Hidasnémeti felől mind erősebben volt hallható. 

Kassa szélén óriási tömeg és a polgármesterrel az élén a városi 
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tanács várt ránk. ösi szokás szerint egy kis bársonypárnán a város 
kulcsát nyújtották át Szabónak. A polgármester lelkes szavakkal 
üdvözölt bennünket, hangja a meghatottságtól többször elcsuklott. 
Kassa népe valósággal megrohant bennünket, öleltek, csókoltak, virág
gal, cigarettával, csokoládéval, süteménnyel halmoztak el. A házak 
zászlódíszt öltöttek. A tömeg olyan sűrű volt, hogy alig voltunk 
képesek haladni. Közben a hátunk mögül, Hidasnémeti felől lanka
datlan erővel dörögtek az ágyúk. 

A kassai Dóm előtt, ahol II. Rákóczi Ferenc hamvait temették el, 
fehér miseöltözetben sok pap várt ránk. Egy főpap beszédet mondott, 
melyben megáldotta a Vörös Hadsereget és Rákóczi kurucai utódai
ként emlegette. 

Míg a városon átvonultunk, a lakosok sok mindent beszéltek el. 
így a többi közt elmondották, hogy pár nappal ezelőtt a városban 
székelt francia tábornok egy tizennégy éves fiúcskát végeztetett ki. 
A kisfiú valami miatt összeszólalkozott a katonákkal és szidalmazta 
őket. Ezért meg kellett halnia. Ugyanaz a tábornok nem hitte el, hogy 
a mieink már a városban vannak és két háztömbnyire voltak csapa
taink, mikor autóba ült és elmenekült. 

Végre átértünk a városon és a Papírmalom felé vezető utcákat 
biztosítottuk. Rövidesen egy behatolni próbálkozó járőrt vettünk tűz 
alá és vertünk vissza. Egy emberüket elfogtuk. Felvidéki szlovák 
fiú volt. 

Ezredünk délután öt óra tájt érkezett be. A mi századunk Kassa
újfalun éjjelezett. Onnan biztosítottuk a várost. Másnap délelőtt vissza
jöttünk Kassára és díszszemlére vonultunk ki. A szemlét Stromfeld 
tartotta. A Tanácsköztársaság egy-két vezetője is jelen volt. Szabó 
zászlóaljparancsnok a díszmenet alatt Stromfeld környezetében tar
tózkodott, ami a zászlóalj részére kitüntetést jelentett. Nekem adott 
parancsot, hogy a zászlóalj díszmenetét vezényeljem. 

A szemlén Stromfeld elvtárs beszédet mondott. Néhány monda
tára még emlékszem: „Mióta az eszemet tudom, katona vagyok. Mint 
katona, fövegemet csak az isten házában veszem le. De a 46. gyalog
ezred hősei előtt csak levett sapkával állhatok meg. A Kassa elfog
lalásáért vívott harcokban az ezred a Tanácsköztársaság történelmének 
legragyogóbb lapjára írta be nevét". 

Zászlóaljunk szolgálatmentességet és reggelig tartó kimaradási 
engedélyt kapott. Tiszteletünkre este a színházban díszelőadást tar
tottak. Századainkból aránylag kevesen nézték meg a „Túl a nagy 
Krivánon" című operettet. A kassaiak azért tűzték ezt a darabot 
műsorra, mert a cseh hatóságok valamilyen okból betiltották. 

A színház gyér látogatásának pedig az volt az oka, hogy a század 
nagyobb részét családok hívták meg. A hosszú ideig tartó bevonulás 
alatt sok ismeretség keletkezett és a szemle után a laktanyába való
ságos búcsújárás indult meg. A kassaiak vendégeket vittek haza. 
A mi katonáinkat. 
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Az ellenség mögött 

A második felvonást riadó szakította meg. Engem is a színházban 
ért. A zászlóalj a színház mögött sorakozott. Bár kürtösünk többször 
elfújta a riadót, századomból kevesen jelentek meg. Jóformán csak 
azok, akik színházban voltak, vagy a laktanyában pihentek. Az én 
századom létszáma 42 ember volt, 38 a szakaszokból és 4 géppuskás 
egy géppuskával. 

Míg a zászlóalj gyülekezett, Szabó a helyzetet ismertette: „A 
civilek jelentették, hogy Kassa környéki hegyek között cseh csapa
tokat láttak. Valószínű, hogy gyors előnyomulásunk következtében 
főcsapatuktól elszakadtak, a visszavonulási utat pedig a Vörös Had
sereg elvágta. Megadni magukat nem merik. Az I. zászlóalj délután 
folyamán támadást intézett ellenük, súlyos veszteséget okozott nekik, 
de a zászlóalj is jelentős veszteséget szenvedett. Később felérkezett 
a II. zászlóalj, az eredmény hasonló volt. Most rajtunk a sor." 

Hiába vártunk volna tovább, több ember nem került elő. Mikor 
mi, századparancsnokok a létszámot egyenként jelentettük, Szabó 
szinte megdöbbent, oly kevés ember jött össze. Pedig a zászlóaljra 
sürgősen szükség volt. Ezt az a körülmény is mutatta, hogy rendel
tetési helyünkre teherautókon- szállítottak. 

Szabó arra adott parancsot, hogy az első kocsival induljak. Kö
zölte, hogy alig valószínű az ellenséggel való találkozás, de kizárva 
sincs, azért harcra is álljunk készen. A gépkocsik rendes oszlopban, 
a szokásosnál valamivel nagyobb távközt tartva eloltott lámpákkal 
haladtak. 

A tüzérségi állásokig vittek az autók. Leszálltunk, a kocsik nyom
ban visszafordultak. Az ágyúk egész éjjel tüzeltek. „Fegyvert gúlába, 
Szerelvényt le!" — vezényeltem és a legénységet pihentettem. Néhány 
perc múlva küldönc jött értem. 

Egy körülbelül kétszer kettő és fél négyzetméter területű, félig 
földbe ásott fedezék, félig sátorszerű tákolmányhoz vezetett, melyet 
szakaszlámpa világított meg. Münnich Ferenc elvtárs, Kégl elvtárs 
hadosztály vezérkari főnök és Szabó zászlóaljparancsnok tartózkodtak 
benne. Előbbi két elvtárssal akkor ismerkedtem meg. 

Kégl elvtárs újból ismertette velem, amit az ellenségről tudunk 
és közölte, hogy reggel 6 h 30-kor az ezred és még egy, az éjszaka 
folyamán érkező 101-es zászlóalj támad. Századomnak az a feladata, 
hogy az ellenség hátába kerül és a 705-ös magaslaton bevárja, míg 
a támadás kibontakozik. Akkor hátbatámadjuk az ellenséget és ezzel 
pánikot idézünk elő. 

Jelentettem, hogy a létszámom kicsi és erősítést kértem. Erről 
a tereprészről térképem sem volt. Felhívtam Kégl elvtárs figyelmét, 
hogy ezen a hegyes, erdős terepen térkép nélkül a kijelölt helyre nem 
találok el. 

Kégl közölte, hogy sem erősítést, sem térképet nem adhat. Reggel 
háromkor induljunk. Az indulást neki személyesen jelentsem. 
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Három órakor még teljesen sötét volt. Kégl elvtárs már várt 
rám és közölte, hogy a századunkról annyi jót hallott, hogy Münnich 
elvtárssal együtt velünk tartanak és megnézik, hogyan verekszünk. 
Így legalább a térkép problémája is megoldódik. Csatlakozásuk nagy 
segítséget jelentett, mert a terepet nappal még nem láttam és térkép 
nélkül képtelen lettem volna helyes irányba elindulni. 

Indulás után az embereket ké t szakaszba osztottam és egyenként 
szakadozva két-három lépés távközzel meneteltettem. Kégl kérdezte, 
hogy miért nem inkább biztosított menetet rendelek el. Azt vála
szoltam, hogy majd akkor, ha kivilágosodott. Igaz, hogy így ellenségbe 
ütközhetünk, de ez túl nagy veszélyt nem jelent, mert a sötétben 
eredményes tüzet úgysem nyithatnak ránk. Az azonban majdnem 
bizonyos, ha biztosításokat küldenék ki, azok a sötétben leszakad
nának, eltévednének és a különben is kis létszámú század még jobban 
meggyengülne. Ügy Münnich, mint Kégl elvtárs elgondolásomat el
fogadta. 

Hajnalban Hotorán parancsnoksága alatt három főből álló élt 
küldtem előre. Az él és a főcsapat között az összeköttetést négy össze
kötőpár tartotta fenn, melyek egymástól látótávolságra haladtak. Ez 
nem volt sok, mert kanyargós, sűrű növényzetű turistajelzésekkel 
ellátott gyalogösvényen haladtunk, melyen a menetelés helyenként 
elég fárasztó volt. Jobb és bal oldalvéd és az utóvéd három-három 
főből állott. 

Kégl elvtárs keveselte a menetbiztosításra küldött emberek szá
mát. Közöltem, hogy a főcsapat létszárrfa 26 főre olvadt le, melyhez 
még ,a három géppuskást számíthatjuk. Láttuk, hogy a biztosítás 
kevés, de a főcsapatot sem gyengíthettük jobban meg. Arra kért, 
hogy a század végén meneteljek, mert az oldalvédeket és az utóvédet 
onnan jobban szemmel tarthatom. Az irány betartását és az elővéddel 
való kapcsolatot ő vállalta. A biztosított menet felvétele után a fő
csapat rendekben, normális távközzel menetelt. 

Egyszer csak a csapat éle felől lövéseket hallottam. Előrerohan
tam, de akkorra a tévedés tisztázódott. Mikó elvtárs, a századhoz 
legközelebb menetelő összekötőpár egyike, valamit jelenteni kívánt 
és visszafordult. A sűrűben Kégl elvtárs csak a mozgást észlelte, az 
egyenruhát nem látta. Azt hitte, ellenség közeledik és Steyer piszto
lyából öt-hat lövést adott le. Sebesülés nem történt. Mikó jelentette, 
hogy Hotorán észrevett valamit, míg utánanéz, a század várakozzon. 
Nemsokára jelentették, hogy tovább haladhatunk. 

Erősebb emelkedő következik. A fák bal kéz felől elmaradtak, 
a hegyoldalt sűrű, alacsony bokrok borították, a bal oldalvéd közöttük 
küszködött. Feljutottunk a 705-ösire. A csúcs ovális, hossztengelye irá
nyában talán 100 méteres átmérőjű fennsíkot képezett, melyről az 
egyik irányban csemetés húzódott a völgybe. 

A század végével érkeztem a magaslatra. Münnich és Kégl elv
társak várakoztak rám. 

— Pihentesd az embereidet! Addig tájékozódunk — mondotta 
Münnich elvtárs, majd órájára pillantott — hat óra harminc. Pon-

118 



tosan megérkeztünk. A támadás most indul. Több mint égy órányi 
időnk van. 

Most már az utóvéd is beérkezett. Csak a bal oldalvéd volt még 
kint. Éppen figyelőket akartam kiállítani, mikor a bokrok közül, 
majdnem abból az irányból, amerről érkeztünk, tizenöt-húsz lépés
nyire ellenséges rajvonal emelkedett fel és tüzet nyitott. A tűz igen 
gyors, erőteljes volt és sűrűn hullottak közénk kézigránátok. 

Nyomban „Feküdj"-öt és háromszázas irányzékkal gyorstüzet 
vezényeltem. A géppuska nem szólalt meg. Sánta irányzó megsebesült, 
a 2-es és az egyetlen lőszeres éppen a géppuskától távolabb tartóz
kodtak, mikor a századot a tűzcsapás érte. Így Hotoránnal, az első 
szakasz parancsnokával dobtam össze a puskát. Hotorán tüzet nyitott, 
utána a vonalon indultam végig. 

Veszteségünk már az első pillanatban igen súlyos volt. Az ütkö
zetben összesen tizenöten estek el, kik közül utólag Bandur József, 
Bartyuk Mihály, Bojtötő Gábor, Feldmann István, Hélik Nándor, 
Hotorán János, Mikó György, Vidő György neveit állapítottuk meg. 
A bal oldalvédet elvágták tőlünk. Ott Szverle Bálint szakaszparancs
nok, Gácsi Mátyás századkürtös és Goldmann István századírnok 
szakadt el. Egy ember súlyos sebesüléssel fogságba került. Többen 
könnyebben sebesültek. Kégl vezérkari főnök a bal felső karján 
sebesült meg. 

Az első támadást még vissza sem vertük, mikor a hátunk mögül 
újabb indult. Az egyik szakasszal „Hátra arc!"-ot végeztettem és 
annak a balszárnyával összezárattam. A géppuska elhallgatott. Oda
futottam. Hotorán szívlövést kapott. Ott különösen sok halott feküdt. 

Onnan végigtekintettem a helyzetet. Az ellenség többnyire állva 
tüzelt, mert a sűrű növényzet miatt fekve nem volt kilövése. A mieink 
többnyire fekve tüzelhettek, így tüzelésünk hatásosabb volt, s arra 
elég erős, hogy akadályozza az ellenséget, hogy rohamot intézzen. 
A két fél közötti távolság általában tizenöt-huszonöt lépés volt. Az 
is szemmel látható volt, hogy a kis létszám és a súlyos veszteség 
következtében oly gyenge a tűzerőnk, hogy soká nem állhatunk ellen. 
Abban az irányban, amerről érkeztünk, ellenséget még nem észleltem. 

Münnich és Kégl elvtársakhoz mentem, kik a második szakasz 
vonalában harcoltak. Egyik tárat a másik után lőtték ki. Kégl az 
alatt az idő alatt sebesült meg, mikor beszéltem vele. Megmondottam 
az elvtársaknak, hogy feladatunkat most már nem hajthatjuk végre, 
hiszen az ellenség bennünket lepett meg, ezért vissza kell vonulnunk. 
Ha tovább harcolunk, a század felmorzsolódik. Mindketten egyetér
tettek velem. 

Arra kértem Münnich és Kégl elvtársakat, hogy vezessék a szá
zadot, én néhány emberrel tüzelek tovább és a visszavonulást fede
zem, azután a század végéhez csatlakozunk. 

Így is történt. Nagy Károly, Sánta Lajos, Krasznai István, utóbbi 
kettő sebesülten, összesen hetedmagammal fedeztük a századot. El
mulasztottam, hogy a század végéhez csatlakozzam, mert kevesellet-
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tem az előttünk elvonuló emberek számát és azt hittem, hogy az 
egyik szakasz még hátra van. A késlekedés következménye az lett, 
hogy a századtól elvágtak és a hátunk mögötti csemetesbe hátrálva 
kényszerültünk a megsemmisítés elől kitérni. Két napig bolyongtunk, 
többször botlottunk nagyobb ellenséges csapatba, míg végre sikerült 
tájékozódni és az ellenségen átszivárogva Kassára visszatérni. Az 
elveszettnek tartott bal oldalvéd miutánunk szintén visszakerült. 

Visszatérésünk után sok kassai jelentkezett, akik szerettek volna 
velünk harcolni. A legjavát kiválogattam és a század létszámát velük 
kiegészítettem. Itt került hozzánk Koós elvtárs, tartalékos tiszt, ki 
az 1. szakasz parancsnokságát vette át. Sok harctéri tapasztalattal 
rendelkező harctéri katona volt és kiváló harcosnak bizonyult. 

Kégl elvtársat is meglátogattam. A lövés nem ért csontot, így 
beosztását tovább is ellátta. Münnich elvtárs nem sebesült meg. 

Rossz kimenetelű vállalkozásunkról Kégl elvtárs azt állapította 
meg, hogy, a katasztrófát elsősorban a hiányos felderítés idézte elő. 
Az ellenség ereje sokkal nagyobb volt, mint arra az addigi harcok 
és jelentések alapján következtethettek. Egy vagy több zászlóaljra 
becsülték, holott több ezreddel volt dolgunk, mely elég jelentős tüzér
séggel rendelkezett. Valószínű, hogy Kassa visszafoglalására irányuló 
támadásra gyülekeztek. A század helyzetét súlyosbította, hogy az 
ezred támadása későn és erőtlenül indult. A 101. gy. e. III. zászló
alja, melynek parancsnoka Baksi Ernő volt, a támadást meg sem 
kísérelte. 

Súlyos veszteségünk nagyon megdöbbentette. Egyben igen nagy 
elismeréssel nyilatkozott a század katonáiról, akik ilyen véres, nagy 
túlerő ellen folytatott harcban, majdnem reménytelen helyzetben, 
mindvégig fegyelmezetten, a parancsokat pontosan teljesítve küzdöttek. 
Pániknak, ingadozásnak nyoma sem volt. 

Járóképes sebesültjeink ki könyörögték, hogy a századnál marad
hassanak. Azt mondották, hogy a kórházból bizonytalan, vajon ide 
kerülnek-e vissza. Nem akarják a többi földit, a századot elhagyni. 
Felgyógyulásig a konyhán hasznosítják favágással, krumplipucolással 
magukat. Majd a zászlóalj segélyhelyre járnak kötözésre. Mikor Szabó 
elvtársnak jelentést tettem, először bosszankodott, majd elnevette 
magát és azt mondta, hogy engedélyezzem a kérésüket. 

Szabó azzal a kéréssel fordult az ezredparancsnokhoz, hogy a 
zászlóaljat valamelyik községbe helyezze ki. Pihenésre, gyakorlatra, 
tisztálkodásra, egyenruha-, fehérnemű javításra alkalmasabb, ha falu
ban, házakban szállásolja el a zászlóaljat. Fóris elvtárs először abból 
indult ki, hogy Kassáról több irányba vetheti harcba a zászlóaljat 
és laktanyából gyorsabban veheti fel a menetkészültséget, mint ha 
szét vannak szórva. Szabó azt vetette ellen, hogy ha a Kassabéla 
előtti riadó a zászlóaljat községben éri, úgy az hiánytalanul harcba
vehető lett volna. Végül Fóris elvtárs három nap pihenőt adott, amit 
a zászlóalj Kisidán tölt el. 
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Űjra támadunk 

Érkezés után reggel a zászlóalj mosáshoz, javítgatáshoz látott. 
Nyolc óra tájt az ezredtől riadóra érkezett parancs. A katonák ingei, 
lábravalói, kapcái akkor kerültek szárítókötélre. A századparancsnokok 
a helyzetet jelentették a zászlóaljparancsnoknak és kérték, hogy az 
ezredparancsnokkal ismertesse. 

Rövidesen megérkezett Fóris elvtárs és a század-, szakasz-, raj
parancsnokokat megbeszélésre hívatta. Bejelentette, hogy a zászlóalj
nak azonnal indulnia kell és aki a parancs teljesítését megtagadja, 
jelentkezzen. Ez ellen a beállítás ellen nyíltan és határozottan tilta
koztak. Az egyik rajparancsnok elmondotta, hogy önként lépett be 
a Vörös Hadseregbe. Azért jött, hogy az ellenség ellen harcoljon. 
Majd szétnyitotta zubbonyát, mely alatt nem volt ing és kérte Fóris 
elvtársat, hogy győződjön meg: mindnyájan tisztálkodáshoz láttak, 
mindenkinek vizes még a fehérneműje, ne kívánja, hogy vizesen 
húzzák fel, mert akkor szétszakad. A Vörös Hadseregnek sok zászló
alja van, most az egyszer menjen másik. -

Fóris ezredparancsnok halkan, szinte megrendülten mondotta: 
— Nincs másik elvtársak! Legalábbis olyan zászlóalj, mely ezt a 

feladatot képes végrehajtani, nincs másik a Vörös Hadseregben. 
Nagy csend támadt. Fóris néhány szót váltott Szabóval, ki pa

rancsot adott, hogy délig a zászlóalj a tisztálkodást fejezze be, majd 
„Oszolj"-t vezényelt. 

Ebédkiosztás után a zászlóalj sorakozott és a Semse felé vezető 
országúton elindult. A faluból nótázva vonultunk ki, de egy-két 
kilométernyi menet után Szabó biztosított menetet rendelt el. Így 
értük el Semsét, melynek keleti szélén a Semsey grófok kastélya 
emelkedik. A zászlóalj a kastély alatt megállt. Szabó és a segédtisztje 
a kastélyba indultak. 

Alig értek be, a nyitott kapun át erős tüz zúdult ki. Holt térben 
állottunk, nem veszélyeztetett bennünket, annál jobban aggódtunk 
parancsnokunkért. Első szakaszom, parancs nélkül futólépésben a kas
télyba rohant. Erre a tüzelés megszűnt. A parkban hamar megtaláltuk 
azt a helyet, ahonnan lőttek ránk. A kilőtt hüvelyek mutatták, való
színűleg ellenséges járőr volt. 

Az éjszakát a kastélyban töltöttük. Másnap Rudnok irányában 
meneteltünk tovább. A kanyargós út erdőn vezetett keresztül. Az erdő 
túlsó szélén búza- és rozsvetés volt. Ott az elővéd harcba bocsát
kozott az ellenséggel. A menetbiztosítást akkor a 11. század adta. 

Szabó úgy intézkedett, hogy a rajvonal közepét az elővéd képezi. 
Jobbra a 12., balra a 10. század fejlődik fel. A századok az erdő 
szélén vették fel a harcalakzatot, még a fák között, rejtve az ellenség 
elől. Mindkét fél erőteljesen tüzelt, a magas vetés azonban a kilövést 
erősen akadályozta. Az ellenséget nem láttuk, inkább a lövések iránya 
után adtuk ki közvetett célokra a tűzparancsot. Megszólalt a védők 
tüzérsége is, srapnellek, gránátok robbantak közöttünk. Nem nagy 
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kaliberű ágyúkkal lőttek, de legalább két, esetleg több üteggel ren
delkeztek. Elég pontosan céloztak. 

Mi körülbelül négy-négy és fél kilométer széles arcvonalon t á 
madtunk. A 11. századból fél század vett részt a harcban, a többi 
a zászlóalj tartalékát képezte. Az ellenség szélesebb kiterjedésben 
védekezett. 

Támadásunk elég lendületesen haladt előre. A két harcoló fél 
között völgy húzódott. A völgyön átjutva erősödött az elleriséges 
gyalogság tüzelése. Bár általában egy kicsit magasan lőttek, de elég 
sok golyó fúródott előttünk és mellettünk is a földbe. A lövésekből 
észleltük, hogy az ellenség közvetlenül előttünk fekszik, mert a magas 
vetés miatt embert, fedezéket nem láttunk. 

A támadás megindulásakor a jobbszárny közelében tartózkodtam, 
de előretörés közben a balszárny felé húzódtam. Egyszer csak észre
vettem, hogy a baloldalunk felől is tüzet nyitnak ránk. Valószínűnek 
látszott, hogy balról indított támadással megkísérlik előnyomulásunkat 
megzavarni. Ezért a 4. szakasz két raját kamóztattam és erőteljes 
tüzet nyittattam velük, és ugyanakkor a század rohamozott. 

Arra lettünk figyelmesek, hogy az ellenség tüzelése a hátunk 
mögött folytatódik. A golyófütyülést nem halljuk. Túlfutottunk az 
ellenségen, de a sűrű vetés miatt nem vettük észre. 

A terep olyan pontjára kerültem, ahonnan az egész arcvonalat 
végigtekinthettem. Jobbszárnyunkon a támadás összeomlott, a 12. 
század futott vissza. Mint utólag kiderült, ezt a századot is "oldalba 
kapták. Láttam, hogy Szabó bevetette a tartalékot, de a futók azokat 
is demoralizálták és együtt húzódtak vissza az erdőszélre. 

A mi géppuskásaink a század jobbszárnya felé a temetőből tüzel
tek. A temető egy kis halmon, majdnem a zászlóalj közepén volt. 
A gránátok szétvágtak néhány sírkövet, kriptát, a téglák szanaszét 
hullottak. A géppuskásaink erős oldaltűzzel támogatták a 11. és 12. 
századot, de közben kifogyott a lőszerük. Az ellentámadás elérte őket. 

A géppuskások helytálltak. Az őket rohamozó ellenséget néhány 
karabéllyal, pisztollyal lőtték és féltéglával dobálták. Közben a gya
logságtól összeszedett lőszert töltötték hevederbe. A domb, melyen 
védekeztek, az ellenség felé különösen meredek volt, ami őket segí
tette. A támadást visszaverték. Egy hevedert azalatt betöltöttek és 
rövid sorozatokkal az ellenséget gyorsabb futásra kényszerítették. 

A helyzetet látva én is visszavonulásra adtam parancsot. Tüzelve 
hátráltunk. Négy emberünk, köztük a század fegyvermestere nem 
vette észre, hogy elvonultunk és az ellenség kezébe ikerültek. Útközben 
Szabó zászlóaljparancsnok küldöncével találkoztam, aki a visszavo
nulást elrendelő parancsot hozta. 

Én még Kassán egy fertőzést kaptam, mely az ütközet alatti fut
kosás következtében súlyos daganattá fajult és járóképtelenné tett. 
Szabó a zászlóaljsegélyhelyen tartott vissza. 

A századok az erdőszélen maradtak, ott történt az ebédkiosztás. 
Utána a zászlóalj újból támadott. Szabóval közöltem tapasztalataimat 
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és a két szárnyszázad az oldalbiztosításokra nagyobb gondot for
dított. 

A 10. század párancsnokságát távollétemben Koós elvtárs vette 
át. A század ugyanazon a terepszakaszon tört előre, amelyen délelőtt. 
Az ellenség vonalát elérve megtalálták a délelőtt elmaradt négy 
elvtárs holttestét. Testük tele volt szúrásokkal, ütésekkel, nemiszer
vüket levágták és a szájukba tették. Többször hallottunk arról, hogy 
a cseh imperialisták kegyetlenkednek a foglyokkal, de eddig nem 
hittük el. Azt is beszélték, hogy a halálra kínzott vöröskatonákra 
cseh egyenruhát húztak, a holttesteket lefényképezték és az újsá
gokban olyan szöveggel közölték, mintha a foglyokkal a Vörös Had
sereg katonái kegyetlenkednének. Valószínűleg ezek a csalások azt 
a célt is szolgálták, hogy saját katonáikat, főleg a munkásokat, a 
hozzánk való átállástól visszatartsák. 

A második támadás eredményes volt, az ellenség megfutott. Já
szóig nyomultunk előre. Mint a felderítés megállapította, az ellenség 
Mecenzéf előtt foglalt védelmi állást. A zászlóalj vonatoszlopa Rud-
nokra került, Szabó engem is ott helyeztetett el. 

Minthogy a járőrök azt jelentették, hogy az ellenség erős állá
sokat épített ki, igen kedvező terepen foglalt állást és korábbi tapasz
talataink alapján tüzérsége is jelentős lehet, Szabó a támadáshoz 
tüzérségi támogatást kért. Egy tüzérezred (valószínűleg az 51-es budai) 
és egy páncélvonat érkezett. Támadásunkat több órás erős, pergőtűz-
szerű tüzérségi tűz készítette elő. Az ellenség elkeseredetten véde
kezett, több ponton kézitusára is került sor. Végül ellenállásuk meg
tört, megfutottak. A harc azonban még nem ért véget. 

Mecenzéf túlsó szélén terül el a kis piactér. Alatta szakadék-
szerűén mély völgy, a túlsó oldalon szerpentin kígyózik, mely a 
mecenzéfi bánya és kohóhoz vezet. A falu lakossága ugyanis ásót, 
kapát és egyéb mezőgazdasági kéziszerszámot háziiparszerűen készített. 
A nyersanyagot az említett' bánya szolgáltatta. 

A visszavonuló ellenségnek a piactérrel szemben emelkedő hegy 
oldalába vágott szerpentinen kellett elvonulnia. A géppuskák a piac
téren tüzelőállásba helyezkedtek, a zászlóalj pedig az ellenséget a 
szerpentinen szorította. Amikor az út megtelt visszavonulókkal — a 
géppuskák megszólaltak és a visszavonulók soraiban igen nagy vesz
teségeket okoztak. Az ellenséges egység hegyi alakulat lehetett, mert 
fogatolás helyett öszvérekre málháztak. Mikor a géppuskák tüzet 
nyitottak, az öszvérek a szakadékon át visszafutottak a piactérre és 
a tüzelő géppuskák mögött csomóba verődve csendesen várták a harc 
végét. Valami hetven állat jött át. A málha a vad futás ellenére 
többnyire rajtuk maradt. Kiskaliberű hegyi ágyúkat, géppuskákat, 
lőszert, egyéb fegyvereket és felszerelést hoztak magukkal. 

A mecenzéfi harcok után Szabó Lajos zászlóaljparancsnok meg
vált a zászlóaljtól. A zászlóalj Kassára tért vissza és a már többször 
igénybe vett laktanyában helyezkedett el. Még a nyugati irányban 
vívott harcaink ideje alatt értesültünk arról, hogy a Vörös Hadsereg 
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elfoglalta .Eperjest és ezzel a szovjet Vörös Gárdát és bennünket 
elválasztó távolság légvonalban háromszáz kilométerre csökkent le. 

A zászlóaljhoz Kassán tértem vissza. Üj zászlóalj parancsnokot 
találtam, Baksi Ernő régi ismerősöm személyében. Bevonulásomkor, 
1915 márciusában kiképző szakaszparancsnokom volt. A 101. gy. e. 
III. zászlóaljának parancsnoki posztjáról került hozzánk. 

Bár a 46. gy. e. III/10. század becsületesen harcolta végig a pro
letár haza honvédő háborúját, az ellenforradalmi elemek aknamunkája 
nálunk is éreztette hatását. Ez főképpen a fegyelem meglazulásában 
jelentkezett, amely a század harci szellemét jelentősen aláásta. Ezt 
csak fokozta az az intézkedés, hogy a Felvidékről, ahol annyi súlyos 
harcot vívtunk, harc nélkül kellett visszavonulnunk. Mivel a század 
jelentős része* tiszántúli volt, kérték, hogy szállítsák őket a Tiszához, 
hogy Tiszántúlt szabadíthassák fel. Zászlóaljunk be is vagonírozott 
és Jász-Alsó-Szentgyörgy-i irányítással a román frontra indult. 
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40 ÉVES A HADTÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR 
Kun József százados 

A Magyar Tanácsköztársaságnak a Vörös Hadseregben és a kultu
rális élet területén hozott jelentős intézkedései sorába tartozik a Had
történelmi Levéltárnak és Múzeumnak — mint önálló intézménynek — 
a megszervezése is. 40 évvel ezelőtt —• 1919 április 8-án — jelent meg 
a Hadügyi Népbiztosságnak erről szóló rendelete. A Magyar Tanács
köztársaság Hadügyi Népbiztossága ezzel a rendeletével megteremtette 
a magyar hadtörténelem intézményes művelésének az alapját. A 25 éves 
ellenforradalmi rendszer alatt — a Hadtörténelmi Levéltár és Múzeum
ról — megjelent tanulmányok ezt a tényt sehol sem említették. Ter
mészetesen ez politikai okokkal magyarázható. Nem volt „illő dolog" 
ebben a történelmi időszakban olyan dolgokról beszélni, amelyet a pro
letárdiktatúra javára kellett volna írni. Ellenben mindent megtettek, 
hogy a Hadtörténelmi Levéltár és Múzeumnak a proletárdiktatúra alatti 
működését, illetve az elöljáró szerveknek ezen időszakban tett pozitív 
intézkedéseit elhallgassák vagy lejárassák. Pedig Levéltárunk a Magyar 
Tanácsköztársaság fennállása alatt — az akkori rendkívüli időkhöz 
viszonyítva — zavartalanul folytathatta legfontosabb tevékenységét. A 
mi feladatunk, hogy ebben a részletkérdésben is igazságot szolgáltas
sunk történelmünk e dicsőséggel teljes, rövid szakaszának. 

Most, amikor Levéltárunk négy évtizedes múltjára, tevékenységére 
— az évforduló kapcsán — visszapillantunk, elsősorban az a kérdés 
merül fel, hogy miért ilyen későn alakult meg ez az intézmény? Ennek 
oka Magyarország sajátos történelmi fejlődésében keresendő. Az az ál
lamjogi kapcsolat, mely hazánkat Ausztriához kötötte, elnyomorította 
még a gondolatát is annak, hogy hadtörténelmünk írásos emlékeit, 
tárgyi ereklyéit magyar földön gyűjtsék össze. A 400 éves Habsburg el
nyomás minden eszközzel akadályozta a nemzeti gondolat érvényesülé
sét, mert ez már csírájában is szembenállt az ún. „összmonarchikus" 
felfogással, önálló magyar hadügyről pedig — a négy évszázad alatt — 
csak nagy nemzeti szabadságharcaink idején beszélhettünk. Ezek el
bukása után azonban mindig újabb nemzeti elnyomás következett. Az 
1867-es kiegyezés sem hozott döntő változást. A magyar honvédség meg-
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alakulását nem követte egy, a katonai iratanyagot őrző és feldolgozó 
levéltár megszervezése. Ezért hadtörténelmünk legkorábbi emlékei az 
Országos Levéltárban, a későbbi századok és az Osztrák-Magyar Mo
narchia katonai dokumentumai pedig a bécsi Kriegsarchivban1 gyűl
tek össze. Itt nincs mód arra, hogy felsoroljuk, milyen hatalmas kul
turális és anyagi értéket képviselő dokumentumok halmozódtak fel 
Bécsben, amelyeknek 1918-ig csak egy kis részét tanulmányozhatták a 
magyar történészek. Nagyobb részét császári parancsra biztos zár alatt 
tartották. 

Az első imperialista világháború idején is érvényben volt az a 
császári és királyi rendelet, melynek alapján úgy a közös hadsereg, 
mint a honvédség alakulatai a bécsi Kriegsarchivba küldték hadmű
veleti irataikat. 1915-ben rendelte el a honvédelmi miniszter, hogy a 
honvéd és m. kir. népfelkelő seregtestek harctéri irataikat közvetlenül 
a Honvédelmi Minisztériumba küldjék. Itt az iratokat lemásolták és 
az eredetieket ezután továbbították a Kriegsarchivba. Ezt a munkát az 
akkori Honvédelmi Minisztérium l/a osztálya végezte. Idővel az osztá
lyon több alcsoport alakul ki. Ilyenek voltak a levéltári, statisztikai, 
hadifogoly alcsoportok, amelyekhez 1918 nyarán a hadtörténelmi al
csoport járult. Az utóbbi létrehozása azt bizonyítja, hogy az osztályon 
a feldolgozó munka is kezdetét vette. Az alcsoportokat fényképező mű
terem egészítette ki. Lényegében ebben a szervezésben folyt a munka 
1918 őszéig. Magyarországnak Ausztriától való elszakadása szükség
szerűen előírta a hadsereg levéltárügyének megnyugtató rendezését. 
Ezt azonban a polgári demokratikus forradalom győzelmével hatalomra 
kerülő burzsoá kormány nem oldotta meg. A hadsereg, különösen a 
csapatok irattárait, az elkallódás veszélye fenyegette. A Tanácsköztár
saság — mely a kulturális értékek megbecsülése, védelme terén eddig 
soha nem látott gondoskodással tűnt ki — sok, nagyjelentőségű intéz
kedés kapcsán ezt is megoldotta. A már említett hadügyi népbiztossági 
rendelettel önálló intézménnyé avatta a Hadtörténelmi Levéltárat és 
Múzeumot. Ez az intézkedés biztosítékot nyújtott arra, hogy a magyar 
hadtörténetírás nélkülözhetetlen forrásanyagát megmentik és a tudo
mányos feldolgozás számára hozzáférhetővé teszik. Pontosan meghatá
rozták az új intézmény feladatkörét. Legfontosabb tevékenységéül az 
iratok begyűjtését és őrzését jelölték meg, ami mindig a levéltár egyik 
alapvető feladata volt és marad. Gondoskodás történt az iratok be
gyűjtéséről és más történelmi értéket jelentő tárgyi emlékek védelmé
ről is. Az erről szóló HÜNB. rendelkezés elveszett, de a rendelet végre
hajtásával kapcsolatos egyik magasabb parancsnoki intézkedés a közel
múltban előkerült. Ebből idézem az alábbiakat: 

1 Osztrák Hadilevéltár. Az Udvari Haditanács — 1711-ben alapított — levéltárá
ból fejlődött ki. A 18—19. század fordulóján az Udvari Haditanács levéltára 
azonban már nem tudott eleget tenni a megnövekedett követelményeknek. Fel
merült egy különálló Hadilevéltár alapításának gondolata. 1801. március 23-án 
létrejött a Hadilevéltár, melyet a Főszállásmesteri Hivatalnak rendeltek alá. Fel
adata az iratanyag gyűjtése, rendezése és hadtörténelmi rmiiníkak kiadása volt. Több 
szervezésen meant keresztül. Jelenleg is működik. 
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„A fíÜNB. 9727/eln. 7. számú rendeletét tudomásulvétel céljából 
azon hozzáadással közlöm, hogy a hadműveletekkel kapcsolatos összes 
iratok, képek, fényképek, vázlatok stb. a Hadtörténelmi Levéltárba ese
tenként beszállítandók. 

Az 1918 október 31-i és az 1919 március 21-i forradalomnak min
den emléke muzeális módon lelkiismeretesen megőrzendő lévén, felhí
vom az összes alárendelt parancsnokságokat stb., hogy minden nyom
tatványból, falragaszból, hirdetményből, sokszorosított^ rendelet
ből, továbbá jelvényekből, karszalagokból, fényképekből, rajzokból, 
gumibélyegzőkből (úgy az október előtti, mint a március előtti) stb., 
amelyek az alárendelt parancsnokok által kiadott, illetve amelyek álta
luk megszerezhetők és az említett két nagy politikai átalakulással 
bárminéven nevezendő összefüggésben vannak, legalább 2—2 példány 
most azonnal, a jövőben pedig kiadásuk, illetve megszerzésük után, 
esetenként, azonnal küldjenek be a Hadtörténelmi Levéltárba és Mú
zeumba (Budapest, I., Bécsikapu tér 4. III. emelet. Telefon 106—76), 
ahonnan az említett nyomtatványok stb. egy-egy példánya a kormányzó
tanács által létesített Kommunista Proletár Múzeum számára fog át
engedtetni."2 

A Hadügyi Népbiztosság a nehéz katonai, politikai és gazdasági 
helyzet ellenére biztosította az új intézmény zavartalan működését. Ezt 
az akkori parancsnok, Olysói Gabányi János ezredes is kénytelen volt 
elismerni — ellenforradalmi beállítottsága ellenére.3 

A Magyar Tanácsköztársaság a Hadtörténelmi Levéltár és Múzeum 
megszervezésével is bizonyságot tett, hogy a kulturális élet demokrati
zálása és továbbfejlesztése általános politikájának irányvonalába esett, 
annak egyik igen fontos részét alkotta. 

A proletárdiktatúra elbukása után a Levéltár és Múzeum átmeneti
leg Horthy Fővezérsége, majd újra a Honvédelmi Minisztérium alá
rendeltségébe került. Továbbfejlesztésének elvi alapját az első impe
rialista világháborút követő békeszerződés megkötése adta meg. A béke
szerződés 177. cikkelyének végrehajtása kapcsán a volt közös osztrák
magyar hatóságok levéltáraira és irattáraira vonatkozólag az osztrák 
szövetségi kormány és a magyar kormány között Baden bei Wien
ben — éveken át tartó előkészítő munka után — 1926 május 26-án 
egy végleges egyezmény jött létre. Az egyezményben Ausztria kötelezte 
magát, hogy kiszolgáltatja Magyarországnak azokat az iratokat, ame
lyek magyar szellemi tulajdonnak tekinthetők. A közös vonatkozásúakra 
pedig úgy állapodtak meg, hogy azok közös szellemi tulajdont képez
nek és Bécsben maradnak. Ehhez az anyaghoz a magyar kormány az 
osztrák szövetségi kormány hozzájárulásával megfelelő számú megbí
zottat rendel ki. Ez mint A Hadtörténelmi Levéltár Bécsi Kirendelt-

2 HL. Magyar Tanácsköztársaság iratai, eo. doboz. n.hadtest, 11. számú had-
testp~rancs. Székesfehérvár, 1919. június 3-án. 3 HL. Hadtörténelmi Levéltár irattára. 2. csomó. 1707/Lt. szám. 1920. Olysói 
Gabányi János ezds. jelentése. 
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sége4 működött és működik jelenleg is a Kriegsarchiv mellett. Tevé
kenysége során a magyar szellemi tulajdont képező hadtörténelmi irat
anyag tekintélyes mennyiségét válogatta ki és juttatta el a Hadtörté
nelmi Levéltárba. Munkája a második világháborús események során 
megszakadt. Működését 1946-ban kezdte meg újra. 

A Hadtörténelmi Levéltár a 25 éves ellenforradalmi időszak alatt 
össztevékenységével odaadóan kiszolgálta — a maga sajátos munka
területén — Horthyék reakciós, soviniszta, revizionista politikáját. Ve
zetői, beosztottjainak döntő többsége az uralkodó osztály tagjaiból rek-
rutálódott. Már ez egyik fontos biztosítéka volt a fennálló rendszer 
iránti hűségüknek. Az itt dolgozók legnagyobb része a Monarchia közös 
hadseregének tisztje volt. Ezért szinte természetesnek tekinthető, hogy 
előszeretettel ápolták az osztrák-magyar katonai hagyományokat. A Le
véltár hadtörténetírói tevékenységének középpontjában egészen 1944-ig 
az első imperialista világháború katonai eseményeinek hadműveleti 
feldolgozása állt. Erre a munkára hatalmas energiát fordítottak. Nagy 
apparátussal folyt a Bécsben levő első világháborús hadműveleti iratok 
és naplók másolása, mely a feldolgozás alapját képezte. 

A hadtörténelem művelésének állandó fóruma a negyedévenként 
megjelenő Hadtörténelmi Közlemények5 c. folyóirat volt. Ennek szer
kesztésében tevékeny részt vett a Levéltár. A folyóirat mindenkor 
híven tükrözte a hadtörténetírás helyzetét és szellemét. Működéséből 
az első tíz esztendő mondható a legsikeresebbnek. Magas színvonalú 
cikkek, forráspublikációk biztosították a folyóirat tudományos színvo
nalát. Megjelentetése feltehetően anyagi okok miatt — 1898-ban meg
szakadt. 1908-ban az országgyűlésen az ellenzék képviselője a hazafias 
nevelésre hivatkozva vonta kérdőre a honvédelmi minisztert a Had
történelmi Közlemények ügyében. Kifogásolta, hogy a magyar katona 
nem lelkesülhet saját elődei példáján, legfeljebb a Habsburgok idegen 
hadvezéreinek tettein. 1910-ben újra megindult a folyóirat. Színvonala 
azonban esik. Kritikai szellemű cikkel nem találkozunk benne. A várak 
történetének megírásán túl, sokat foglalkozik a 18. és 19. században 
a Habsburgok szolgálatában folytatott háborúk történetével. Nyíltan 
az uralkodó osztályt dicsőíti. Természetesen szabadságharcainkról alig 
esik szó. 

1920-tól kezdve — az előbbiek mellett — a folyóirat elsősorban az 
imperialista világháború eseményeivel foglalkozik, különös tekintettel 
József főherceg „érdemeire". Még fokozottabban hirdeti a magyarság 
vezetőszerepét, ami féktelen, szovjetellenes és soviniszta uszítással 
párosul. 

A Hadtörténelmi Közleményeken kívül a Magyar Katonai Köz-

4 1920—1940-ig a „Magyar kir. Hadilevéltár Bécsi Felszámoló Osztálya" néven 
működött. 5 18Ä8Jbam indult a Magyar Tudományos Akadémia és a honvédelmi minisz
ter támogatásával. Többszöri megszakítással megjelent 1943-4g. 

1954-ben új szellemben és új tartalommal a Hadtörténelmi Közlemények újra 
megindult. 
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löny6 is — 1921-től 1931-ig, a Hadtörténelmi Levéltár szerkesztésében 
jelent meg. Majd a Honvédelmi Minisztérium kiadásában megjelenő 
„Magyar Katonai Szemle"7 c. folyóirat szerkesztéséből vállalt komoly 
részt, melynek legfőbb célkitűzése a tisztikar fasiszta szellemének irá
nyítása és elméleti tudásának fejlesztése volt. 

A levéltár tudományos dolgozóinak tollából több kisebb-nagyobb 
monográfia látott napvilágot. Ha történelmi szemléletmódjukkal nem 
is értünk egyet, adataikat felhasználhatjuk és körültekintő kritikával 
haszonnal forgathatjuk ezeket a kiadványokat. 

Ismeretes, hogy a Hadtörténelmi Levéltár, önálló intézménnyé ala
kulása után az Országos Levéltár épületének III—IV. emeletén nyert 
elhelyezést. Itt érték az 1944 őszi háborús események, melyek súlyos 
következményekkel jártak 1944 november 17-én a Levéltár tisztikará
nak egy része Balatonfüredre és Sümegre, majd későbbi időpontban 
Csepreg és Bük községekbe települt ki. Az elszállított anyag a követ
kezőket foglalta magába: 

— A második világháború iratai. (A Felvidék, Délvidék és Erdély 
megszállásával és a Szovjetunió elleni hadjárattal kapcsolatos hadmű
veleti iratanyag és az egyes hadműveletekben részt vett csapattestek 
naplói. Az iratanyag átvételi naplója és leltára.) 

— A Vezérkar Főnökétől megőrzésre és elszállításra átadott irattár. 
— A Legfelsőbb Honvédelmi Tanács jegyzőkönyvei és irattára. 
—• Az 1848/49-es iratoknak és a térképtári anyagnak a Levéltár 

kiállítási termeiben elhelyezett darabjai. 
— A budaőrsi csatára vonatkozó zárolt iratok. 
— A Levéltár parancsnoki és gazdasági irattára az 1943—44-es 

évekből. 
A többi iratanyag visszamaradt eredeti elhelyezésében. A háborús 

események következtében az épület balszárnya a földszintig leomlott 
és maga alá temetett nagymennyiségű iratanyagot, mely hónapokig a 
romok alatt volt. Súlyos sérülések érték a Levéltár dolgozószobáit. 60 
helyiségből 55 teljesen tönkrement, vagy súlyosan megrongálódott. 

A fentebb ismertetett körülmények folytán a felszabadulás után 
felmerült a kérdés, hogy a Levéltár miként működjön tovább. Ideig
lenesen a H. M. egyik osztályaként került nyilvántartásba. Nagyértékű 
iratait — átmenetileg — a Hadtörténelmi Múzeum vette gondozásba. 
Természetesen ebben az időszakban a levéltári feldologzó és kutató
munka egyaránt szünetelt, hiszen az iratanyag felhalmozott állapotban 
nyert elhelyezést. 

A Honvédség újjászervezésével a Leivel tár kérdése is napirendre 
került. A rendkívüli nehéz gazdasági élet ellenére a Honvédelmi Mi
nisztérium intézkedéseket foganatosított, hogy a Levéltár otthonra ta
láljon. 1946-ban a jelenlegi épületet utalta ki a Levéltár céljaira, s a 

s Katonai tudományos folyóirat. 1908-tól 1931-ig jelent meg. 1921-ig a Hon
védelmi Minisztérium által kirendelt bizottság szerkesztette, 1921-től 1931-ig a 
Hadtörténelmi Levéltár kiadványaként jelent meg. 

7 1931-től 1944-ig jelent meg. Az 1931—32-es évfolyamokat a Hadilevéltár, az 
1933—44-«es évfolyamokat pedig a Honvédelmi Minisztérium adta ki. 
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H. M. építési osztálya 1946 júniusára ennek az épületnek II. emeletén 
hat helyiséget rendbe is hozatott. Az építkezés az elkövetkezendő évek
ben tovább folytatódott. 

A Levéltár számára jelentős változást hozott a H. M. 24.000/eln. 
szerv.—1946. számú rendelete, amelynek értelmében a Hadimúzeum 
belső szervezete megváltozott. 1946 október 1-ével a múzeumi és a le
véltári alosztály kezdte meg működését. Az alosztály tevékenységével 
vette kezdetét a felszabadulás után a levéltári munka. A beosztottak 
egyik csoportja a levéltári anyag begyűjtésével, rendezésével, levéltári 
segédletek készítésével foglalkozott, a másik csoport irodalmi feldolgozó 
és kutató munkát folytatott. 

A Levéltár életének, tevékenységének 1946—50-ig terjedő szakasza 
— számos objektív és szubjektív ok közrejátszása miatt — sajnos nem 
sok eredménnyel zárult. Kevés volt a levéltári szakember. Rosszak vol
tak az elhelyezési viszonyok. A levéltári állagok egyik ideiglenes hely
ről a másik ideiglenes helyre kerültek. A feladatokhoz mérten rendkívül 
kevésszámú munkaerő még a régi, az Országos Levéltár épületéből át
szállított regisztratúrák megzavart rendjét sem tudta helyreállítani. Az 
újonnan begyűjtött anyag teljes rendezése is későbbre maradt. Az ered
ményt néhány kisebb állag rendjének helyreállítása jelentette. Hasznos 
volt a levéltári alosztály dolgozóinak ebben az időben kifejtett iro
dalmi tevékenysége, mely feltétlenül hozzájárult a néphadsereg kato
náinak demokratikus szellemben való neveléséhez. A megírt cikkek, 
tanulmányok legnagyobbrészt a Honvéd és a Katonai Figyelő c. 
folyóiratokban jelentek meg, vagy a Magyar Rádióban kerültek felolva
sásra. Ezenkívül számos honvédségi intézménynek nyújtott segítséget 
különböző tárgyú előadások megtartásában. Eredményesen közremű
ködött a. levéltári alosztály számos kiállítás megrendezésében. 

Levéltárunk fejlődésében az 1950—51-es esztendő jelentette a for
dulatot. Ettől az időtől kezdve népi demokráciánk fokozott támogatás
ban részesítette intézményünket, úgy anyagi, mint személyi vonatko
zásban. Több egyetemet végzett, fiatal marxista tudományos kutató fel
vételére került sor. 

Külön kell beszélni arról a nagymérvű anyagi támogatásról, amely
ben a Levéltár 1951-től folyamatosan részesült. A beruházási összeg 
legnagyobb részét a raktárak modern, vas iratállvánnyal való ellátására 
fordítottuk. 4167 fm állvány került beépítésre 1956 tavaszára. Az erre 
a célra fordított összeg közel 1 millió forintot tett ki. Fényképészlabo
ratórium és iratrestauráló műhely is felállításra került. Megfelelő és 
elegendő számú dolgozószobát kaptak levéltárosaink is. 

Kormányunk országos viszonylatban is nagy gonddal karolta fel 
a magyar levéltárügyet. 1950 július 31-én jelent meg a Magyar Nép
köztársaság Elnöki Tanácsának a levéltárakról szóló 1950. évi 29. számú 
törvényerejű rendelete. A rendelet a Magyar Országos Levéltár és az 
állami kerületi levéltárak mellett a Honvédelmi Minisztérium fenn
hatósága és közvetlen felügyelete alá tartozó Hadtörténelmi Levéltárat 
is a közlevéltárak közé sorolta. A rendelet V. fejezete a következőket 
tartalmazza: 
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„Honvéd Levéltár és Múzeum. 
14. §. A Honvéd Levéltár és Múzeum 
a) átveszi a Magyar Népköztársaság alkotmányáról szóló 1919. évi 

XX. törvény hatályba lépésének időpontját megelőző időből származó 
és a honvédséggel kapcsolatos államfői iratokat, továbbá a Honvédelmi 
Miniszternek, valamint más olyan honvéd hatóságoknak, parancsnok
ságoknak, hivataloknak és intézményeknek az ügyintézésükben rend
szeresen már nem használt iratait, amelyeket a Honvédelmi Miniszter 
kijelöl; 

b) gyűjti a magyar vonatkozású hadtörténelmi jellegű iratokat, 
nemkülönben az ilyen iratok másolatait; 

c) vállalja a hadtörténelmi értékű iratoknak a tulajdonjog fenntar
tásával megőrzésre való átvételét az iratok tulajdonosával kötött szer
ződésben megállapított feltételek szerint; 

d) őrzi, kezeli, rendezi és az érdeklődőknek kutatás céljából rendel
kezésre bocsátja levéltári anyagát és annak használatát, valamint a 
hadi történelem művelését tudományos kiadványokkal előmozdítja. 

15. §, (1) A Honvéd Levéltár és Múzeum levéltári vonatkozásban 
a honvédelmi miniszter főhatósága alatt áll, aki felügyeleti jogkörét 
közvetlenül gyakorolja. 

(2) A Honvéd Levéltár és Múzeum ügyvitelét és az őrizetében levő 
iratok kezelését a honvédelmi miniszter a levéltári szabályzat kereté
ben a Vallás és Közokt. Miniszterrel egyetértésben szabályozza. 

16. §. A honvéd hatóságok, parancsnokságok, hivatalok és intézmé
nyek olyan iratai felett, amelyek még nem adattak át a Honvéd Levél
tár és Múzeumnak, a honvédelmi miniszter gyakorol felügyeletet. A 
felügyelet kiterjed az iratok kezelésére és az irattár ügyvitelére." 

A 29. sz. törvényerejű rendelet megjelenése nagyjelentőségű ese
mény volt a magyar levéltárügy történetében. A rendelet szakított az 
addig fennálló, feudális gyökerű levéltári szervezettel és új, nagy előre
haladást jelentő intézkedéseket tartalmazott mind a levéltári szervezet, 
mind az iratvédelem terén. 

Levéltárunkhoz 1950-től egyre többen fordultak kutatási igénnyel. 
A kutathatóság legfontosabb előfeltétele a levéltári fondok8 rendezett
sége. Éppen ezért 1951-től folyamatosan nagymérvű rendezési feladato
kat hajtott végre a Levéltár. Ezek közül legfontosabb volt a Honvé
delmi Minisztérium, a Vezérkari Főnökség, a Szegedi és Miskolci Had
bíróság levéltárainak,9 továbbá az I. világháborús gyűjteménynek a 
rendezése. 

8 Fondon egy hatóság, hivatal, szervezet, testület, katonai alakulat vagy tör
ténelmi személyiség működése során szerves módon létrejött iratsorozatot értünk. 

8 Levéltárnak nevezzük nemcsak az iratok megőrzésére szolgáló inté7ményt, 
hanem az egyes hivatali vagy katonai szervek működése során keletkezett és a 
folyó ügyvitelben már feleslegessé vált összetartozó iratokat is. 
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Nagyon komoly eredményt jelentett a General Kommando10 mint
egy 10 000 csomójának és a több mint 3000 db segédkönyvnek a fel
állítása. Ma már ez a nagyértékű levéltár kutatható. Külön ki kell 
emelni a levéltári munkák közül az 1848/49-es gyűjteményünk regesztá-
zását, s a regeszták feállítását.11 Ennek megvalósítása azt jelenti, hogy 
tudományos kutatóink maximális igényeit is ki tudjuk elégíteni, kuta
tásuk folyamán. 

Természetesen egy levéltár használhatóságát nemcsak az anyag ren
dezettsége dönti el. Ehhez szükséges még levéltári segédeszközök készí
tése, amelyek mind a kutatót, mind a levéltárost segítik munkájukban. 
A kutatók gyors és zökkenőmentes kiszolgálását teszik lehetővé a kü
lönböző fondokról, gyűjteményekről készült csomó jegyzékek.12 1954-ben 
nyert befejezést Levéltárunkban az alapleltározás.13 Az alapleltár első
sorban a levéltáros segédeszköze, de amíg nem készülnek részletesebb 
útmutatók, ismertetések, addig sok segítséget nyújtanak a kutatók 
számára is. 

Az 1950—58-as időszak eredményeinek összegezéseként elmondhat
juk, hogy ma már Levéltárunk minden egyes fondja kutatható állapotba 
került. Az elkövetkezendő évek egyik fontos feladatai közé tartozik, hogy 
ezt a kutatási lehetőséget minél jobban megkönnyítsük. 

A Hadtörténelmi Levéltárnak — a fentieken kívül — fontos fel
adata, hogy a hadtörténelem művelésével tevékenyen részt vegyen 
hadseregünk és egész népünk szocialista hazafiságra való nevelésében, 
a magyar történettudomány fejlesztésében. Feladata, hogy feltárja és 
közkinccsé tegye hazánk hadtörténelmének és szabadságharcainak di
csőséges, haladó hagyományait. Ez annál inkább fontos, mert népünk
nek a haladásért vívott harcai nemzetközi méretekben is hozzájárultak 
az emberiség fejlődéséhez. 

A hadtörténetírás hosszú múltra tekint vissza Magyarországon. Már 
több száz évvel ezelőtt is jelentek meg hadtörténelmi tárgyú munkák. 
Szervezettebbé azonban csak a múlt század vége felé vált, amikor 

i° General Kommando = Főhadparancsnokság. Mária Terézia uralkodásának 
kezdetén, 1940-ben szervezték meg. Territoriális katonai hatóság, Magyarország 
legfőbb helyi katonai parancsnokságaként működött. Elsősorban az Udvari Hadi
tanács rendeleteit hajtotta végre, közigazgatási és gazdasági feladatai révéin a 
Habsburgok gyarmatosító eszköze volt. Minthogy Magyarország államterülete hat 
közigazgatási egységre oszlott, ennek megfelelően épült fel — többszöri változás
sal — a General Kommando szervezete is. 

n Regeszta (latin) = lajstrom, sorjegyzék. Reges^tának nevezzük az iratról 
készült rövid tartalmi kivonatot, amelyen feltüntetjük a levéltári jelzeteket is. 
Minden iratról 4 regeszta készült, amelyeket szervek szerint, tárgykör szerint, idő
rendben és az iratok levéltári elhelyezésének sorrendjében állítottunk fel. Külön 
tárgy- és névmutató készült az anyaghoz. A regeszták mennyisége közel 120 00O. 

i2 Csamőjegyzék = levéltári segédlet. A következő rovatokat tartalmazza : 1. A 
levéltár neve, 2. az állag alapleltári tételszáma, 3. az állag elhelyezése, 4. az állag 
címe, 5. az állagban található raktári egységek sorszáma. 

13 Alapleltár = levéltári segédlet. Tartalmazza az anyagra vonatkozó legfon
tosabb adatokat. (Raktári hely, évkor tárgy, az anyag neve, mennyisége, irattári 
rendszere, kutatási lehetőség.) 
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megindult a hadtörténetírás önálló folyóirata, a Hadtörténelmi Köz
lemények. Ez azonban hosszú időn keresztül az uralkodó osztály érde
keit s a dolgozó nép félrevezetését szolgálta. A magyar nép történetét 
s még inkább hadtörténelmét „lényegében a feudalizmus, imperializ
mus és a nacionalizmus szellemében és a tények meghamisítása alap
ján írták meg".14 Van tehát bőven tennivaló ezen a területen. 

A felszabadulást követően az a politikai fordulat, mely a munkás
osztály kezébe adta a hatalmat, fordulatot jelentett a tudományokban, 
így a történettudományban is. Megnyílt a lehetősége annak, hogy had
történetírásunkat továbbfejlesszük. 

A Levéltárban folyó hadtörténetírói munkában is a fordulat 1950 
után következett be. Néphadseregünk fejlesztésével a szervezeti felté
telek egyre kedvezőbben alakultak. Létrejött az irodalmi alosztály, 
amely később osztállyá szerveződött. A hadtörténész kutató munka 
iránya és célja közvetlenül a hadsereg politikai nevelésének feladatai
hoz kapcsolódott, távolabbi vonatkozásban pedig a történettudomány 
célkitűzéseihez. A fiatal káderek egész sora kapcsolódott be a munkába. 
Őszintén, ha nem is mindig kellő eredménnyel, de törekedtek a mar
xizmus—leninizmus megismerésére és alkalmazására munkásságukban. 
Ennek ellenére már kezdetben is, a haladó hagyományok művelése és 
a nagy történelmi évfordulók ünneplése — így 1848/49, a Kossuth, majd 
a Rákóczi évforduló, a történész kongresszus, Magyarország felszabadí
tásának 10. és a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 40. évfordulója 
— több hadtörténelmi munka megjelenését eredményezték. 1952-től a 
mai napig öt különböző önálló hadtörténelmi munka jelent meg törté
nészeink tollából, négy pedig a Hadtörténelmi Levéltár gondozásában. 
Elkészült a Bocskai szabadságharcról szóló monográfia. Ezenkívül had
történészeink a Magyar Tanácsköztársaság 40 éves évfordulójára öt kü
lönböző könyvet készítettek, melyek a közeljövőben jelennek meg nyom
tatásban. 

1954-ben a Hadtörténelmi Közlemények új folyama, tíz éves hosszú 
szünet után megjelent. Ez gazdag publikálási lehetőséget nyújtott és 
nyújt a hadtörténelem művelői számára. Négyéves működése alatt közel 
100 tanulmányt közölt. Ezek jelentékeny része új anyagot tárt fel, új 
értékelést hozott, előrevitte ismereteinket, s ezért maradandó értékű. 
Közöltünk tanulmányokat a középkori németellenes honvédő harcokról, 
a huszitákról, a 16. századi honvédő harcokról, az erdélyi fejedelmek 
harcairól, 1848/49-ről, a Szovjetunió polgárháborújában részt vevő ma
gyar internacionalistákról, 1919-ről, a spanyol polgárháborúról, a fel
szabadulásról, zászlónkról, nemzeti színeinkről, — hogy csak a legjelen
tősebbeket említsük. Fordításban hoztunk több szovjet, cseh, román, 
bolgár és német cikket. Helyet adtunk lapunk hasábjain a különböző 
történelmi évfordulók alkalmából elhangzott, vagy megírt megemlé
kezéseknek is. 

Hadtörténészeink — az elmúlt években szerzett kutatói tapasztala-

14 Molnár Erik : A magyar történetírás a felszabadulás óta; eseményei, hiányos
ságai és legsürgősebben feladata. Társadalmi Szemle 1951. januárt sz. 54. o. 
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tok és új ismeretek birtokában — hozzáfoghattak a Levéltár előtt álló 
nagy feladat elvégzéséhez, a magyar nép hadtörténelmének új szellemű, 
marxista, monografikus feldolgozásához. Ez a munka nagy erőfeszítést 
kíván és feltételezi a társintézetekkel, elsősorban a Történettudományi 
Intézettel való állandó és jó szervezeti kapcsolatot. Szükség van a vé
lemények széleskörű kicserélésére, mert van számos, tisztázásra szoruló 
elvi és gyakorlati kérdés. 

Tudjuk, hogy hadtörténészeink eredményei még nagyon szerények 
és nem mentesek a hibáktól. De úgy véljük, hogy megfeszített mun
kával egyre többet tudunk behozni abból a nagy lemaradásból, ami a 
történettudományon belül különösen jellemző a hadtörté.nelem terüle
tére. Lehetőségeink ehhez az elmúlt évek folyamán kedvezően alakultak 
úgy szervezeti, mint személyi vonatkozásban. A Hadtörténelmi Levél
tár különböző osztályainak helyzete ma már olyan, hogy a tudomá
nyos kutatómunkához nagy, bizonyos területeken maximális segítséget 
tudnak nyújtani. Levéltárunk bőséges forrásanyagot tud szolgáltatni — 
különösen az elmúlt két évszázadra vonatkozóan — a hadtörténelem 
művelői számára. 

Szerénytelenség nélkül elmondhatjuk, hogy Levéltárunk az elmúlt 
négy évtized alatt mind a hadtörténelem, mint a történettudomány más 
ágainak kincses tárházává vált. Az itt kezelt anyag mennyiségileg is 
számottevő. Megközelíti a 30 000 csomót (legkorábbi dokumentumunk 
1528-ban kelt, s már rni kezeljük a demokratikus honvédség iratait 
1945—46-ból). 

Mai állapotában már nem osztható egyszerűen régi és új levéltárra, 
mint a felszabadulás előtt.15 Ez a felosztás nem mutat rá, hogy lénye
gében mit is foglal magába a Hadtörténelmi Levéltár. Az itt levő 
kisebb-nagyobb levéltárak — a létrehozó szervek funkciói alapján — 
az alábbi csoportokba sorolhatók: 

1. Központi katonai hatóságok és magasabb parancsnokságok levél
tárai. 

2. Katonai parancsnokságok (alakulatok, csapattestek) levéltárai. 
3. Katonai bíróságok levéltárai. 
4. Katonai intézetek, iskolák, intézmények, hatóságok levéltárai. 
5. Gyűjtemények és családi levéltárak. 
6. Kéziratok, újságok, nyomtatványok. 
Legnagyobb összefüggő állagunk a csaknem két évszázadot átfogó 

General Kommando16 levéltára. Mint Magyarország legfőbb helyi pa
rancsnokságának, feladata — az ország rendjének és biztonságának 
fenntartásán kívül — elsősorban az volt, hogy a területén elhelyezett 

» 
!5 A Levéltár ibelső szervezeti felépítése a felszabadulás előtt többször válto

zott. Lényegében azonban mindig két nagy csoportot alkotott. Az első csoport 
volt az u. n. új levéltár (1914—1918), a második csoport a régi levéltár, amelybe 
a világháborút megelőző idősziak iratai tartoztak. 

i6 Lásd erre vonatkozóan: Levéltári Közlemények 1937. László József: Az 1740-
ben felállított rőüadparancsnokság. 
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csapatok és más katonai szervek igazgatásának, az Udvari Haditanács 
rendeletei szerint, irányítója és ellenőrzője legyen. 

Túlzás nélkül elmondhatjuk, hogy a hadügynek nincs olyan ága, 
melyre ebben a hatalmas mennyiségű anyagban a hadtörténész ne 
kutathatna. De nem nélkülözheti az anyagot ezzel az időszakkal foglal
kozó gazdaságtörténész, jogtörténész, kultúrtörténész, sem azok, akik a 
magyar társadalom fejlődését kutatják, akik a nemzetiségi problémákkal 
foglalkoznak stb. 

Számos adat található benne a XVIII. század végi parasztmozgal
makra vonatkozóan. Azok a tervrajzok és szakszerű leírások, amelyek 
különböző kincstári építkezések irataihoz csatolva megmaradtak, a mű
szaki tudományok történetével foglalkozók számára jelentenek komoly 
értéket. 

Értékes adatokat szolgáltat a Bach-korszak időszakához, a század
forduló parasztmozgalmainak történetéhez. Ahhoz, hogy az 1905-ös orosz 
forradalom milyen hatást gyakorolt a monarchia hadseregére. 

A központi hatóságok sorában — időrendben — másodsorban kell 
beszélnünk a Honvédelmi Minisztérium levéltáráról. Az 1867—1944-ig 
terjedő időszakot öleli fel és közel 5000 csomóból áll. A magyar törté
nelem döntő fontosságú eseményei hoztak változást működésében. Ennek 
megfelelően 4 részre tagolódik: 1867—1918 október 31-ig, 1918 novem
ber 1—1919 március 21-ig, 1919 március 21—1919 augusztus 3-ig és 
végül 1919 augusztus 4—1945-ig. 

Megalakulása óta — úgy a dualizmus időszakában, mint a Horthy-
korszakban — az I. ügyosztálya bírt a legnagyobb jelentőséggel, mely 
a legfontosabb ügyekkel, a hadseregszervezéssel, a mozgósítással, kar
hatalmi ügyekkel stb. foglalkozott. 

Ügy hadtörténelmi, mint társadalomtörténeti szempontból rendkí
vül érdekes az 1918-as év anyaga. Az itt található aktákból képet ka
punk arról, hogy a Nagy Októberi Szocialista Forradalom hatására mi
lyen fejlődési folyamat ment végbe az Osztrák-Magyar Monarchia had
seregében. 

Külön figyelmet érdemelnek a polgári demokratikus időszak had
műveletei, belső karhatalmi intézkedései, a megszállt területek lakossá
gára vonatkozó jelentések, továbbá a katonatanácsokra és a hadsereg
szervezésre vonatkozó iratok. ^ 

A Magyar Tanácsköztársaság Hadügyi Népbiztossága fennmaradt 
iratainak értékét —• úgy gondolom — nem szükséges bizonyítanom. 
Egyedi iratokat külön kiemelni ezek közül, megtévesztő dolog lenne. 
Működése — a maga területén — szorosan kapcsolódik a fiatal proletár
diktatúra küzdelmeihez. Az ország akkori katonapolitikai helyzetét fi
gyelembe véve, a Hadügyi Népbiztosság legfontosabb feladata égy új, 
ütőképes hadsereg megteremtése volt. Ezért iratai nagy része a hadse
reg szervezésére, fegyverzettel, ruházattal való ellátására vonatkoznak. 
A Keleti Hadseregparancsnokság felállításáig (1919 április 21.) az egész 
hadsereg hadműveleti irányítása is legfontosabb feladatai közé tartozott. 
Ettől az időponttól annak egy részét átvette a Keleti Hadseregparancs
nokság. Május 6-án alakult meg a Hadseregparancsnokság, mely ettől 
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az időponttól az egész Vörös Hadsereg hadműveleti irányítását és szer
vezését végezte. Az elmondottakból következik, hogy május 6-ig a Had
ügyi Népbiztosság levéltárának fontos részét teszik ki az ott található 
hadműveleti iratok. Az egész hadsereg ellátása, hadianyag- és ember
utánpótlása május 6. után is a Hadügyi Népbiztosság legfontosabb fel
adata volt. Sajnos, az iratanyag meglehetősen hiányos. De így sem nél
külözhetik azok, akik a Magyar Tanácsköztársaság történetével érdem
ben foglalkozni akarnak. 

A Horthy-korszak Honvédelmi Minisztériumának irataiban rend
kívül sokirányú kutatást folytathatnak történészeink. Csak példaként 
jelöljük meg az alábbi osztályokat. Csupán ezen időszak iratainak — 
megközelítően teljes — ismertetése is terjedelmes tanulmányt igényelne. 
A H. M. 13. osztályának iratai a Horthy-hadsereg erkölcsi, politikai 
állapotára vonatkozólag nyújtanak támpontokat. Ez az osztály foglalko
zott a katonai büntető és igazságszolgáltatással. 

Történelmi szempontból igen jelentősek a 15. osztály • iratai. Az osz
tály törvényelőkészítéssel, közjogi és parlamenti ügyekkel, továbbá a 
nemzetközi szerződések kérdéseivel foglalkozott. Nem kevésbé értéke
sek a 19. osztály iratai, mely a tiszti és altiszti nevelő és képző intézetek 
ügyeivel, valamint a 10. osztály iratanyaga, mely a legénységi ügyekkel 
foglalkozott. 

Gazdaságtörténeti kutatók számára nem lehet érdektelen a 2. osz
tály iratanyaga. Itt találhatók a Honvédség élelmezési ügyeivel, gazda
sági problémáival, minden irányú ellátásával kapcsolatos iratok. Az 
1839—44 közötti időszakban a hadiiparral, hadianyagtermeléssel a H. M. 
17. osztálya foglalkozott. Az anyag nagyon hiányos, de így is érdeklő
désre tarthat számot. 

A magasabb parancsnokságok levéltárainak sorában kiemelkedő 
helyet foglal el a Vörös Hadsereg Parancsnokság (1919) levéltára és 
a kötelékébe tartozó magasabb egységek levéltárai. 

Legértékesebb a Vörös Hadsereg Parancsnokság (április 21—május 
5. között Keleti Hadseregparancsnokság) összefüggő, eléggé teljes 
anyaga. Benne találjuk a hadsereg hadműveleti, anyagi, tüzérségi, hír
szerző vonatkozású dokumentumait. Kerek képet nyerünk a lefolyt 
hadműveletekről, a tiszántúli visszavonulásról, a májusi fordulat után 
kialakuló új hadsereg szervezéséről, a salgótarjáni, miskolci ellen
csapásról, az azt követő északi hadjáratról, a június 24-én aláírt fegy
verszünetről, annak következményeiről, végül a július 20-án indított 
tiszai offenzíváról, amely megelőzte a Vörös Hadsereg felbomlását és 
a Magyar Tanácsköztársaság bukását. 

Értékes és a Hadseregparancsnokság levéltárát egészíti ki az I., 
II., III. és IV. hadtest anyaga. Közülük legértékesebb forrás a III. 
(Landler-féle) hadtest, amely a hadműveletek súlyát viselte. A májusi 
fordulat után alakult meg, előkészítette és vezette a Miskolc vissza
foglalására irányuló, majd az azt követő északi hadjárat legjelentősebb 
hadműveleteit. A IV. hadtest azonos a budapesti katonai főparancs
noksággal. Anyaga a főváros területén létezett csapatok, intézmények 
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életéről, működéséről, a különböző karhatalmi ügyekről nyújt tájo
koztatást. 

Sajnos, a hadosztályparancsnokságoknak csak töredékes anyaga ma
radt fenn. Csupán a Budapesti Hídfő Hadosztály iratai találhatók 
nagyobb számban. Az alacsonyabb parancsnokságok közül jelentősebb 
értéket képvisel a Salgótarjáni Csapatparancsnokság és a légierők 
anyaga. A különböző dandárok, ezredek (köztük a munkásezredek), 
kerületi és egyéb parancsnokságok irataiból alig-alig maradt az utókor 
számára. 

A Horthy-fasizmus magasabb katonai parancsnokságaiinak iratter
mékei közül különös figyelmet érdemel a M. kir. honv. Vezérkar 
Főnökének 1919—44-es időszakot felölelő levéltára. 

Az alábbiakban csak néhány fontosabb területre akarjuk ráirá
nyítani a figyelmet. Történeti s egyúttal nemzetközi jogi szempontból 
igen értékesek és érdekesek azok az iratok, amelyek a nyugati hatal
mak — elsősorban Franciaország és Olaszország — szerepére utalnak 
a Magyar Tanácsköztársaság megdöntésével kapcsolatosan. Igen jelen
tősek mind katonai, mind politikai szempontból azok az intézkedések, 
amelyek Budapestnek a fehérterroristák által történő megszállásával 
kapcsolatosak, s jelentős magának a megszállásnak a terve. 

Az ellenforradalmi korszak megismerésének szempontjából nélkü
lözhetetlenek azok a politikai jellegű iratok, amelyek a hírszerző 
osztály tevékenysége folytán feltárják, milyen offenzív és defenzív 
intézkedések történtek a munkásmozgalom letörése, illetve felszámo
lása érdekében. Kiderül az itt található helyzet- és hangulat jelenté
sekből, hogy milyen nagy volt a lakosság ellenszenve s a munkás
osztály ellenállása a fehérterror intézkedéseivel szemben. A VKF. 
2. (hírszerző) osztályához befutottak a külföldi államokba kirendelt 
katonai attachék összefoglaló jelentései az illető államok politikai, 
katonai és gazdasági helyzetéről. Különösen értékesek azok a jelen
tések, amelyek a Szovjetunióval foglalkoznak. Ezekben ugyanis nem
egyszer elismerik a Szovjetunió eredményeit és a Szovjet Hadsereg 
magas katonai értékét, erkölcsi szilárdságát, az akkori napi sajtó 
uszító, rágalmazó hangjával ellentétben. A 2. osztály irataiból re
konstruálhatjuk azt a megélénkülő nemzetközi politikai, diplomáciai 
tevékenységet is, amely a második világháború kirobbantását meg
előzte. A hadműveleti osztály irataiból nyomon követhetjük a had
seregszervezés munkáját, a második világháborúra való felkészülést. 
Megtalálhatjuk itt — ha nem is teljes egészében — a zsidókérdéssel 
és a munkaszolgálattal kapcsolatos intézkedéseket is. 

A közelmúltban került a Levéltár birtokába a 2. magyar had
seregparancsnokság irattára. Megdöbbentő kép tárul elénk a Horthy-
fasizmus embertelenségéről, a 2. magyar hadsereg pusztulásáról az 
itt levő iratokból. 

A Levéltárunkban található katonai parancsnokságok levéltárairól 
még vázlatos képet nyújtani is lehetetlen. Időben hozzávetőlegesen a 
századforduló és 1946 között keletkeztek. Nagyobb részét az első világ
háborúban részt vett magyar alakulatok iratai teszik ki. 
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Ide tartoznak a Nemesi Testőrség (1760—1850) és a Királyi Test
őrség (1867—1918) levéltárai is. 

Kevésbé ismert kutatóink előtt a Levéltárunkban elfekvő katonai 
bíróságok levéltárai. Kiemelkedő helyet foglalnak el közöttük a Bach 
és abszolutizmus kori hadbírósági anyagok, továbbá a Szegedi (1870— 
1944) és Miskolci Hadbíróság (1915—1944) levéltárai. 

Gyűjteményeink17 közül elsőnek az 1848/49-es forradalom és sza
badságharcra vonatkozót kell megemlítenünk, mely a maga nemében 
egyedülálló, nagy történelmi értéket képvisel. Döntő többsége a bádeni 
levéltári egyezmény, kisebb része adományozás és vásárlás útján 
került a Levéltár birtokába. A legnagyobbrészt hadműveleti jellegű 
iratanyag az úgynevezett Feldunai Hadsereg és az Erdélyben harcolt 
Bem tábornok hadseregének harcaira vonatkozik. 

A Hadtörténelmi Levéltárnak ez a gyűjteménye hézagossága elle
nére is becses, pótolhatatlan forrás, illetve kútfőanyag számos, ma 
is tisztázatlan 1848/49-es katonai eseményhez. A gyűjteményhez készült 
regeszta-rendszer, hely- és névmutató, a maximális kutatási igényeket 
is kielégítik. 

Törökkorabeli gyűjteményünk a mohácsi csatavesztéstől (1526) 
II. József utolsó török háborújáig (1789) terjedő időszakot öleli fel. 
Az iratok legnagyobb része latin és német nyelvű. Ennek a kis gyűj
teménynek olyan egyedi darabjai vannak, mint Jurisics Miklós jelen
tése Kőszegről 1529-ből, Dobó István levelei 1548-ból és 1552-ből, Zrínyi 
Miklósnak 1563-ból származó levele, hogy csak egynéhányat említ
sünk. Értékét növeli, hogy a magyar történelemnek ebből a tragikus, 
de katonai hősiességekben gazdag időszakából viszonylag kevés az 
írásos emlékünk. 

Legféltettebb kincseink közé tartozik a Rákóczi szabadságharcra 
vonatkozó gyűjteményünk. Az alig négy csomónyi anyag érdekes 
adatokat tartalmaz a kuruc csapatok és táborok (erődített helységek, 
várak) katonai állapotára, létszám- és ellátási viszonyaira nézve. Szá
mos érdekes hadihelyzet és csatajelentés számol be a kuruc csapa
toknak kiváló és vakmerő tevékenységéről, leleményes csatározásáról. 
Itt találhatók eredeti levelek II. Rákóczi Ferenctől, Bercsényi Miklós
tól, Károlyi Sándortól, Béri Balogh Ádámtól stb. 

A Hadtörténelmi Levéltár nemcsak iratanyagot őriz. A maga 
nemében egyedülálló térképgyűjteménnyel rendelkezik, amely magába 
foglalja a magyarországi vonatkozású térképeken kívül az európai 
országok különböző korokból származó, különböző kiadású, részletes 
helyszínrajzi (topográfiai) térképeit és országleírásait. Ezt a mennyi-

17 Gyűjteménynek nevezzük valamely hatóság, szerv, család vagy valamely 
személy birtoikában lévő, különböző vonatkozású iratokat, amelyek között szerves 
összefüggés nincs. A gyűjtemény vonatkozhat egy adott korra te. A ml 1848'49-es 
gyűjteményünk nem fedi teljes mértékben a fenti meghatározás fogalmát, mivel 
különböző szervek állagainak töredékeit foglalja magába. Jelenleg időrendben el
helyezett mesterséges gyűjteményként kezeljük. 
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ségileg is számottevő térképgyűjteményt a Levéltár térképtári osztálya 
kezeli és bocsátja a különböző tudományágak kutatóinak rendelke
zésére. 

A Levéltár már a Tanácsköztársaság idején is jelentős térkép
gyűjteménynek volt birtokában. Sajnos, ez a proletárdiktatúra bukása 
után érzékeny veszteséget szenvedett. 

A térképtár kezdetben alosztály, majd osztályszervezetben dol
gozott. Gyűjtötte, tárolta és kölcsönözte a térképeket. Elkészítette a 
kiadványokhoz szükséges vázlatokat és más rajzokat. Másolatokat ké
szített a bécsi Kriegsarchivból betekintésre kölcsönadott iratanya
gokhoz tartozó vázlatokról, valamint a Levéltár megőrzésében levő 
olyan értékes hadműveleti vázlatokról is, melyeknek papíranyaga meg
rongálódott és rajzuk elmosódott. 

Az Ausztriával kötött levéltári egyezmény értelmében a bécsi 
Kriegsarchiv térképosztályától tekintélyes mennyiségű anyag került 
az osztály birtokába. Lényegében ez a térképmennyiség képezi az 
úgynevezett törzsanyagot. — A Kriegsarchiv világhírű topográfiai 
gyűjteménnyel rendelkezik. Már a XVIII. századtól 'kezdődően rend
szeresen gyűjtötték, másolták és gondosan őrizték a régi térképeket. 
Törvény intézkedett arra, hogy a hadsereg birtokában levő térképek, 
tervrajzok és országleírások oda kerüljenek. Köztük természetesen 
a hazánkra vonatkozó katonai felvételek is. 

A Bécsből átadott kb. 50 000 térkép a beszolgáltatások, ajándéko
zások, letétbe helyezések és vásárlások útján napjainkig majdnem 
négyszeresére növekedett. Nagyon gazdag helyzettérkép- és tervrajz
gyűjteménnyel is rendelkezik a térképtár. 

Az elmúlt évek folyamán — szakképzett munkaerők bevonásával 
— a térképtár belső rendjének megteremtése komoly mértékben előre
haladt. A korszerű tárolási lehetőségek is sokat javultak. 

A térképtár kutatóinak száma állandóan növekszik. Ezek főképpen 
történészek és kartográfusok. Ezenkívül felhasználják a különböző 
gyűjteményeket a műemlékek, régi települések feltárásához, az egye
temi kutató- és oktatómunkához, valamint a Magyar Tudományos 
Akadémia kutatócsoportjainak (agrokémiai, földrajzi stb.) népgazda
ságunk fejlesztését célzó munkálataihoz. 

. A fenti célokra főképpen Magyarország I. és II. katonai felmé
résének térképszelvényei használhatók, a hozzá tartozó országleírá
sokkal. Tehát a térképtár fontos gyakorlati célokat is szolgál. 

Külön kell beszélni a Hadtörténelmi Levéltár szervezetében mű
ködő Hadtudományi Könyvtárról, mely gyűjtőkörét és feladatát te
kintve az országos jellegű tudományos szakkönyvtárak közé tartozik. 
Jelentőségét kihangsúlyozza az a tény, hogy egyetlen ilyen jellegű 
könyvtár a maga nemében és a hadtudományi, valamint a haditechni
kai tárgyú műveken kívül hatalmas történelmi anyaggal is rendel
kezik. 
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A Hadtudományi Könyvtár elődje — a Honvéd Központi Könyvtár 
— 25 esztendőn keresztül, a dolgozó népet elnyomó uralkodóosztály 
hadseregének zártjellegű könyvtára volt. Mindazok a vonások rá
illettek, amelyek a tőkés társadalom egyéb könyvtárait is jellemezték. 
Elefántcsonttorony volt, kiváltságos kevesek látogatták, főleg vezér
kariak, akik a Horthy-orezsim reakciós céljainak és a tőkés kizsák
mányolás érdekeinek megfelelően a hadtudományt is, ezen belül pedig 
főképp a hadtörténelmet, meghamisították. 

A könyvtár 1920 őszén jött létre, mint a Levéltár 4. osztálya. 
1923-ig a Levéltárral együtt a mai Országos Levéltár legfelső eme
letén működött. 1923 őszén helyszűke miatt a könyvtári osztályt át
helyezték az Irányi utcába, a kerületi parancsnokság épületébe, de 
szervezetileg' továbbra is a Levéltárhoz tartozott. Itt kapta meg a 
Honvéd Központi Könyvtár elnevezést. A könyvtári helyiségek elle
nében át kellett vennie az Országos Tiszti Tudományos és Kaszinó 
Egyesület könyvtárának kezelését is. Ettől függetlenül a két könyvtár 
teljesen különálló maradt. 

A Hadtudományi Könyvtár az elmúlt évek folyamán a könyvtári 
munka minden vonalán komoly eredményeket ért el. Ezek közül csak 
a legfontosabbakat említjük meg az alábbiakban. 

Az 1945 után megjelent anyagról teljesen szabályszerű, a Könyv
tári Címleírási Szabályok alapján elkészült betűrendes, valamint De-
zimal-Klassifikation alapján készített szakkatalógust használhatják a 
kutatók. 1954. január 1. óta a könyvtár nemcsak az újonnan meg
jelent könyveket dolgozza be folyamatosan a fenti katalógusba, hanem 
az antikvár és más eredetű műveket is. 

A magyar és külföldi katonai szabályzatok katalógusának elkészí
tése 1956 márciusában fejeződött be, amellyel igen nagy hiányt pótoltak 
a könyvtár dolgozói. 

Az ezernél több régi folyóirat szabályos feldolgozása 1955 júniu
sában kezdődött meg és 1957 őszén fejeződött be. Vele egy időben 
készült el a régi, ideiglenes helyett az új, szabályos folyóirat katalógus. 

1953-ban merült fel a Központi Hadtudományi Címjegyzék elkészí
tésének terve, amelynek megvalósítása még abban az évben megkez
dődött. Ennek során a könyvtár dolgozói feldolgozták az Országos 
Széchenyi Könyvtár szakkatalógusának hadtudományi, valamint törté
nelmi részét, kiemelve belőle a hadtörténelmi vonatkozású cédula
anyagot, melyet adrémával sokszorosítottak. Az OSZK cédulaanyagá
ból felállított betűrendes és szakkatalógus az alapja a Központi Had
tudományi Címjegyzéknek, amelyet teljességre törekedve, a többi 
katonai és polgári könyvtárak anyagából folyamatosan fog kiépíteni 
a könyvtár. 

Az 1945 előtt megjelent könyvanyagról csak egy igen pontatlan 
és nagyon hiányos betűrendes és decimális katalógus állt rendelke
zésre. A könyvtár a meglevő munkaerők tervszerűbb kihasználásával 
megkezdte az 1945 előtti anyag rekatalogizálását és szakozását. 

Az elmúlt évben komoly eredmények születtek a tudományos 
munka terén is. A Magyar Enciklopédia katonai szerkesztőségének 
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hadtörténelmi csoportjába három könyvtáros kapott beosztást. Egye
lőre az anyaggyűjtés és csoportosítás munkáját végezték el. A tudo
mányos bibliográfiai munkák során elkészült a Hadtörténelmi Közle
mények 18S8—1943.. évfolyamainak mutatója. A könyvtár munkakö
zössége úttörő munkát végzett, mivel ilyen átfogó tartalommutató 
1942 óta nem jelent meg hazai folyóiratról. Ezenkívül szerepel a 
könyvtár perspektivikus munkatervében a Magyar Hadtörténelmi Bib
liográfia elkészítése. 

A könyvtár kötetszáma ma már közel 100 000, melynek legnagyobb 
része hadtörténelmi mű. Folyóirattárában több mint ezerféle, főleg 
katonai és hadtörténelmi folyóiratot és hírlapot őriz, melyeknek igen 
jelentős része hazánk más könyvtáraiban nincs meg. A könyvtár jelen
leg 205 hazai és külföldi folyóiratra és hírlapra fizet elő, melyekből 
az olvasók a legújabb katonai, hadtudományi, haditechnikai, valamint 
hadtörténelmi kutatások eredményeivel ismerkedhetnek meg. v 

A Hadtudományi Könyvtár meglevő katalógusrendszerén keresztül 
könyvanyagát helybeli olvasásra, indokolt esetben pedig — ha a kért 
mű több példányban áll rendelkezésre — kölcsönzéssel is hozzáfér
hetővé teszi. Felvilágosító szolgálatával megkönnyíti a könyvtár hasz
nálatát, neveli és irányítja az olvasókat, bibliográfiák összeállításával 
elősegíti a kutatók munkáját. Arra törekszik, hogy a Magyar Nép
hadsereg tagjai, valamint a hadtudomány bármely ágával foglalkozó 
kutatók igényeit minél eredményesebben kielégítse. 

A fentiekben csak vázlatos képet tudtunk adni a Hadtörténelmi 
Levéltár sokoldalú munkájáról, tevékenységéről. Nagy vonalakban 
bemutattuk legfontosabb levéltári állagainkat, más jellegű kulturális 
értékeinket. Társintézetünkről, a Hadtörténelmi Múzeumról itt nem 
adtunk ismertetést. Elsősorban azért, mert az eltelt 40 esztendőből 
több mint három évtizedet mint a Levéltártól teljesen független szerv 
töltött el. Múltjának és tevékenységének ismertetése önálló tanul
mányt érdemel. 

A jövőben egyik fontos feladatunknak tekintjük, hogy — élve a 
publikálási lehetőségekkel — a Hadtörténelmi Levéltár levéltári fond-
jairól, térképgyűjteményeiről, könyvtáráról nem csupán vázlatos képet, 
de alapos, sokoldalú ismertetést nyújtsunk, amelyek már történészeink
nek, kutatóinknak is segítséget nyújthatnak munkájukhoz. 

Az elmúlt negyven esztendő nem biztosított töretlen fejlődést a 
Hadtörténelmi Levéltár számára. Ez az időszak nagy társadalmi, gaz
dasági átalakulások korává vált. A végbement változások fémjelezték 
a Levéltár működését négy évtizeden keresztül. 

A Magyar Tancsköztársaság csak az alapokat rakhatta le. Ezt is 
nehéz, rendkívüli viszonyok között. A Hadtörténelmi Levéltár műkö
désének több mint negyed százada az ellenforradalmi korszak idejére 
esik. Ebben az időszakban nem szolgálta, de nem is szolgálhatta teljes 
mértékben a dolgozó nép érdekeit. A második világháború teremtette 
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súlyos gazdasági helyzet következtében pedig átmenetileg kénytelen 
volt bezárni kapuit. Népi demokráciánk megerősödése hozott döntő 
fordulatot helyzetében, amint erről a felszabadulás utáni történetének 
ismertetésénél már szó esett. 

A Hadtörténelmi Levéltár ma már túljutott a kezdeti nehézsé
geken. Hadtörténészeink egyre többet és jobbat tudnak produkálni. 
Sikerült — megfeszített mimkával — hosszú évek lemaradását meg
közelítő teljességgel behozni a levéltári, térképtári, könyvtári munka 
területén. A továbbfejlődésnek megvannak mind a szervezeti, mind 
a személyi feltételei. Büszkék vagyunk arra, hogy a Hadtörténelmi 
Levéltár megteremtése is — sok, ennél jelentősebb kultúrpolitikai 
intézkedés mellett — a dicsőséges Magyar Tanácsköztársaság fenn
állásához kapcsolódik. Jelenlegi munkánkkal arra törekszünk, hogy a 
Magyar Tanácsköztársaság eszmei hagyatékát megvalósítva, a Had
történelmi Levéltárat a marxista hadtörténetírás szilárd bázisává fej
lesszük. 
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HADTÖRTÉNELMI APRÓSÁGOK 

EGY MUNKÂSEZRED TÖRTÉNETÉBŐL 

. . . 1919. május 3. 
Az Istvántelki Főműhely munkásai gyűlésre jöttek össze az üzem 

udvarán. A gyűlést a Munkástanács hívta össze, hogy minden ker
telés nélkül tudassa az üzem dolgozóival: veszélyben van a proletár
diktatúra. Az összegyűlt munkások egyhangúan kiáltották: Ha veszély
ben van, hát megvédjük. És az elhatározást tett követte, amit a követ
kező hetek, hónapok történelemmé formáltak. Ezt a történelmet mondja 
el röviden Tölgyesi Lajos elvtárs, az Istvántelki Főműhely munkás
ezredének egyik volt harcosa. 

* 
A gyűlés után egy emberként az összes katonaviselt dolgozó az 

értelmiségiekkel egyetemben a főműhely udvarán felsorakoztunk és 
bevonultunk a Troczkij laktanyába az Aréna útra, ahol megalakították 
belőlünk a 6. Vörös Istvántelki Munkásgyalogezredet. 

A megalakulás után az első zászlóalj 3. századának 1. szakaszába 
lettem btosztva. Századunk egynkét ember kivételével mind a mozdony
szereidéből valók voltak. Többek között a mi szakaszunkba lett be
osztva Vajda Náci, id. Tölgyesi, két Csiszár, Völler, id. Kriszter, az 
örökös ellenzéki, mindig vitatkozó Csongrád, az alkudozó Nagy, a min
dig jókedvű és mindenre vállalkozó Tomasek és még többen mások. 

A 3. század parancsnokának Keresztúryt választottuk (I. osztály
ból), szakaszparancsnoknak Szépe Tónit, a mozdonyszereidébői. A pa
rancsnokok megválasztása után többen elmentek ruhát vételezni a sza
kasz részére. Amikor felöltözködtünk, az egész 3. század levonult az 
udvarra. Végiggusztáltam magamat és bajtársaimat és megállapítottam, 
hogy egészen jól nézünk ki az új ruhákban. A katonaruha kissé har
cias külsőt kölcsönzött mindnyájunknak. Rövidesen jött a többi század 
is, mind ismerősök. 

Lent az udvaron megválasztottuk az altiszteket. Szakaszparancs
nokhelyettesnek Rápoltit választottuk. Amíg vártuk, hogy a kijelölt 
zászlóaljparancsnok bemutatkozzon, addig menetgyakorlatot tartottunk. 
Az altisztek is próbálgatták, vajon tudnak-e még vezényelni. De min
den elég jól ment, a menetgyakorlatok is, a vezénylés is, pedig vol
tak köztünk olyanok, akik már húsz, harminc évvel ezelőtt voltak ka
tonák. Nemsokára megjött az új zászlóaljparancsnok, többek kíséreté-
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ben. Gyülekezőt rendeltek el és négyszöget formáltunk, hogy mindenki 
láthassa az új parancsnokot. Középtermetű, jó 45-nek nézett ki, fején 
lapos sapka volt. Félarca forradásos, elég kemény nézésű. Az az elv
társ, aki bemutatta, őrnagy elvtársnak szólította. A zászlóaljparancs
nok beszéde, hangja megnyerő volt. Elmondta, hogy az olasz frontról 
teljes fegyverzetben hozta haza a zászlóalját és felajánlotta szolgá
latait a Forradalmi Bizottságnak. Beszédében hangoztatta, hogy senki 
életét fölöslegesen kockára nem teszi, de mindenkitől feltétlen fe
gyelmet és engedelmességet kíván, mert ezt kívánja a Vörös Hadsereg 
fegyelme is. Mi az új zászlóaljparancsnok tiszteletére éljent kiáltot
tunk. 

Másnap megkaptuk a fegyvereinket. Libasorban vettük át a Man-
lichereket a fegyverraktárnál. Nézegettük, forgattuk, próbálgattuk a 
zárdugattyút. Mindenki örült a puskájának. Ezen a napon délig fegy
verfogást gyakoroltunk, majd délután eltávozást kaptunk, hogy elbú
csúzzunk családjainktól. 

Május 6-án gyönyörű napsütéses délután a laktanya udvarán gyü
lekezett az ezredünk. Gúlába rakott fegyverekkel várakoztunk. Az asz-
szonyok a kaszárnya kapujában várták indulásunkat. 5 óra felé meg
érkezett a zászlóaljparancsnokunk, vezényszavak röpködtek, fegyver 
után nyúltunk. Vállra! Kettős rendek jobbra át! És indultunk. Az 
asszonyok virágot osztogattak a kapunál. Én is kaptam, amit a puska
csövembe tűztem. Felvirágozva, dalolva mentünk végig az Aréna úton, 
majd az Andrássy útra befordulva, a Nagy körúton át a Nyugati pá
lyaudvari teherrakodóra. 

Ezredünket Hort községbe szállították, ahol rövid harci kiképzés
ben részesültünk. Az egyik nap, amikor kint voltunk a gyakorlótéren, 
egyszercsak egy autó állt meg a gyakorlótér mellett. Landler elvtár
sunk szállt ki belőle. Egyenruha volt rajta, a fején lapos sapka por
védő szemüveggel. Nagy ovációval fogadtuk és parancsnokunkkal 
együtt mindnyájan körébe sereglettünk. Mindenről érdeklődött, fel
szerelésről, menázsiról. Van-e valami kívánságunk — kérdezte. Mikor 
mindent méghallgatott, fellépett az autó lépcsőjére és lelkesítő beszé
det mondott. Többek között azt mondotta, hogy az Istvántelki Főmű
hely munkássága mindig példamutató és első volt minden baloldali 
munkásmozgalomban. Legyetek elsők a harcban is — mondotta Land
ler elvtárs. Azok leszünk — zúgott a tömeg. Eljöttem fiaim, megláto
gatni benneteket és mindig gondom lesz rátok! — mondotta beszéde 
végeztével Landler elvtárs. Hosszasan tartó éljenzés volt a válasz. 
Utána díszmenetben elvonultunk Landler elvtárs előtt, aki a parancs
noknak megelégedését fejezte ki a látottak fölött. 

Harci kiképzésünk közben gyorsan teltek a napok. Közben a szá
zadparancsnok maga mellé vett századküldöncnek. Az egyik nap, éppen 
a századirodán voltam, amikor két fiatalabb parasztember jött be és 
katonának ajánlkozott. Szívesen fogadtuk magunk közé bajtársaknak. 
Mindjárt be is öltöztettük őket. Az egyiket elvezettem a volt szállá
somra. Útközben elmesélte, hogy katona volt a világháborúban, nincs
telen szegényember. 
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Pár nap múlva egyik éjszaka a házigazdám költögetett és azt 
mondta, hogy valamit trombitálnak. Kinyitottam az ablakot, kint még 
sötét volt, a kürtös újra fújt. Na, ennek fele se tréfa! — riadó ez 
gazduram, — mondtam én. Gyorsan felöltözködtem, és pár perc múlva 
már a többi bajtárssal együtt teljes menetfelszerelésben futottunk a 
gyülekezőhelyre. A gyülekezőhelyen névsorolvasás volt és máris indul
tunk a vasútállomásra. A kocsikba való beszállás előtt a politikai 
megbízott közölte velünk, hogy ezredünk a 4. mozgó hadosztály állo
mányába nyert beosztást. Közölte továbbá azt is, hogy Kecskemétre 
megyünk hadosztálygyakorlatra, mert azon a vidéken ellenforradalmi 
megmozdulások vannak és nekünk meg kell mutatni, hogy a Tanács
köztársaságnak ereje is van. 

Kecskemétről a hadosztálygyakorlatok befejezése után ismét be-
vagoníroztunk és északkelet felé irányítottak bennünket. Rövidesen 
Ernődre, Miskolc alá érkeztünk. Június 1-én hajnali két órakor a kür
tös ismét riadót fújt. A szakaszparancsnok számbavette az embereket. 
A névsorolvasás után századunk lőszerkiosztáshoz sorakozott. Kétszáz 
élest kaptunk valamennyien, amit csak úgy hamarjában a kenyérzsák
ban raktunk el, hogy minél gyorsabban befejeződjön. Utána megkap
tuk a feketekávét is és indultunk előre. Rövidesen elértük a Sajó folyót. 

A századparancsnokunkkal elöl mentünk és elsőnek értünk a rög
tönzött hídhoz. A hídnál telefonisták voltak. Az egyik telefonista meg
kérdezte, hogy hányasok vagyunk, megmondtuk. Erre-hangosan mondta 
a telefonba, hogy a 6. Istvántelki Munkásezred 1. százada átment a 
hídon. A dandárparancsnokságra telefonál, mondta a századparancs
nok. 

A hídon túl megálltunk. Megtöltöttük a fegyvereket, feltűztük a 
szuronyt és rajvonalba fejlődtünk. Felettünk ellenséges repülőgép szállt 
el elég alacsonyan, még a pilóta ülő alakját is lehetett látni. Többen 
— -köztük magam is — hátunkra vetettük magunkat és több lövést 
adtunk le a repülőgépre. Ügy látszik, nem tudtuk eltalálni, mert 
tovább repült. 

Közben egy tanyához értünk. Átkutattuk, de üres volt. Bár lehe
tett látni, hogy egy pár órával előbb még ellenséges katonák tanyáztak 
benne. Ügy látszik, az ellenséges megfigyelő észrevehetett bennünket, 
mert tüzérségi tüzet kaptunk. Szórványosan mi is kezdtünk lőni a 
mozgó alakokra, és a másik oldalról is viszonozták a tüzet. A föld hol 
előttünk, hol utánunk vágódott fel, hol mellettünk sziszegett a golyó. 

Előttünk Tiszaluc község volt, amelyet még ellenséges csapatok 
tartottak megszállva. A község előtt húzódott a rajvonalunk. Ahogy 
végignéztem századunk rajvonalán, úgy éreztem, mintha gyakorlaton 
volnék, az a bizonyos pár lépés egymás közötti távolság be van tartva. 
Suszter bajtárs tőlem harmadiknak feküdt, és egész halom földet 
rakott a feje alá. Mondta is a századparancsnok: Lám, a Suszter, hogy 
behúzza a fejét a földhányás mögé, máskor a gyakorlaton nem győz
tem korholni, hogy a rajvonalban feküdj parancsszóra ne a domb 
tetején feküdjön, hanem a domb mögött takarást keressen. Itt azon
ban már nem kell biztatni. 
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Parancs jött. Előre! Mielőtt felugortunk, sortüzet adtunk. Ez az 
idegeinkre is jó hatással volt, mert idegfeszültségünket feloldotta. Pa
rancsnokunk látcsővel az előttünk levő terepet vizsgálta és mondta, 
hogy az ellenség visszavonulásban van. El is értük a falu szélét anél
kül, hogy raj vonalunk egyszer is megállt volna. A századparancsnok 
járőröket küldött ki a falu átkutatására, közben a lakosság is előme
részkedett a házakból és örömmel mondták, hogy az ellenség már a 
reggeli órákban kiürítette a falut, és az utóvédek most csak keresztül
futottak a falun és átkeltek a Tiszán. Június 4-én hajnali négy órakor 
indultunk tovább. Átkeltünk a Bodrogon, gyalogmenetben elértük 
Zalkód községet. A parancsnokság terve szerint itt maradunk, hiszen 
a Tisza túloldalán ellenséges csapatok vannak. Az ellenség felderíté
sére parancskiadás után önként jelentkezőkből járőröket jelölt ki a 
parancsnok. Magam is jelentkeztem. Varga, Vajda, Tomasek, Tölgyesi, 
Völler rajparancsnok, járőrvezető. Parancs szerint este a sötétség be
álltával kell indulni. Irány a tiszapart. Két-három kilométer hosszú
ságban ellenőrizni kell a partot és felderíteni és éjfél után térjünk 
vissza szállásunkra. 

A második szakasz tábori őröket állít fel a falu körül. A jelszó: 
győzelem! 

Vacsora után elbeszélgettünk a napi eseményekről. Közben be
sötétedett. Fiatal parancsnokunk megjött a szállásunkra, hogy a jár
őrt elindítsa. Kioktatott ötünket, hogy csendben menjünk, minden 
gyanús neszre, jelre figyeljünk, a puskát lövésre készen tartsuk. 

Este tíz óra, indulunk. Falun kívül tábori őrsök megállítanak ben
nünket. Jelszót kérik. Bemondjuk: — Győzelem! Óvatosan, csendben 
leereszkedünk a tiszapartra. Elég sötét van, a hold csak gyéren vilá
gít. De a víz csillog, némi világosságot ad. Füzesek, bokrok között 
bujkálva megyünk libasorban. Elöl megy a járőrvezető, Wöller. Én 
utolsónak zárom a menetet. A falut körülbelül másfél kilométerre 
hagytuk el. A kutyaugatás is csak messziről hallatszik. 

Egy kitaposott gyalogúthoz érünk, mely a Tiszához vezet. Nyilván 
a halászok szoktak le-f el járni a vízhez rajta. Itt megállunk, leülünk 
és figyelünk a túlsó part felé, mely elég sötétben van. 

Amint üldögélünk, halljuk, hogy a közeli faluban tizenegyet üt az 
óra. Már éppen indulni akarunk tovább, mikor halkan szól a Varga, 
hogy figyeljünk csak, mintha evezőcsapásokat hallana. Neki jó hal
lása van, — mondotta, mert legény korában sokszor éjszaka legeltette 
a lovakat a dunaparton. Kifinomult a hallása és a víz jól hozza a 
hangot, zajt messziről — mondja ő. 

És valóban most már mindnyájan halljuk az evezőcsapásokat. Min
dig közelebb és közelebb halljuk. Nem kétséges, csónak közeledik fe
lénk. Már látjuk is a sötét csomót felénk közeledni. 

Kik lehetnek — latolgatjuk. Halászok? Lakosság nem, mert a 
Tisza két tűz között van. Gyorsan határozunk. Ez csak ellenség lehet 
és a hellyel ismerős. Mert ahol vagyunk, a hely alkalmas csónak 
kikötésre. A kis csoportunk ketté válik és feljebb húzódik, hol jobb 
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kilátás és kilövés van, ha szükség lesz rá, — adja ki a parancsot a 
járőrvezető. 

— Ha túlerőben vannak, akkor sortüzet adunk rájuk, ha annyian 
vannak, mint mi, vagy eggyel több, akkor igyekszünk lefegyverezni, 
elfogni őket, — adja ki az utasítást Wöller járőrparancsnok. 

Wöller, Varga együtt marad, — én a Vajdával, Tomasekkel mara
dok. Gyorsan helyet fogunk, lefekszünk, várjuk a fejleményeket. Csó
nak megáll a partnál, csak sötét alakokat látni és a puskájuk szuro
ny ának fényét, mely elárulja, hogy katonák. 

Egyenként szállnak ki. De a csónakot nem kötik ki, hanem egy a 
csónak végén ülve marad. Indulnak felénk. Számolom: egy, kettő, 
három, négy, öt, egy a csónakban: hat. Aki elöl megy. annál nincs 
puska, de valamit szorongat a kezében. Revolver, mi lehet más? Ciká
zik a gondolat a fejemben. Wölleréket közelítik meg jobban. Már fel 
is csattan a kis Wöller hangja: — Állj! Ki van? Kezeket fel! Nyom
ban mindjárt Vajda bajtárs mély hangja: — Puskát le! — kiáltja. 

Abban a pillanatban lövés villan az elöl menő kezéből és utána 
nagy ugrásokkal menekül vissza a csónak felé, de abban a másod
percben lövést kap Varga fegyveréből. Felbukik. 

De ugyanabban a pillanatban a csónakban ülő katona feláll és 
tüzel irányunkban, a második lövést már nem tudta kiereszteni, mert 
csak úgy kapásból golyót kapott a puskámból, hogy rögtön hanyatt 
vágódott a Tiszába, mire a csónak lassan úszni kezdett lefelé. 

Nem voltam soha rossz lövő, de ez egy telitalálat volt. 
Percek alatt zajlott le az egész harc. A többi négy azonnal fel

tartotta a kezét. A román hadnagy a lövést a combjába kapta, menni 
nem tudott. Két katonája puskát tett alája és ülő helyzetben szállí
tották fedezetünk alatt a parancsnokságra. 

Már jóval éjfél után vonultunk be szállásunkra pihenőre. 
A zalkódi ütközet befejezése után ezredünket kivonták az arc

vonalból és újabb helyre irányítottak bennünket. Június 15-én Nagy-
sallóra érkeztünk, ahol kivagoníroztunk és erőltetett menetben Nagy-
mikolára mentünk. A zászlóalj a faluban helyzkedett el, de tekintet
tel arra, hogy az ellenség meglehetősen közel volt, erős őrséget kel
lett adnunk és nekem, mint századküldöncnek 3 óránként jelentést kel
lett vinni a zászlóaljparancsnokságra. 

Június 16-án korán reggel indultunk tovább. Fakóvezekényen ke
resztülhaladva elértük Alsópélt. A falun kívül rajvonalba fejlőd
tünk. Ahogy az ellenség észrevett minket, megkezdte a tüzelést. Mi 
hol feküdtünk, hol előreszaladtunk. Az ellenség tüzelése erősödött. A 
századunk egy vizesárokban állapodott meg. Megnéztem az órámat 
Délután négy óra volt. Most a lövöldözésben szünet állt be. Paran
csot kaptunk, hogy mindenki csak akkor tüzeljen, ha célt lát. Az el
lenség előttünk beásta magát. 

A századparancsnokkal beszélgettünk és néztük a térképet. Ve
lünk szemben Aranyosmarót, jobbra Léva birtokáért megy a harc — 
mondja a századparancsnok —, ahol Pálmai dandára erősen tartja ma
gát a Lévát támadó ellenséges csapatokkal szemben. Azért támadunk 
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mi itt, hogy Pálmai dandárjának a harcát ezzel tehermentesítsük és 
az ellenség nyomását gyengítsük. 

Derék tüzéreink megkezdték a pusztítást. Sivítva ment a gránát 
a fejünk felett. Láttuk a becsapódást. Mindenki arca felderült. A baka 
örül, tüzéreink küldik a csomagokat. Századunkon a sor! Fel! Előre 
szaladunk, fekszünk, lövünk. Már fut az ellenség. Álló helyzetből is 
küldjük a golyót utánuk. Támadásunk elől — sebesültjeik hátrahagyá
sával — az ellenség visszavonul. Odamegyek az egyik sebesülthöz és 
igyekszem vele megértetni, hogy majd jön a szanitész és továbbmegyek. 
Elérjük Felsőpélt. Foglyokat ejtünk, ezeknek nem volt idejük elmene
külni. A faluban az egyik kútnál megszólítottam egy gazdát, aki a 
lovát itatta. Kérdeztem tőle, hogy mikor ment el az utolsó ellenség. 
Ezelőtt negyedórája — felelte — és egyben kérdezte, hogy miért nem 
jöttek a vitéz urak hamarabb? Miért nem mondta nekik, hogy vár
janak meg — mondtam ón — és összenevettünk. A falut átfésültük. 
Ahogy a faluból kiért a rajvonalunk, már jól lehetett látni Léva 
várát és a magasabb épületeket. Léva kedves nekem. Hisz ott jár
tam iskolába. Szüleim is ott élnek. 

Valahol géppuska szólt. Az ellenség továbbra is hátrált, csak 
néha adtunk le egy-egy lövést. 

Már besötétedett, mikor elértük Garamlök községet. Megálltunk. 
Az ellenség rajvonalai közel voltak. A sötétség miatt az ellenség vilá
gító rakétákat lőtt ki. Kölcsönös puskatüzelés folyt. 

Éjjel 12 órakor parancs érkezett. Az első zászlóalj elvonult. A 
felszerelést csak csendben fogtuk meg, hogy zaj ne essék. Még virra
dat előtt elértük Alsógyörödöt, ahol riadókészültségben pihentünk egy 
keveset. Rövidesen újabb harcokra került sor. 

Nemsokára parancsot kaptunk, hogy mindenki lássa el magát 
lőszerrel. Vajda Náci még gyorsan levelet írt menyasszonyának — 
csak úgy ülve, a térdén. Van, aki a fegyverét tisztogatja. Mindenki 
tesz-vesz valamit. Én is jegyzetelek. Az elmúlt napok eseményeit vetem 
papírra. 

Szép, napos idő mutatkozik, aminek igen örülünk. Rövidesen meg
érkezett a századparancsnokunk is a szakaszparancsnokkal együtt. 
Látom, igen komoly az arcuk. Sorakozót rendeltek el. Megnézték, 
hogy rendben van-e a szerelés. Indulunk. Zászlóaljunk kettős rendbe 
fejlődött. Az első század ment elöl, élén a zászlóaljparancsnok lóháton. 
A századparancsnok mellé szegődöm. Ma támadni fogunk — mondja. 
Előttünk csak gyenge biztosító rajvonalunk van — a rohamszázad. 

Irány: Csifár. Ott ásta be magát az ellenség. Csifár község völgy
ben fekszik, magaslatban végződik. Itt ellenséges rajvonalak vannak, 
az éjszakai felderítés szerint. Alsógyörödből kiindulva az országút 
Csifár községbe vezet. Azon megyünk végig. Visszanézek. Látom, jön 
utánunk mind a három század. A községből kiérve az első század 
megáll és mellé sorakozik a többi század is. A zászlóaljparancsnok rö
vid, lelkesítő beszédet mond, hogy az eddigi eredmények után továbbra 
is tegye meg mindenki a kötelességét. Majd a századparancsnoknak 
ad eligazítást. Hol lesz a kötözőhely, hol lesznek a lőszeres kocsik, hol 
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lesz a lovasküldönc, ha a lőszert, vagy a rendelkezést hátra kell to
vábbítani. 

Minden eligazítás megtörtént és már itt is a parancs. Rajvonalba 
fejlődni! Megnyúlik a rajvonal. A szárnyakat nem is látjuk, eltakar
ják a dombok, a fák. A Csifár előtti dombokat megszáll j uk. Az ország
utat kereszt irányban, olyan formában, hogy az első század az ország
úttól balra, a géppuskás század pedig az országúttól jobbra helyez
kedett el. Az ellenségtől szórványosan lövést kapunk már. Amint visz-
szapillantok, látom, hogy jönnek tüzéreink az országúton — sebesen, 
nagy porfelhőbe burkolva, majd letérnek az országútról és lemozdo-
nyoznak. A megfigyelőjük közénk jő az első vonalba, magával hozza 
a telefondrótját. Beszélgetek vele. Pestiek. Lovas tüzérek, de jöttek 
nehéztüzéreink is — tizenöt centisek —, a faluban vannak, ha kell, 
onnan tüzelnek. Beszéde közben látcsövezik, s már kéri is az első lö
vést. Megkezdődött a tüzérségi párbaj. Az ellenséges tüzérség kezd 
közibénk lőni, mire mi helyet változtatunk. Rajvonalunkat előbbre 
visszük. Most mar látcső nélkül is látjuk az ellenség rajvonalát. A tü
zet mi is megnyitjuk. 

A századparancsnok parancsot adott nekem, melyet továbbítanom 
kellett, Wöllner rajvezetőnek, hogy rajával ameddig csak lehet, kúsz-
szon előre, derítse fel az ellenség és a köztünk levő terepet. A parancs 
átadása után visszakúsztam a parancsnokhoz. Eközben ütés érte a 
bal kezem fejét. Nézem — véres. Egy srapnellszilánk hasította fel elég 
mélyen. A századkürtös kötözte be. 

A szanitészek munkában vannak. Mögöttünk viszik el a sebesül
teket. A parancsnok kérdi a szanitészeket: Kit visznek? Él-e, hol se
besült meg? — Ismét hoznak valakit. Kérdezzük, ki az? Tomasel-o 
bajtársuk — felelik. Él? Nem! Fejlövést kapott. Odaugrom a hordágy
hoz, sapkája az arcára téve. Leemelem, nézem — a homlokán alig 
látható lyuk van. Szegény féltérdre ereszkedve tüzelt és úgy kapta 
a lövést — mondják a szanitészek. Meghalt a századunk legjobb 
katonája. Kötelességtudó vöröskatona volt, aki mindig mindenre vál
lalkozott. Ha munka volt a szálláskörletben, vagy lőszert kellett ki- s 
bevinni, vagy járőrbe kellett menni, ő mindig mindenütt ott volt és 
mindenre önként vállalkozott. Azonkívül, mint jó munkatárs is meg
állta a helyét. Kocsiosztálybeli bádogos volt. Nagyon sajnáltuk és 
igazán részvétet éreztünk iránta, hiszen a században mindenki nagyon 
kedvelte őt, de mégis napirendre kellett térjünk felette, hisz katonák 
vagyunk és újabb események történnek. Viszik Varga bajtársunkat is. 
ö t haslövés érte. 

Sötétedésig megy a harc. Az ellenség nem hátrál. 
Harci szünet áll be. A zászlóalj küldönc parancsot hozott. Levál

tanak bennünket, a harmadik zászlóalj jön előre. 
1919. június 18. Üjra a faluban vagyunk. Névsorolvasáskor többen 

hiányoznak. A negyedik szakasz parancsnoka is, aki két embert maga 
mellé véve, előrement, hogy oldalt kapja az ellenséget, de bizony nem 
jöttek vissza. 

Reggeli után zsoldfizetés volt. 
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Az orvos megvizsgálta a kezem. Nem tetszett neki, de nekem 
sem, mert igen fájt. Vörös és dagadt volt a karom. Bekötözte és uta
sított, hogy Léván az állomáson — ahol kórházvonat van — jelent
kezzem. Eltávozást kaptam a századparancsnoktól. Jelentkeztem a kór
házvonatnál. Vérmérgezés, fertőzés — állapították meg. Dunsztkötést 
kaptam és az orvos sebesülttranszporttal Pestre küldött. Én azonban 
elkértem magamat, hogy szüleimet meglátogathassam. Utána vissza
mentem a századhoz a poggyászomért. A századot már Kálnán talál
tam. Bevetésre készülődtek. Elbúcsúztam bajtársaimtól és a kórház
vonattal Pestre indultam. 

Itt a kórházvonaton értesültem arról, hogy Csifár községet június 
19-én, későn délután oldaltámadással elfoglaltuk. így a 6. Vörös István
telki Munkásgyalogezred első és harmadik zászlóalj derekasan kivette 
részét a háromnapos harcban. 

A harc végetért. Június végén a felvidéki hadseregek Clemenceau 
francia miniszterelnök táviratára — melyet a magyar tanácskormány
hoz intézett — visszavonultak a demarkációs vonalra. A 6. Vörös 
Istvántelki Munkásezred is visszavonult és Fótra rendelték pihenőre. 

Július elején ezredünk itt a főműhelyi kaszinóban ezredgyűlést 
tartott, amelyen kimondta, hogy az ezred ismét kimegy a frontra. 

Július közepén Kisteleken vagonírozott ki az ezred. Az első zászló
alj tábori őrsökbe vonult Szeged környékén. A hátralevő két hét kü
lönösebb esemény nélkül telt el. 

A proletárdiktatúra bukása után Szegedről fehér tiszteik jöttek 
mind a két zászlóaljhoz, s bár igyekéztek rábeszélni őket, hogy tegyék 
le a fegyvert, illetve álljanak be a fehér hadseregbe, ezt megtagadták 
és fegyveresen indultak hazafelé. Azonban Kiskunfélegyházánál na
gyobb román egységek útjukat állták és így mégis csak kénytelenek 
voltak a fegyvert lerakni. Ott sokan román fogságba estek, egyrészük 
azonban szerencsésen hazajött és munkába állt. 

A főműhelyünket a diktatúra bukása után — 1919 augusztusban . 
— azonnal megszállta a hírhedt Ostenburg-, majd báró Babarczy-
különítmény, akik bizony nem voltak válogatósak azokban az eszkö
zökben és módokban, mellyel a munkásságot megfélemlíthették és ter
ror alatt tarthatták. 

Végül meg kell emlékeznem azokról a hős vöröskatonákról, akik 
a legdrágábbat, az életüket adták a proletárdiktatúráért. 

A 6. Vörös István telki Munkásezred háromhónapos harcaiban sok 
bajtársunk esett el. 

Ezeknek a volt bajtársaknak a nevét örökké emlékezetünkbe vés
tük és tudom, hogy ezt fogja tenni az utókor is. 

Tudom azt is, hogy amíg az Istvántelki, illetve most már Landler 
Járműjavító fenn fog állni, mindig voltak, vannak és lesznek benne 
olyan becsületes dolgozók, akik úgy a munka, mint a haza védelme 
frontján, ha kell puskával a kézben fogják megvédeni hazájukat, ott
honukat és mindazt, amit eddig építettünk. 

Tölgyesi Lajos 
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A MAGYAP KATONU ,NYELV 
FEJLŐDÉSE 

ADALÉKOK 
A MAGYAR KATONAI NYELV FEJLŐDÉSTÖRTÉNETÉHEZ 

III. KÖZLEMÉNY 

A XVIII. század magyar katonai nyelve 

„A Rákóczi korszak utáni évtizedekben" — írja Terestyéni György 
egyik nyelvtudományi munkájában —, „ . . . a nemzeti törekvések elfoj
tásával, a nemzeti szellem gyengülésével önálló és állandó magyar 
hadsereg nem lévén, — a magyar katonai nyelv is elkallódott, kiszo
rította a német."1 

A magyar hadsereg megszűnt, ez igaz, — de azért a magyar ka
tonai nyelv mégsem kallódott el teljesen, bár természetesen nem fej
lődhetett olyan erővel, mint azt megtehette volna, ha központilag, 
magyarul szerkesztett utasítások, magyar szabályzatok láthattak volna 
napvilágot. De a magyar nyelvet a császári hadsereg magyar ezredei
ből nem lehetett kiküszöbölni, s nincs is arra adatunk, hogy az Ud
vari Haditanács, vagy más felsőbb katonai parancsnokságok ilyen 
tiltó rendelkezéseket adtak volna ki. A magyar katonai nyelv ebben 
az időszakban, a Rákóczi szabadságharc befejezése, 1711 után a francia 
háborúk kitöréséig, 1793-ig, a magyar huszár és hajdú-gyalogos ezredek 
soraiban tovább élt, mert még a nem magyar származású főtisztek 
is belátták, hogy magyar katonáikat magyar nyelven kell oktatni. 
Példa erre Naudendorf altábornagynak az a javaslata 1769-ben, hogy 
a • huszárezredek számára magyar nyelvű szabályzatokat adjanak ki. 
És ha voltak is ennek a javaslatnak ellenzői, mint pl. maga Hadik 
András tábornok is, ennek nem politikai oka volt, hanem szakmabeli 
aggodalom, mert attól tartottak, hogy ha nem a császári hadsereg 
hivatalos, német szolgálati nyelvén vezetik a magyar ezredeket, akkor 
azokat csak amolyan milícia-féle irreguláris alakulatoknak tekintik, 
pedig ők teljes értékű csapatok voltak.2 

i Terestyéni Ferenc: Az ál'aimi élet nyelve. III. fej. A Ikatoniai nyelv fejlő
dése c. értekezése a Nyelvünk a reformkorban c. könyviben. 

2 Magyar Művelődéstörténet rv. k. Markó Arpád: Insurrectio és állandó 
hadsereg. 268—269. o. 
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Még az insurgens ezredeknél is vita volt ebben. A felkelő csapa
tok egyik szervezője, Szuhányi Márton helytartósági tanácsos jelenti 
a felkelő sereg összeállítását irányító Károlyi Sándor tábornagynak: 
„ . . . Disputáltam arrul Óbester Uraimékkal, — le akarván vernem 
azon szándékukról, de nem látnak módot benne, hogy szolgállyanak 
egyenlő rang mellett a német regementekkel, ha németül nem exer-
círoztatik a nép."3 

Pedig Hadik András magyarságának elég bizonyítéka, hogy éppen 
6 adott ki később egy magyar nyelvű szabályzatot ezrede számára 
és mint ezredtulajdonos, ezredparancsnokának magyar nyelven küldött 
utasításokat.4 

A magyar katonai nyelv tehát élt, és ha lassabb ütemben is, de 
mégis fejlődött ebben a korszakban is, főleg a huszárság és gyalogság 
életében. Nehezebb volt a helyzet a tüzérségnél és a műszaki csapa
toknál. Mind a két fegyvernem külföldi, francia eredetű lévén, még 
Rákóczinál s az utána következő évtizedek császári seregeinél is 
megmaradtak a tüzér és műszaki szakemberektől használt francia, 
olasz stb. katonai műszavak, legfeljebb azoknak magyar fonetikához 
alkalmazkodó kifejezéseivel találkozunk. Csupán a XIX. század elejé
nek nagy háborúi késztették a hadvezetőséget arra, hogy a német 
nyelvű szabályzatok végére kis szó jegyzeteket illesszenek a magyar 
tüzérség használatára.8 

Hasonló volt a helyzet a műszaki alakulatoknál. A magyar katona 
előtt a hadiműszak akkor nem volt rokonszenves, s bár akkor is 
voltak kiváló magyar műszaki, hadmérnöki tudású szakemberek — 
hogy csak a két Bolyayt említsem —, magyar műszaki katonai nyelvre 
akkor még nem volt szükség. A hadmérnöki kar a császári seregben 
is csupán 1748-ban alakult. 81 tisztje volt, köztük egy sem volt magyar. 
1763-ban 90 tiszt között 2, 1779-ben 134 tiszt között csak 3 magyart 
találunk. így tehát érthető, hogy a magyar katonai nyelv terén sem 
a tüzér, sem a műszaki szolgálatban nem találunk kezdeményező, 
komoly próbálkozásokat.8 

A XVIII. szd. harmadik negyedévében kezdődik nálunk a francia 
kultúra és francia irodalom hatása, s ez bizonyos fokig kihatott a 
katonai nyelvre is. Elekor jöttek át magyar katonáink életébe pl. az 
adjutáns, arzenál, bagázsia, bataillon, montur, kvártély, rezerva, trans
port s mas egeszén jól meghonosodott kifejezések.7 

De a gyalogság és lovasság életét szabályozó részletes utasítások, 
nyomtatott szabályzatok a császári seregben is csak a XVIII. század 
közepe felé tűnnek fel, 1737-ig nem voltak egységes, központilag 

5 Uo. 273. o. 
i Marko Árpád: Futaki gróf Hadik András tábornagy. Budapest 1944. 182. o. 8 Saád Ferenc: A magyar tüzérségi szavak története. Budapest. 1936. 61. o. 6 Vidos Géza: A magyarság szerepe az osztrák-magyar Monarchia katonai 

műszaki szervezete keretében. Hadtört. Közi. 1941. évf. 
7 Désiné Éltes Emilia: A XVHI. század francia szavai a magyar nyelvben. 

Budapest, 1935. 5. és 13. o. 
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szerkeszted; szabályzatok. Az ezredek tulajdonosai adtak ki hol német, 
hol magyar nyelvű szabályzatokat.8 

A legelső ilyen szabályzat volt az az 1722-ben kiadott részletes 
írás, amelyet Szendrei János a Hadtörténelmi Közlemények 1910— 
1916-ig terjedő évfolyamok köteteiben adott ki teljes szövegével. 
Szendrei Jánoson kívül még egy lelkes hadtörténetkutató, Dr. Sztripszky 
Hiador foglalkozott e kérdéssel behatóbban. Helyes az a megálla
pítása, hogy mivel abban az időben még a lovasság volt a fő fegyver
nem, legelőször a lovasság számára készültek magyar nyelvű sza
bályzatok.9 

A Szendreitől ismertetett lovassági regulamentumról összefogla
lóan a következőket állapíthatjuk meg. A Hadtörténeti Közlemények 
6 évfolyamában folytatólagos sorozatokban közzétett teljes szöveg olyan 
hosszú, hogy egy kis kötetet tenne ki. Nyomtatásban nem jelent 
meg, csak ezt a Szendreitől tárgyalt szöveget ismerjük. 

A szabályzat rendkívül részletes, nemcsak szolgálati, de gyakorlati 
szabályzat is és egyúttal hadi törvényszéki kérdésekkel s a katonaélet 
minden vonatkozásával, pl. díszelgésekkel, hadigazdálkodási kérdések
kel is foglalkozik. 

Nyelvezete érdekes keveréke a magyar, latin és német katonai 
műszavaknak, de mégis azt mondhatjuk, hogy egy lépéssel tovább 
fejlesztette a magyar katonai nyelvet. A hadsereg idegen nyelvű 
kifejezéseiből magyaros fonetikával vette át azokat a szavakat, ame
lyek könnyen kiejthetők s a huszárság belső szolgálati életében már 
annyira begyökeresedtek, hogy azokat minden huszár megértette. Egy 
ilyen, szinte teljesen idegen szavakból álló magyaros mondat pl.: „Az 
Óbester absentiájában az Regimentet kommandiroza az Oberstlajdi-
nant." Viszont például teljesen magyar szövegrész a következő: „ . . . 
megnézze. . . — ti. az átvevő főtiszt —, annak osztásakor minemű 
kenyeret adtak, micsoda abrakot hoztak, nemkülönben annak mérté
kével osztották-é és az abrak olyan fogyatkozás nélkül megy-é végbe. 
A sátorok mi módjával vadnak, fegyver, mundér, nyeregszerszám 
miként conserváltatik és ezek helyett, ha új kenettetik, meg mutat
tassák, az előbeni hol vagyon, vagy hová lett."10 

Az 1734. évből előkerült hadicikkelyekkel foglalkozó katonai írás
mű: „Az Fölséghes Romaj Császár, Németh, Magyar és Cseh Országhi 
Király Első Leopold kegyelmes Urunk Eő Felséghe Hadi Articulusai". 
60 pontban foglalja össze a hadicikkeket és a tisztek és legénység 

8 Felsaeghy Ediltrud: A császári és királyi hadsereg nyelve Magyarországon. 
Budapest. 1938. 15. és 17. o. Felsorolja a császári sereg számára kiadott szabályza
tokat. Ezek közül bennünket főleg az u. n. iKhevenhüller-szabályzat érdekel, 1746-
ból, mellyel alább fogunk részletesebben foglalkozni. 

9 Dr. Sztripszky Hiador: A magyar vezényszó történetéhez. Századok. 1Ë09. 
évf. 133. o. 10 Szendrei János: A magyar lovagság regularnentuma 1722. Hadtörténelmi 
Közlemények 1910-9től 1916. évig terjedő évfolyamokban. Szendreinek még egy köz
leménye foglElkozik ezzel a kérdéssel: A magyar vezénvs7ó c. értekezésében. 
Hadtörténelmi Közlemények 19U1. 49. és 23. o. (A következőkben röviden H. K. 
jelzem.) 
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esküszövegeinek mintáit is közli. Kifogástalan, az időbeli magyar
sággal megfogalmazott utasítás. Latin vagy más idegen nyelvű kife
jezés csak elvétve fordul elő a szövegben. A későbbi évtizedekben 
kiadott hasonló tárgyú katonai kiadványok szövegezésén meglátszik, 
hogy ezeket a hadi articulusokat vették mintául.11 

Időrendben a következő, de egyúttal e korszak magyar katonai 
nyelvének talán a legérdekesebb írása, Károlyi Ferenc gróf magyar 
lovassági szabályzata az atyjától felállított huszárezred számára 
1736-ból. 

A XVIII. szd. harmincas éveiben az európai politikában egy újabb 
háborús veszedelem vetette előre árnyékát. A Monarchia ezért igye
kezett az elmúlt háborúkban megtépázott seregét újból felerősíteni s 
annak hadrendjét új ezredekkel szaporítani. Az Udvari Haditanács 
Magyarországtól 2 lovas- és 2 gyalogezred felállítását kívánta. A lovas
ezredek felállítására még csak akadtak gazdag főurak, akik hajlandók 
voltak egy lovasezredet teljes létszámmal összetoborozni, s a szük
séges felszereléssel ellátni, — de a két gyalogezred felállítása nehe
zebben ment. Végre az egyikre akadt vállalkozó, Kökényesdy László 
Szatmár megyei birtokos, a császári seregben szolgáló tábornok sze
mélyében, aki fiatal korában II. Rákóczi Ferenc diplomatája volt. 
Az udvar azt szerette volna, ha a másik ezredet Károlyi Sándor gróf 
vállalná el, — jól tudva azt, hogy ez a kuruc szabadságharc után 
meggazdagodott főúr ezt könnyen megtehetné. Károlyiban meg is volt 
a hajlandóság, annál inkább, mert fiát, Ferencet szerette volna maga
sabb katonai rendfokozatba helyeztetni, tehát a tőle felállítandó ezred 
ezredesévé kineveztetni.12 

Károlyi Ferenc lelkiismeretes ember volt. Szorgalmasan tanul
mányozta a császári sereg addig megjelent szabályzatait, de egy úttá] 
Rákóczi kuruc hadseregének magyar szabályzatait is és két év múlva, 
1736-ban ezrede számára kiadta utasításait írásban. Ez a szabályzat 
kifogástalan magyar nyelven szerkesztve, az akkori magyar katonai 
nyelv fejlődésének újabb fokát bizonyítja.13 

Mivel Károlyi Ferenc nem volt hivatásos katona, tehát nem nőtt 
fel a német szabályzatok és vezényszavak légkörében, gondolkodásában 
nem okoztak neki ezek a megrögzött magyartalan műszavak és szak
kifejezések gátlást, hanem egészséges magyar nyelvérzékével a ve
zényszavakat és az azokhoz fűzött magyarázatokat folyékony, az 
akkori beszéd szokásának megfelelően fogalmazta meg, s ezzel rálé
pett a magyar katonai nyelv nemzeti, egészséges fejlődésének útjára. 
A Rákóczi seregétől átvett magyar vezényszavakat felhasználta, de 
ezeken túl, szabatosan és jól eltalálta az akkor még igen szövevényes, 
hosszúlélegzetű német vezényszavaknak legjobban megfelelő magyar 
kifejezéseket. A vezényszavak közül sokat részletesen megmagyaráz 

" Dr . BorovBzky S a m u : Had i articulusolk 1734-ből. H. K. 1891. 569. o. 
« Éble G á b o r : Károly i F e r e n c gróf és k o r a 1705—1758. Budapes t , 1893. 200— 

201. O. 
18 UO. 219. O. 
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Explicatio megjelöléssel. Ezzel még értékesebbé teszi ezt az írást, 
mert ez így nem csupán a vezényszavak gyűjteménye, hanem egy 
rendes szolgálati szabályzatnak első kezdetleges mintája. 

Nincs terünk arra, hogy e szabályzat minden vonatkozásával rész
letesen foglalkozzam, csupán néhány, jellegzetes részletét kívánom 
bemutatni. 

Mindenre talált helyes magyar megnevezést, csupán a „marche" 
szót használja következetesen, és tudatosan, bár könnyű lett volna 
neiki ehelyett az „Indulj" vezényszót használni. És meghagyott még 
néhány, a csapat tagozódására vonatkozó idegen szót, pl. Czug, Di-
visio, Commendáns, Commando stb. A szabályzatot Regementnek 
Exercitiumá"-nak nevezi. A hosszabb magyarázó bevezetésben még 
igen sok a magyar fonetikával mondott latin kifejezés, amint akkor 
az országban általában használatban volt, de a vezényszavaknál és 
magyarázatuknál már leveti ezt a nyelvi szokásból eredő megkötött
séget és kifogástalanul, magyarul fejezi ki mondanivalóit. Nem írja 
pl., amint az előző fejezetben ismertetett Kemény-féle vezényszavak
nál láttuk, hogy „ . . . aufmasérozni, plotonnyal retirálni, . . . svad
ronnyal formáljatok cárét", hanem jó magyarul: „két rendből csinálj 
hármat, elöl formáld magad . . . jobbra fordulj, . . . formáld rendei-
det" stb. 

A vezényszavak még elég nehézkesek és hosszadalmasak, pl. „Há
tulsó rend, tört rendekkel készülj a támadáshoz", vagy: „Hadd az 
fegyvert elődben az markodban esni", „Hátulsó rend jobbra zárakozz 
az első emberedre". A tüzelésre való felkészülés az akkori lövőfegy
verek nehézkessége folytán nem volt olyan egyszerű, néhány rövid, 
egy-két tagú vezényszóra elvégezhető fogás. De már itt észrevehetjük 
a rövid — valóban vezényszó jellegre valló törekvést. „Pofádhoz a 
fegyvert" . . . „Tüzet" . . . „Töltést a csűben" . . . „Föl az fegyvert" . . . 
„Megállj" . . . vagy „Állj helyre" . . . „Négyiben jobbra fordulj" . . . 
„Készülj a fölüléshez" . . . „Lóra" . . . „Szállj le a lórul" . . . „Karodra 
a fegyvert". 

A nehézkesebben végrehajtható mozdulatok vezényszavaihoz fű
zött magyarázatok szintén helyes akkori szóhasználattal magyarázzák 
meg, hogy miképpen kell ezt az intézkedést érteni és végrehajtani 
Az előbb említett: „Hadd a fegyvert elődben az markodban esni" 
utasítást így magyarázza: „Valamint tartja, — úgy viszi az kapájában 
maga elejiben, csak azt observálván, hogy szomszéd lovát fejben ne 
üsse és az csüve (csöve) eleje felé álljon, hogy a serpenyőhöz köny-
nyebben juthasson. A „Friss port a serpenyőbe" . . . azaz a puska
pornak a puskacső végén levő serpenyőbe való szórását így magya
rázza: „1. Nyúlj a töltéshez. 2. Ki húzván azt, elmarja a por fölött 
való papirost. 3. Fölporozza azt, ugyanazon munkával a töltést két 
ujjával megh szoríttya, hogy porát ne hullajtsa, tevén serpenyő 
aczéllyára jobb kezének két ujját". 

E néhány rövid példából is megállapíthatjuk, hogy Károlyi Ferenc 
magyar gyakorlati szabályzatának szövege a XVII. század közepén 
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jelentős lépéssel vitte előre a helyes magyar katonai nyelv fejlő
dését.14 

Hogy ennek a Károlyi-féle magyar szabályzatnak értéket felsőbb 
helyen is elismerték és helyeselték annak magyar szövegét, bizonyítja 
az, hogy amikor az 1741. évben a nemesi insurrekció megszervezé
séhez kezdtek, József nádor, a felkelő sereg fővezére felhatalmazta 
Károlyi Sándort, hogy a Tiszán túl toborzott ezredeknél a Károlyi 
ezred magyar regulamentumát használja, mert: „ . . . ez a regulamen-
tuma jó, bízvást azért a szerint taníttathatik ezen új nép".15 

Hadik András már fiatal tiszt kora óta tanulmányozta az idegen 
nyelvű szabályzatokat s a lovasság kiképzésére maga is készített — 
feljebbvalóitól is elismert utasításokat. Ezekből, sajnos, csak egy 
Hadik-féle szabályzat maradt meg. Keltezése nincs feltüntetve, de 
az minden valószínűség szerint a Mária Terézia és Nagy Frigyes közt 
kitört első és második sziléziai hadjárat után készült, 1747 után, 
amikor Hadik már tábornok volt.16 

A szabályzat 14 pontból áll. Kifogástalan, jó magyarsággal fogal
mazott írás, idegen megnevezés nincs benne. A kiadás célját így 
magyarázza: „Minekutána az elmúlt táborozáskor az magyar lovas 
Regementeknek a Verekedéskor tett fegyverkezései nem tapasztaltattak 
egyenlőknek azok tehetőségével, a mi által az ellenségnek megvetését 
vonták Armandánkra, a fölljebb való helyeken pedig Nemzetünk 
hajdani Vitézlő fényére homályt hoztak: arra való nézve, hogy az 
jövendő táborozáskor az meg csökkent böcsületünket valamennyire 
helyre lehessen hozni, szükségesnek ítélte mélt. Hadik Generális uram 
a verekedésnek módjára czélzó, némely Punctumokat följegyezni." 

„ . . . orczánk pirulásával világosan tapasztaltatják velünk a brusz-
sziai király kurucai (azaz a Nagy Frigyeshez átpártolt magyar huszá
rok) és más rendelt seregei . . . hogy minden hadi vállalkozás kezdeti 
és szerencsés kimenetele az jó rendtartástól függ." 

Kutatásaim közben egy rendkívül érdekes, eddig még teljesen 
ismeretlen kéziratos könyvecskét fedeztem fel az Országos Széchenyi 
Könyvtár kézirattárában. A legelső katonai műszótár, amelynek 
hosszú, tekervényes, cikornyás latin címének magyar fordítása érte
lemszerűen így hangzik: „A német és francia nyelvből vett és meg
magyarázott hadi szakkifejezéseknek, katonai dolgoknak és elneve
zéseknek jegyzéke a hadi mesterségben szorgalmasan, buzgón szol
gálók számára, nehogy csak az azokban járatlan magyarok (Panno
noknak mondja) előtt maradjanak ismeretlenek. . . egykor nagyon 
harcias nemzetének kegyébe ajánlja egy névtelen magyar, Mars had
isten gondozottja." 

14 Éble Gábor: Károlyi Ferenc gróf és kora. 1705—1758. Budapest. 1893. 210— 
227. o. A Ludovika Akadémia Közlönyének 1893. évf. IV. füzetében a 412. és köv. 
oldalakon egy névtelen kutató részletesen isimerteti Éble könyvének ezeket a fe
jezeteit, illetve annak a szabályzattal foglalkozó részét. 15 Éble Gábor: Az 1741-i insurrectio szervezése. H. K 1910. 187. o. 16 Marko Arpád: id. Hadik életrajza. 88. o. Az itt ismertetett magyar sza
bályzat Szilágyi István tulajdonában lévő eredeti szövegét közli a H. K. 1896. évf. 
584. o. 
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A kézirat, amelyet ő Syllabus-nak nevezett el, 1741. november 
20-án készült el. Magáról azt mondja, hogy „ . . alumnus Mártis, 
Anonymus Hungaricus", vagyis egy névtelen magyar, Mars hadistennek 
gondozottja. Ebből mai szemszögből nézve azt lehetne következtetni, 
hogy az illető katonaiskola növendéke volt. De a kézirat 1741-ben 
készült, a legelső katonai nevelőintézetet Wiener Neustadtban Mária 
Terézia 1752-ben alapította, addig a tisztek legfeljebb az ezredeknél 
felállított Regimentsschulékban kaptak némi szakoktatást, de általában 
csak a tiszttársaik, elöljáróiktői s az ezredeknél meghonosodott gya
korlat alapján szerezték meg szükséges ismereteiket. 

A 208 kis oktáv lapnyi terjedelmű könyvecske egy pontos katonai 
magyarázó műszótár, ABC sorrendben. Szerzője kétségkívül művelt, 
több nyelvet értő és a katonai és műszaki szolgálatot alaposan ismerő 
ember, tiszt lehetett. A legelső szakkifejezés az „Abandonieren", az 
utolsó pedig a „Zündruthe". Az abandonieren t így magyarázza: „Helyét 
elhadni, elódallani, midőn a katona idején korán a Hartzállásrcl 
elülik s az ellenséggel szemben szállani nem bízik." A Zündruthe-t 
így magyarázza: „Egy Pózna, két ágú mint a vella, kiben égő üszög 
dugva vagyon, a gyújtó Port azzal meggyújtani." Avancieren: „ . . . 
Hivatallyából fellyebb lépni, előbb nyomakodni. Ellenségre avancie-
rozni annyit tesz, mint sebesen rajta hajtani, menni s véle megüt
közni." Bastion, Bollwerck: „Erősségek mellett lévő vastag, temérdek 
földbül álló, kővel körül burított Bástya és erősség." Chamade: „Trom-
bitálással való feladás, mely által a megszállott vár . . . értelmet ad, 
hogy az ellenség kapitulálni akar s magát megadni s feladni akarja." 
„Fourage": „Lovak szüksége, abrak." Gage: „Sold. Hópénz. Fizetés." 
Priviant: „Étel, ital, eleség." 

A szótárban feltűnő sok török vonatkozású és az élettel, a katonai 
szolgálattal kapcsolatos kifejezést találunk. Szerzője tehát valószínűleg 
az udvari életet ismerte és a török hadszíntereken is járt.17 

1746-ból ismerünk egy magyar nyelvű utasítást, amelyet az And-
rássy ezred (a későbbi 33. gyalogezred) zászlószentelési ünnepélyére 
adtak ki 1743. június 16-án. Gördülékeny, helyes magyar fogalmazású 
írás, csak a már begyökerezett szervezetszerű megnevezéseket, mint 
kompánia, fourir, tambour, hagyta meg.18 

Mária Teréziának 1742-ben kiadott hadicikkeiről készült egy egy
korú magyar fordítás is, ugyancsak a báró Andrássy ezred haszná
latára. 60 articulusból áll. Merényi Lajos találta meg az Esterházy 
hitbizomány könyvtárában és közölte magyar szövegét, a régies írás
mód felhasználásával mostani magyar nyelven.19 

A nemesi felkelések felállításával kapcsolatban természetszerűleg 
szükség volt magyar szabályzatok, utasítások megszerkesztéséire. Ezzel 
a XVIII. század magyar katonai nyelvének fejlődése erősen haladt 
előre és akkor érte el tetőpontját, amikor a napóleoni háborúk alatt 

i7 Országos Széchenyi Könyvtár Kézirattár. Hung. Duód. 6. 
is Dr. Merényi Lajos: Az Andrássy ezred zászlószsentelési ünnepélyére kiadott 

instructio 1742. január 16. H. K. 18931. 136. a. 
!9 Uo. H. K. 1693. 557. 
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már nj'omtatásban is megjelentek a felkelő lovasság és gyalogság 
központilag szerkesztett értékes szabályzatai, amelyek feleslegessé 
tették az egyes ezredek számára készült rész-utasításokat. Az addig 
az időpontig — 1809 — kiadott magyar katonai utasítások közül 
néhány utasításról kell röviden megemlékeznem. Az egyiket a Borsod 
vármegye által 1742-ben felállított „Bandérium" számára szerkesz
tették 1742-ben. Nem szorosan vett katonai szabályzat, hanem általános 
erkölcsi, fegyelmi utasításokat, intéseket tartalmaz 23 pontban. Ezért 
a katonai nyelv fejlődése szempontjából kevésbé érdekes. 1745-ben 
pedig Pozsonyban készült az a magyar nyelvű szabályzat, amely: 
„A nemes magyar nemzetnek hadirendtartásáról és felséges királynak 
s országnak védelmezésére rendeltetett insurrectiojarol törvényes 
szokás szerint való rövid lerajzolás summája" címet viseli. Mivel 
nyelvezete a későbbi insurgens szabályzatokéval egyenlő, a felkelés 
nyomtatott szabályzatainak ismertetésénél értekezésem következő 
fejezetében fogok ezzel a kérdéssel foglalkozni.20 

Ugyancsak a felkelés katonai szervezésével foglalkozik az 1744. 
évben kiadott két intézkedés. Az egyik az erdélyi nemes felkelés 
szabályzata 1744. szeptember 24-érőL Erősen latin curiális stílusban 
tartva, a magyar katonai nyelv fejlődéstörténetében nem jelent 
haladást. 

Ugyanezt mondhatjuk a másik, szintén 1744-ből ismert szabály
zatról, amelyet a Máramaros megyei felkelőcsapat számára adtak ki 
1744. szeptember 28-án.21 

A magyar katonai nyelv fejlődésének egyik érdekes bizonyítéka a 
császári hadsereg számára szerkesztett, ún. Khevenhüller szabályzat 
magyar kiadása. Keletkezési idejét pontosan nem tudjuk, de gróf 
Khevenhüller Lajos tábornok azt valószínűleg 1720 után szerkesztette. 
Az 1716—19. évi szerencsétlen török háborúk után Eszékre került 
és itt írta meg a régebbi, a hadseregnél már használatban levő sza
bályzatok, utasítások és saját tapasztalatai alapján ezt a részletes 
szabályzatot, amely alapját képezte minden későbbi hasonló kiadvány
nak. Hogy érvényességét és használhatóságát a későbbi évtizedekben 
sem vesztette el, mutatja az, hogy nyomtatásban 1858-ban jelent meg. 
Az eredeti, még csak kéziratban meglevő teljes szövegnek a gyalog
ságra vonatkozó fejezeteit magyarra fordította 1746-ban Pozsonyban 
Kováts János mathematikus. 

Ezt a munkát a már említett kitűnő hadtörténetkutató, Szendrei 
János közölte teljes szövegével a Hadtörténeti Közleményben.22 

A Khevenhüller szabályzat címe: Instruction für Kavallerie und 
Infanterie. Kováts János magyar szövegének címe: „Hadi exercitium, 

2 0 Magyar Művelődéstörténet: IV. k. 271—272. o. Borsodmegyei Lapok 1866. 
évi. l. sz. Borsodrciegye Levéltárában. 

21 Koncz János: Az erdélyi nemesi felkelésre 1744-ben kiadott intézkedéseik. 
1744. szeptember 24. Eredetije a Teleki lev. tárban. H. K. 1896. 524—528. o. 

Szilágyi István: A máramaros megyei 1744. évi magyar nemesi, felkelés sza
mára kiadott utasítás, 1744. szeptember 18. H. K. 1887. 309. o. 

22 Szendre i J á n o s : A K h e v e n h ü l l e r féle h a d i u tas í tás . H. K. 1913—1916. évfo-
lyamataiban folytatásokban. 
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vagyis gyalog regementek gyakorlási, — mely Khevenhüller főgenerális 
alkotmányából, Magyar tiszt uraimék kedvéért nyelvünkre fordíttatott, 
úgy német mathematikai observatiókkal megvilágosíttatott." 

A rangjelzésekre, a meghonosodott német és francia elnevezéseket 
használja, úgyszintén megtartotta a sereg hadrendjének, harcászati 
egységeinek megnevezésére az idegen kifejezéseket, ami érthető. Ez 
a fordítás nem a magyar vezényleti nyelv meghonosítása érdekében 
készült (éppúgy, mint a korabeli egyéb magyar szabályzatok sem), 
hanem tisztán a gyakorlati használhatóság és ésszerűség diktálta, hogy 
a katonák oktatásánál könnyebb legyen a tennivalókat megértetni 
velük. Meghagyta tehát pl. a caliber, compánia, linea stb. kifejezé
seket, de egyik-másikát magyaros alakban, pl. Wachmeister helyett 
strázsamestert ír. Magyar katonai nyelvi jelentősége mégis nagy, mert 
a fegyverfogások s egyéb, vezényszóval elrendelhető fogások, mozdu
latokra már kifogástalan tiszta magyar elnevezéseket talált. A Hand-
griffet egyszerűen fogásnak, fegyverfogásnak mondja. A vezényszavak 
nála már sokkal rövidebbek, mint az eddig ismertetett utasításokban. 
Pl. Pofádhoz! Tüzet! Lábhoz! A vezényszavakkal parancsolt mozdu
latok végrehajtására kifogástalan magyar magyarázatokat ad. Ezt a 
vezényszót: „Válladra a fegyvert!" így magyarázza meg: „1. A katona 
a fegyvert magasan előtte tartja, jobb lábát egy-arányosan, az agya 
fejét megfordíttya, hogy vesszője belül essék és a bal kezét az agya 
fejére a jobbon alul teszi. 2. Fegyverét bal vállára teszi (úgy, hogy 
még a fejét sem mozdítja) mind a két kezével és a pötzkölő kengyelét 
a mellére szoríttya. 3. Jobb kezét a testje mellett le ereszti." 

Szokatlan magyarítása a régi Zug, peloton, azaz szakasznak a 
tőle használt „nyílás" szó. A spanyol lovasnak nevezett drótakadály 
szerkezetet „ördög lovának" mondja és annak középgerendájából előre
meredő éles, hegyes fa- vagy vasrudakat — „tüskének". A Gliedet, 
amit a későbbi honvédség „tag"-nak nevezett el, ő „iz"-hak mondja. 
Érdekesen magyarázza és alkalmazza a chargieren — támadni mű
szavat. Helyette az „ütközet" kifejezést használja azzal az indoko
lással, hogy chargieren . . . „bevett szokás szerint annyit tészen, mint
egy tsatázni, viaskodnyi avagy vínyi az ellenséggel, vagyis összemenni, 
veszekednyi". Helyesen különbözteti meg a tervszerűen, haditagozó
dásban, zárt rendben, azaz „rendelt seregben" harcba lépőket a „vá
ratlanul előadatott tsatázástól". 

A gyalogsági szabályzatok után a katonai bíráskodással foglalkozó 
fejezetben erőltetett az „unpartheisch" azaz pártatlan kifejezésnek 
„kedvezetlen"-re magyarítása. A rögtönítélő bírói eljárást „hamar 
törvénynek" mondja. Utolsóelőtti fejezete a Haditörvény articulusai, 
60 pontban szabályozza a katonák erkölcsi magatartását, fegyelmét 
stb. és az esküszöveget. Utolsó érdekes fejezete „Némely Hadi Bölts 
Intések" 215 rövid, aforizmaszerű fogalmazásban magyarázza a had
viselés lényegét, a háború elvi kérdéseit magasabb szempontok szerint. 
Sok meghatározása emlékeztet Zrínyi Miklós Vitéz hadnagyának afo
rizmáira. Mintha Zrínyi írta volna pl. ezt a mondatot: „Soha az ellen-
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séget meg ne vesse senki, ha szintén magát tetteti is, mintha félne, 
mivel nem tudhatni, nemde nem fortély vagyon-é alatta elrejtve." 

Kováts János pozsonyi mathematikus hasznos munkát végzett 
ezzel a szabályzatfordítással. Ezzel azt is bizonyítja, hogy a hadsereg 
magyar nyelvének kérdése akkor már nem csupán az érdekelt magyar 
katonaságot foglalkoztatta, hanem a magyar művelt társadalom más 
személyeit is. Tehát kezdett ez a kérdés nemzeti üggyé válni, amint
hogy a későbbi évtizedekben, — mint látni fogjuk, szintén nem kato
nai személyek is fáradoztak a katonai nyelv megmagyarosításán. 

Szintén nem eredeti munka, hanem fordítás az a magyar nyelvű 
hadtudományi természetű írás, amelyet Révay Károly alezredes állí
tott össze a XVIII. század közepén. Címe: „Hadi Vitézeknek sok féle 
Practicája, és sok vitéz bölcs merész cselekedetei, sok Aucthorokból 
egybe hozattattanak és a Magyar Vitézeknek hasznára magyar nyelvre 
fordíttattanak Anno 1751, általam, sok féle történt esetek föl is írat-
tanak, egész életemnek sorsával, fatumival. Révay Carol. Obristleute-
nant." 

A szerzőről annyit sikerült megállapítanom, hogy 1717-ben szüle
tett, fiatalon beállt a Károlyi huszárezredbe, 1737-ben zászlós lett. 
Tehát ebben a magyar huszárezredben, amelynek köszönhetjük az 
első részletes magyar szabályzatot, kapott kedvet a katonai magyar 
nevelés érdekében kifejtendő munkássághoz. Sajnos, hogy a kéziratát 
nem fejezte be, s csak egy olyan fejezetet írt, amit a katonai nyelv 
fejlődéstörténetében érdemes megemlíteni. Az első fejezet görög hősök 
haditetteit sorolja fel, szép, tiszta magyar nyelven. 12 példát ragadott 
ki, az utolsó Themistokles-szel foglalkozik, azután a kézirat félbe
szakad. Solí. üres oldal után a könyv további részében Révay élet
leírását tartalmazza az 1745. évig. Ennek a résznek ismertetése nem 
tartozik közleményem keretébe, de megjegyzem, hogy az akkori ka-
tona-memoire-irodalom érdekes példája. S hogy az ókori klasszikus 
hősök hadidicsőségéből merít példákat, mint azt Zríny is ismételten 
teszi, mutatja ezárányú érdeklődését. A Jjadtudományna-k ezen vonalán 
követte őt a következő korszakban Jakó László, Napóleon korabeli 
huszárkapitány. Látjuk tehát, hogy a magyar katonai nyelv most 
már kezd kiterebélyesedni. Nem csupán szűk keretek közt mozgó 
szabályzatok, utasítások szövegében, de már a katonaélettel össze
függésben álló más területekre is kiterjed és foglalkoztatja a magyar 
hadidicsőségért rajongó férfiakat.23 

A Khevenhüller—Kováts szabályzatnál talán még érdekesebb, egy 
magyar nyelvű szabályzat keletkezése, amelyet a magyar haditörténet
kutatók eddig a Faber Christian Farkas-féle szabályzat néven ismer
tek. A szabályzat magyar szerkesztője tehát eddigi tudásunk szerint 
Faber Christian Farkas volt.24 

Annál is indokoltabb volt ez a vélemény, mert a 166 kis oktáv 

23 Révay Károly kézirata az Orsz. Széchenyi Könyvtár Kézirattárában van. 
Oct. Hung. 1065. jelzett alatt. 2/* Orsz. Széchenyi Könyvtár 170817. sz. 
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oldalt tartalmazó nyomtatott könyv záradékában azt olvassuk, hogy 
ezt a munkát Faber 1755 karácsony havának hetedik napján fejezte 
be Kassán és adta ki. A címéből és bevezetéséből pedig (kitűnik, hogy 
a könyvet Pálffy Lipót gróf tábornok ösztönzésére, az ő költségén 
„akadémiai betűkkel" 1759-ben adták ki. Kutattam Faber Christian 
előéletét, mert feltűnő, hogy egy, neve után német származású főtiszt, 
ilyen folyékony, szinte zamatos magyarsággal tudjon írni. S a sza
bályzat szövegezése is arra vall, hogy írója már kellő írói gyakor
lattal rendelkezik, tehát valószínűleg nem az az első műve. Kutatásaim 
eredménytelenül végződtek. Faber Christian Farkas nevét sem a 
Szinyey-féle ismert munkában, sem más bibliográfiai kiadványban, 
sem az irodalmi és egyéb lexikonokban sem találtam. A rejtélyt az 
Országos Széchenyi Könyvtár Kézirattárának egyik kézirata deríti 
fel. Amikor az itt tárgyalt időszak forrásai után kutattam, az említett 
gyűjteménynek ezekből az évtizedekből származó anyaga indexét ta
nulmányoztam, találtam abban egy utalást, amely így hangzik: „D. 
Székely Sámuel, Hadi embernek oktatása, mellyet báró Fáber Christian 
Farkas német munkájából magyar Ifjúság számára fordította Kassán 
1758". Kezembe véve ezt a kéziratot, láttam, abból, hogy az valóban 
a Faber neve alatt megjelent könyv fordításának fogalmazványi pél
dánya tele javításokkal, törlésekkel, úgy, ahogy egy fordításban, fogal
mazványban ez természetes. E könyvhöz van hozzákötve D. Székely 
Sámuel neve alatt egy magyar és szlovák szövegű kis munka a köz
katonának kötelességeiről és a Mária Terézia alatt kiadott, már em
lített 49 pontból álló Harci articulusbk, szintén magyar és szlovák 
nyelven. Az utóbbit kivéve az említett két instrukció azonban nem 
egy újabb szabályzat, hanem a Faber könyvében előforduló feje
zetek.25 

Dobai Székely Sámuel neve *a hadtörténészek előtt nem ismeret
len. Rövid életrajzát Szinyey is közli. Született 1704-ben, meghalt 
1779-ben. Hivatásos katona volt, végigharcolta a porosz háborúkat, 
azután 1753-ban mint alezredes nyugdíjba ment s Eperjesen telepedett 
le. Nagy irodalmi érdeklődéssel bíró ember lehetett, a háború közben 
németországi egyetemen is tanult. Szenvedéllyel foglalkozott a régi 
hadtörténet okmányainak másolásával és fordításával.28 

Az eddig tehát Faber Christian Farkasnak tulajdonított magyar 
szabályzatot ezentúl Faber—Székely szabályzat címen kell nyilván
tartanunk. 

A szabályzat magyar nyelvezete kifogástalan. Egy, túlságosan da
gályos, hízelgő szavakkal megfogalmazott rövid előszó Pálffy Lipót 
tábornokot dicséri, hogy ez a könyvecske „ . . . oltalma alatt el járván, 
Magyar Hazánkat hirdesse, sőt emlékezetben tartsa Általad fénylő 
Nemzetednek ditsőségét és országunk nemes Tsemetéit Felséges Asz-
szonyunk diadalmas Hadjában teendő szolgálatra bőven unszolja, bá-

26 Orsz. Széchenyi Könyvtár Kézirattár. Jankovics Gyűjtemény: Quart Hung. 
271. sz. M Szinyey József: Magyar Irak. 13. ik. 803. o. 
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torítsa és vezérellye!" . . . Az előszó hangja nagyon elüt a szabályzat 
szabatos, katonai rövidséggel kifejezett mondataitól. Ennek magyará
zatát szintén a Székely-féle kéziratból tudjuk meg, amelynek végén 
Székelynek ez a kissé sértődött hangon írt jegyzetét találjuk: „NB. 
Egy erdélyi székely Jezsuita írta a dedicatiót s nem Én, aki fordította 
ezen munkát."27 

A könyvecske címe: „Hadi embernek oktatása, Mellyet Magyar 
Katona If f j óságnak kedvéért rövid írásba foglalt Báró Faber Christian 
Farkas, Nagy Méltóságú Gróff Pálffi Leopold Magyar gyalog-seregének 
vezérlő Ezeres-kapitánya." 

Az egész munka szépen gördülő, helyes nyelvérzékről tanúskodó 
magyarsággal van lefordítva. Idegen szavakat csak a régi hadseregben 
meghonosodott rang- és szolgálati alakulatok megnevezésénél használ 
(Kommendáns, Armáda, Kompánia, Exercitium, bajonet stb.). Csak 
az utolsó fejezet, a „Rekruták, vagyis új katonák" számára készült 
oktatás tartalmaz gyakorlati utasításokat az öltözködésről, tisztálko
dásról, fegyverrel és fegyver nélküli kiképzésről. A többi fejezet a 
katonai hivatás, hadviselés lényegét magasabb szemszögből néző gon
dolatokat közöl. Az első rész: „Az hadi rendnek méltóságáról" szól. 
Ötestamentomi példákkal világítja meg a hadi mesterség szükségszerű 
kialakulását az európai hadtörténelmen keresztül egészen az ő koráig. 
A következő fejezetek a hadi embernek tulajdonságairól, azokról, 
amelyek természeti adottságok és azokról, amiket a katonai nevelés 
fejleszt ki. Mindent történelmi példákkal igazol. A hadimesterség 
lényegéről szóló fejezet a könyvnek talán legértékesebb része. A hadi
tudomány megnyilvánulása a régieknél, azután „ . . . az mostani Hadi 
Tudomány Állapottya". Megint csak Zrínyire kell visszatekintenünk, 
aki ugyanezeket a gondolatokat fogalmazta meg Vitéz Hadnagyában. 
Székely Sámuel is használja a Zrínyitől átvett megnevezést, néha 
még „tisztviselők"-nek írja a tiszteket. 

A munka, tehát Dobai Székely Sámuel magyaros írásmódjával, 
a magyar katonai nyelv fejlődéstörténetében különös figyelmet érde
mel, írójának megismerésére elegendő, fordításának egy hosszabb 
mondatát itt megismertetni: „A köz Emberhez tartozandó Hadi mes
terség. — Mi különbség vagyon a katona és paraszt között? Vagy 
mitsoda az, amely egy tudatlan parasztból katonát csinál? A köntös és 
fegyver tsak tsinossá, a sold vagy bér tsak kötelessé teszi, de a Hadi 
Mesterség, ha ki azt megtanulta, közemberből katonát, katonából 
tisztet, tisztből Vezért tsinál és érdemessé választja azon betsületre, 
amelly ezen hivatalt i l l e t i . . . " 

Ez a nyelvezet jellemzi Székely Sámuel egész fordítását s teszi 
értékessé munkáját a magyar katonai nyelv történetében. Ebben a 
korszakban, főleg annak utolsó éveiben, a francia forradalmat, meg
előző években — 'mint említem —, a katonai nyelv már nemcsak a 
szigorúan vett katonai írásokban, szabályzatokban, hadicikkekben, 
utasításokban mutatkozik, hanem átterjed a társadalmi élet más terü-

27 Orsz. Széchenyi Könyvtár. 170. 819. sz. 
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léteire, sőt a magán levelezésekben is nyomát találjuk, hogy pl. 
katonai személyek hadieseményeket a már megszokott, egyszerű sza
vakban közlik leveleikben. Alvinczy József táborszernagy, a napóleoni 
háborúk híres magyar kitűnő hadvezére, a harctérről több levelet 
küldött barátjának, gróf Teleki Józsefnek Erdélybe 1787—89 között, 
így tájékoztatja pl. őt a hadihelyzetről az 1793. június 4-én írt leve
lében.28 

„Mostan jelentem néked, hogy mi ezen két várát ellenségünknek, 
úgy mint Condét és Valenciennet bé rekesztettük, az elsőt kilencedik 
áprilistól, a másodikat pedig 25 májustól fogván, minek utánna az 
híres és nagyon bé sántzolt Famars nevezető Lágerből egész győze
lemmel kikergettük volna, ezen előbbször megnevezett vár tsak éhség 
által fog birtokunkba esni, az másodikat penig az szokott mód szerént 
fogjuk bé venni és minden szükséges készületek megesvén, ll.ikén 
ez hónapnak kezdeni fogjuk vívni." 

Az itt tárgyalt időszakból még egy írást kell felemlítenünk. Splényi 
Gábor tábornok utasítását a Tiszán túli felkelő sereg számára. Külö
nösen említésre méltó ez a rendelet a magyar katonai nyelv történe
tében, mert sok, eddig még nem használt, kitűnő magyarsággal s 
egyben katonai rövidséggel megfogalmazott vezényszót találunk benne. 
1791. április 24-én készült Nagykárolyban. Ebben már . csak néhány 
idegen szót találunk, mint lénia, formálni és a „mars" vezényszót, 
amely eddig is minden magyar szabályzatban ilyen alakban élt 
tovább. Néhány példa: Vigyázz! Lóra Ülj! Sort nyitunk! Kardot ránts! 
Tedd el a kardot! Pisztollyal tüzelünk! Készülj! Célozz!29 Tűz! 

A magyar vezényszó s ezzel a magyar katonai nyelv kérdése ezek
ben az években már erősen foglalkoztatja nemcsak a császári had
sereg magyar érzésű tisztjeit, hanem az egész magyar társadalmat, 
az országgyűlést, a sajtót is. 

1790. május 19-én a szerbiai hadszíntérén a Prahová melletti 
táborból van keltezve egy felterjesztés az országgyűléshez. A Károlyi-,' 
Pálífy-, Nádasdy-, Splényi-gyalogezredek, az Erdődy-, Toscana-, Splé-
nyi-huszárezredek tisztikarai 12 pontban terjesztették elő panaszaikat, 
az országgyűléstől kérték sérelmeik orvoslását, és közölték javaslatai
kat a hadsereg magyar részének teljes megmagyarosítása érdekében. 
Azt kívánták, hogy a magyar hadsereg az ország „külön statusa" 
legyen, legyen magyar Haditanácsa, az idegen tiszteket el kell távo
lítani. A felirat 9. pontja foglalkozik a magyar nyelv érvényesítésével 
és kizárólagos haasználatával. „A német nyelv, melynek súlyát nehezen 
viseli a magyar közkatona, a haza seregei közül kiirtassék s az egész 
hadi szolgálat magyar nyelven folytattassék, ami az idegenek állandó, 
eltávoztatására fog szolgálni."30 

28 H. K. 1923. évf. 473—402. o. 
29 I v é n y i I s t ván : Ka tona i vezényszóik 1797-toöl. H. K- 1872. 128. o. . . 
so L u r á c s József: K a t o n á k ha rca a m a g y a r n y e l v é r t a XVI r I . század végén. 

Magyar Nye lvőr . 1S50. LXXIV. 1. 111. o. M a r k ó A r p á d : A francia fo r rada lom ha
tása és a napó leon i idők m a g y a r ka toná ja . H. K. XL. évf. I—H. sz. és k ü l ö n 
n y o m a t b a n . 12. o. 
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Katonai kérdésben az országgyűlés nem akarván dönteni, a fel
terjesztést az Udvari Haditanácsnak továbbították. Az elrendelt vizs
gálat eredménytelen maradt. A felirat szerzőségét sem az említett 
ezredek parancsnokai, sem tisztjei nem vállalták. Azt, minden való
színűség szerint olyan országgyűlési politikus szerkesztette, aki jól 
ismerte a magyar ezredek hangulatát. Így azután a feliratnak semmi 
hatása nem volt s ad acta került. 

De ezután a sikertelen próbálkozás után, most már egy komolyabb 
felterjesztéssel kellett az 1790-ben Pozsonyban összehívott országgyű
lésnek foglalkozni. Az országgyűlés védelmére és díszőrségül odave
zényelt Graeven-huszárezred tisztjei, élükön a nemzetiszínű kokárdát 
viselő Festetich György gróf alezredes és 4 főtiszt, köztük a Marti-
novich összeesküvésben kivégzett Laczkovich János kapitány írták alá. 
Az országgyűlésen keresztül akarták az uralkodóval megértetni, hogy 
a magyar ezredeknek vannak indokolt sérelmei, s azt kérték, hogy 
„ . . . a közönséges szolgálat rende és Parancsolás magyar nyelven 
folytattatnék". 

Ezt a feliratot már nem lehetett egyszerűen irattárba tenni, mert 
a megyék és városok is megmozdultak az ügy érdekében. Pest vár
megye Rendjei 1790 Kisasszony havának 14-én felírtak a megye ad-
ministratorához, hogy tegyen lépéseket Latzkovich alispán fivérének, 
Lachkovich János kapitánynak és társainak szabadonbocsátására, és 
hogy „ . . . ezentúl a magyar katonák magyarul kommandíroztassanak 
. . . és nemzeti nyelven kell a kommandókat megmagyarázni".31 

A Haditanács Wallis tábornok elnöklete alatt haditörvényszéki 
eljárást indított az ügy kivizsgálására. A feliratot aláírókat letartóz
tatták, de az országgyűlés közbenjárására rövid idő múlva szabadlábra 
helyezték, s az ügynek nem lett folytatása, de sajnos eredménye sem. 
Festetich és társai ez után a döntés után kiléptek a hadseregből.82 

Jogosan felmerülhet az a kérdés, mi az oka annak, hogy a Mária 
Teréziától 1760-ban felállított Magyar Nemesi Testőrség tagjai közül 
senki sem foglalkozott a katonai nyelv megmagyarosításának ügyével. 
Hiszen tudjuk, hogy annak soraiban olyan kiváló magyar írók, mint 
Bessenyey György, Kisfaludy Sándor, Czirjék Mihály, Báróczy Sándor, 
Naláczy József szolgáltak, akik a magyar irodalom terén eredményes 
munkásságot végeztek és az Udvar és Bécs német társadalmában egy 
művelt kis magyar írói szigetet alkottak. A magyarázatát megtaláljuk 
egyrészt a testőrcsapat szervezetében és rendeltetésében, másrészt 
pedig abban, hogy a testőrség sorában mind németül tudó fiatalem-

3i Dr. Sztripszky Hlador: A magyar vezényszó kérdéséhez. Századak. 1909. 
évf. 210. o. 

A magyarságnak a magyar vezényszó érdekében kifejtett társadalmi és or
szággyűlési, sok évtizedein át húzódó küzdelmének hadtörténeti szempontból való 
megvilágítása egy mai hadtörténetlcutató hálás feladata lenne. 

32 A Graeven ezred felterjesztésének kérdésével részletesen foglalkozik 
Bárczay Oszkár: A hadügy fejlődésének története c. munkája II. k. 568—572. ol
dalain és közli a felterjesztés teljes szövegét. Ugyanerről ír Dienes Andor: A 
Graeven huszárok emlékirata az 1790/91-i országgyűlés előtt. Magyar Katonai 
Steemle. 1941. 12. füzetben. 
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berek kerültek, közlegényi sorban levő katonák, akiknek a szabály
zatot anyanyelvükön kellett volna magyarázni, ott nem szolgáltak. 
A testőrségi különleges udvari szolgálatában nem volt szükség sem 
gyakorlati, sem harcászati szabályokra. Azt természetesen kifogá
solnunk kell, hogy ennek a hangsúlyozottan magyar alakulatnak belső 
szolgálatát szabályozó utasítások csak német nyelven je lentek .meg, 
bár a nyomtatott szabályzatok címlapján nem a kétfejű sasos császári 
címert, hanem Magyarország kis címerét láthatjuk. A szabályzat meg
szerkesztésekor felmerült az a kérdés, hogy a testőrcsapat katonai 
alakulat-e, amely udvari szolgálatra van Bécsbe rendelve, vagy pedig 
egy, az Udvartartás személyzetéhez tartozó testület, katonai színezet
tel. Ezt a kérdést nem döntötték el, de a gyakorlatban az utóbbi 
felfogás érvényesült. A csapat belső szervezete katonai volt. Parancs
noka egy magasrangú tábornok, de közvetlen feljebbvalójuk a Fő
udvarmester volt, s katonai elöljárók csak esetenként tartottak szemlét. 
A testőrök alapos elméleti oktatásban is részesültek, tantárgyaik közt 
szerepelt ugyan néhány katonai természetű tárgy is, mint erődítéstan, 
szolgálati szabályzat, de oktatták őket német, francia, olasz nyelvre, 
magyar jogtudományra és mérnöki ismeretekre. A testőrszolgálat 
sajátossága szerint a testőrcsapat egészében, zárt egységben ritkán 
lépett fel, tehát ilyen mozdulatokat irányító vezényszavakra nem volt 
szüksége. A testőrök párosával, négyesével, hatosával kísérték az 
Uralkodó vagy a családjához tartozó tagokat, gyalog vagy lóháton 
s a szükséges vezényszókat nem harsány szavakkal, hanem az őket 
vezető testőrtiszt botjának koppantásával adták, mert mint Báróczy 
Sándor feljegyzésében olvsahatjuk, az udvar jelenlétében hangosan 
beszélni, tehát vezényelni nem szabad. Ez a helyzet okozhatta tehát 
azt, hogy a tanult és irodalmilag annyira kitűnő testőröktől a magyar 
katonai nyelv fejlesztésének kérdése távol állott. Pedig éppen Báróczy 
Sándor írt egy érdekes írást „A védelmezett magyar nyelv vagy a 
Deákság mennyire szükséges voltáról való kettős beszélgetés" címen. 
Két férfi arról vitázik, hogy szükséges-e a latin nyelv még Magyar
országon? Aloisius a latin nyelv mellett száll síkra, István a magyar 
nyelvet védi. Felsorolja a kiváló magyar férfiakat és tudósokat, akik 
ezt tartották szükségesnek és elébbvalónak, de jellemző, hogy a katonai 
nyelv megmagyarosításáról vagy például Zrínyi magyar katonai nyel
vezetéről egy szóval sem emlékezik meg.33 

A XVIII. század vége felé meginduló magyar hírlapirodalom is 
kezd már foglalkozni magyar katonai kérdésekkel, főleg a francia 
háború eseményeinek ismertetésével. A magyar katonai nyelv ily 
módon szükségszerűen átterjed az akkori hírlapok hasábjaira is. Az 
eseményeket persze népszerű, a nem katonai olvasók előtt is érthető 
nyelven mondják el s magasabb hadászati vagy hadtudományi kér-

33 Mankó Arpád: Két mozgalmas év a magyar nemestestőrség életéből, Kis
faludy Sándor eltávolítása a gárdából 1796-ban. SzáziadoCt. 1929. év 9. és 10. szám. 
Báróczy Sándor feljegyzései a magyar nemesi testőrség életéből 1760—1800-ig. Né
metből magyairra forditotta László József. Kiadta a Magyar Hadilevéltár Budapest 
1936. 80." o. 
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désekkel még nem foglalkoznak. A hangsúly főleg az egyéni magyar 
vitézi tettek méltánylásán feleszik. 

Az itt tárgyalt időszakban megjelent magyar hírlapok közül meg
említjük a következőket. Görög Demeter és Kerekes Sámuel Bécsben 
szerkesztették és adták ki a Hadi és Más Nevezetes Történetek című 
folyóiratot, amely rendszeresen 'közölt harctéri eseményleírásokat. A 
szintén Bécsben megjelent Magyar Kurír is hozott katonai termé
szetű híreket, de csak rövid közleményekben.34 

A Hadi és Más Nevezetes Történetek említett számában a hiva
talosan kiadott harcjelentések nyomán közzéteszi a Calafat körüli 
harcok leírását (a júl. 24-én kelt „Főhaditanácsi jelentés"-ből). Be
fejezésül pedig leírja: „mint akkor érkezett új híreket" — néhány 
főtiszt vitéz magatartását. A rendfokozaok megjelölésénél már kezdik 
elhagyni a német elnevezéseket, de pl. az egyik magasrangú tábornoki 
rendfokozat, a Feldzeugmeister nevet nem nagyon szerencsésen „Hadi
tármesternek" mondja. 

* * * 

Ezzel elérkeztünk a magyar katonai nyelv fejlődéstörténetének 
talán legérdekesebb időszakához, amikor a Napóleon ellen vívott had
műveletek alatt már megjelentek nyomtatásban — Rákóczi ideje óta 
első ízben — központilag szerkesztett és az Uralkodó, illetve helyettese 
a magyar insurgens haderő fővezérének, a Nádornak jóváhagyásával 
szerkesztett gyalogsági és lovassági szabályzatok, szép, ma is élvezhető 
magyar nyelven. És ezekben az években jelenhetett meg két lelkes 
magyar, Szekér Joachim, cisztercita pap — akkor tábori lelkész — 
és Jakkó László huszárkapitány tollából nyomtatásban az a két, 
magas színvonalú és a magyar katonai műszavak alkotása terén is 
úttörő munka, amelyek mint komoly, hadtudományi magasabb problé
mákkal foglalkozó első magyar könyvek különös figyelmet érde
melnek. 

Markó Árpád 
a tört. tud. kandidátusa 

34 A Magyar Hírmondót Ráth Mátyás alapította Pozsonyban 1780-ban s 17&8-ig 
jelent meg. Akkor Szacsvay Sándor megszüntette s helyette a tőle 1786 óta Bécs
ben szerkesztett Magyar Kurír folyóiratot indította meg. A Hadi és Más Nevezetes 
Történetek c. folyóirat 1780-től 1791-ig jelent meg. Kosáry Domokos: Bevezetés a 
magyar történeleim forrásaiba és irodalmába. II. k. 239. o. és Irodalomtörténeti 
Lexikon 489. o. A Hadi és más Nevezetes Történetek egyik füzetében, az 1790. évf. 
Harmadik Szakasz 110—117. o. közli az alább említett leírást. Ugyanennek egy ki
vonatát lásd a H. K. 1911. évf. 337. old. 
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SZEMLE 

* 

HAJDÚ TIBOR: 

Tanácsok Magyarországon 1918—1919-ben 

Kossuth Kiadó 1958. 275 lap 

Széles anyagismeret birtokában, komoly felkészültséggel megírt 
munka Hajdú Tibor könyve, mely megismerteti olvasóival, hogy 
születtek meg hazánkban 41 éve a tanácsok és hogyan váltak a nép. 
hatalmi szerveivé, olyan szervekké, amelyekben történelmünk során 
először irányította saját maga sorsát a dolgozó nép. A szerző négy 
fő kérdés köré csoportosítja mondanivalóját. Az első a tanácsok létre
jöttével foglalkozik a polgári demokratikus forradalom győzelme előtt. 

Az első világháború viszonyai között túrhetetlenné vált elnyomás 
alatt élő magyar dolgozó milliók, munkások és parasztok nagy lelke
sedéssel fogadták a Nagy Októberi Szocialista Forradalom győzelmé
nek hírét, mely megmutatta a felszabadulás felé vezető egyetlen jár
ható utat. Különösen nagy visszhangra talált a tanácsok megalakulá
sának és tevékenységének híre. Főleg az ipari munkások tartották 
egyre szükségesebbnek, hogy orosz mintára tanácsokat alakítsanak, 
melyek akaratuk közvetlen kifejezői. Minél nagyobb lett az elégedet
lenség az SZDP politikája iránt, annál erőteljesebbé vált ez az óhaj 
azért is, mert új, forradalmi munkáspárt létrehozásának gondolata 
ekkor még nem érlelődött meg. 

A munkások az SzDP-től várták a tanácsok megszervezését, a 
párt vezetői azonban ellene voltak, mert nem gondoltak a rendszer 
forradalmi úton való megdöntésétre és féltek, hogy a tanácsok elter
jedése a munkásmozgalomban meglevő egyeduralmuk megszüntetését 
vonja maga után. A tanácsok életrehívása érdekében már 1917 végén 
megindult az agitáció, melyet a forradalmi szocialisták irányítottak. 
Az 1918. januári forradalmi fellendülés idején aztán a munkásság a 
forradalmi szocialisták javaslatára négy tömeggyűlésen hozott hatá
rozatot a Budapesti Munkástanács azonnali megalakítására. 

A határozatban „Budapest munkássága megállapítja, hogy a mai 
időknek megfelelő, a mindenkori eseményekhez azonnal alkalmazkodó, 
az osztályharc minden eszközét megalkuvás és félelem nélkül fölhasz
náló szocialista pártpolitika csakis úgy folytatható, illetve kezdhető 
meg, ha a munkásság a pártpolitika irányítását és ellenőrzését állan
dóan és közvetlenül maga veszi a kezébe. A proletármozgalom ma 
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elérthető céljai érdekében a munkásság múlhatatlanul szükségesnek 
tartja, hogy a pártvezetőséget a reája nehezedő politikai és törteneimi 
felelősség alól ilyen módon tehermentesítse, s ezáltal határozottabb 
és messzebbre tekintő politikát tegyen lehetővé. Ennek gyakorlati meg
valósítása céljából azonnal megalakítandó a Budapesti Munkástanács, 
amelyben minden gyár és szakmai szervezet valamely kidolgozandó 
demokratikus szervezeti szabályzat alapján képviselve legyen. 

Ez a tanács a vidéken megalakítandó munkástanácsok küldöttei
vel kiegészítendő. A pártvezetőség minden ténykedéséért a Budapesti 
Munkástanácsnak felelős legyen, s tartozzék mindenkor a munkástanács 
politikájának megfelelő módon eljárni."* 

A januári sztrájkok során vidéken is alakultak munkástanácsok 
és a mozgalom az SzDP vezetősége és a rendőri üldöztetés ellenére is 
terjedt tovább. 

A könyv második iésze a tanácsoknak az 1918. októberi polgári 
forradalomban betöltött szerepével foglalkozik. Ebben a szerző a for
radalmat megelőző helyzet vázolása után kiemeli a katonatanács sze
repét a forradalom győzelmében és megállapítja, hogy vidéken is a 
volt oroszországi hadifoglyok és a frontról hazatért katonák vezetésével 
űzték el a parasztok a régi rend képviselőit. Röviden ismerteti azokat 
az okokat, melyek következtében a forradalom győzelme után kettős
hatalom jött létre, majd a különböző típusú tanácsok helyzetét és 
szerepét vizsgálja, a KMP megalakulásáig eltelt időszakban. 

Az SzDP vezetősége, miután belátta, hogy a tanácsok létrejöttét 
nincs, módjában megakadályozni, maga vette kezébe azok megalakítá
sát, hogy megtarthassa irányító szerepét. Ezt a célt tükrözi a helyi 
munkástanácsok szervezeti szabályzata, mely a tanácsokat alárendelte 
a pártgyűlésnek és a pártvezetőségnek. A szervezeti szabályzat szerint 
a munkástanácsok döntési joggal nem rendelkeznek, üléseiket a párt
vezetőség hívja össze, tanácstag csak az lehet, aki egy éve tagja a 
pártnak és a szakszervezetnek és egy éve előfizet a Népszavára. 

Ez a szabályzat erősen nehezítette a munkástanácsok igazi, forra
dalmi feladatainak ellátását. A Budapesti Munkástanács, mely a 
munkásosztály legszervezettebb és legöntudatosabb csoportját képvi
selte, egyelőre még elfogadta az SzDP politikáját s ezzel teret engedett 
a burzsoázia befolyásának, de amilyen mértékben felismerték a 
tanácstagok az SzDP vezetőinek igazi céljait, olyan mértékben for
dultak szembe vele. 

Az üzemi és a vidéki helyi munkástanácsok helyzetüknél fogva 
jobban meg tudtak felelni hivatásuknak, mint a Budapesti Munkás
tanács. Vidékre nem ért le annyira a kormány és a pártvezetőség 
keze, viszont a dolgozók közvetlenül tudták befolyásolni az általuk 
választott tanácsok tevékenységét. Ennek eredményeként azok, bár 
az első hónapokban elvileg nem szegültek szembe az SzDP politiká
jával, a konkrét helyi problémákat a lakosság érdekeinek megfelelően 
oldották meg. Még nem vették kezükbe az államhatalmat, de szigorúan 

* Idézi a szerző miűvénefc 13. lapján. 
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ellenőrizték a közigazgatást. Szükség esetén segítséget nyújtottak 
munkájához, de ha kellett, szembe is fordultak vele. 

A katonatanácsok már a forradalom győzelme előtt megalakul
tak és létezésük különösen veszélyes volt a burzsoázia számára, mert 
a kormány nem számíthatott biztosan a hadseregre. Ezért tettek 
kísérletet a katonatanács föloszlatására, majd ennek kudarca után 
újjászervezték. Az újjászervezett katonatanács ezzel a Budapesti 
Munkástanácshoz hasonlóan, ha nem is olyan mértékben, de burzsoá 
befolyás alatt álló szerv lett, mely parancsnoki kérdésekbe nem szól
hatott bele, csupán a legénység nevelésével foglalkozhatott, mint 
Károlyi leszögezte, „csakis jelentéktelen önképzőköri hatáskört lehet 
a katonatanácsoknál hagyni".* Lényegében az volt a feladata, hogy 
helyreállítsa a fegyelmet és visszatartsa a katonákat a forradalmi fel
lépésektől. 

A szerző nem fogalmazza meg világosan, de nyilvánvaló, hogy 
ennek következtében a Budapesti Katonatanács forradalmi szervből 
egyszerű érdekvédelmi szerv lett a kormány engedte keretek között. 
Természetesen a katonatömegeket ez nem elégítette ki és különösen 
a KMP megalakulása után egyre fokozott mértékben érvényesülő nyo
másuk arra késztette a katonatanácsot, hogy fokozatosan szembefor
duljon a kormány és az SzDP politikájával. 

Az országszerte megalakult különböző típusú tanácsok, ha nem is 
volt egymással szerves kapcsolatuk és világos, egyértelmű céljuk, a 
nép akaratát fejezték ki és reális erőt jelentettek, tehát a letörésükre 
irányuló nyílt kísérlet a kormány bukásához vezetett volna. Megvolt 
azonban annak lehetősége, hogy a nép megtévesztésével fokozatosan 
vegyék el a tanácsoktól a hatalmat. Ebben a harcban a reakció kép
viselői és az SzDP jobboldali vezetői egy emberként támogatták a 
kormányt. 

Elsősorban a leszerelt katonák és általában a nép lefegyverzését 
tartották fontosnak, de ez a kísérletük nem sok eredménnyel járt. 
Megkísérelték visszahelyezni hivatalukba az elűzött, különösen gyűlölt 
tisztviselőket. Ellenforradalmi fegyveres különítményeket szerveztek és 
a legvéresebb kegyetlenséggel próbálták leverni a parasztság mozgal
mait. 

A forradalom erőinek lefegyverzése, a munkások, katonák, pa
rasztok tanácsainak megsemmisítése ezekkel a módszerekkel nem 
sikerült. A burzsoázia erre nem volt elég erős, de a tanácsok is 
gyengék voltak még a teljes hatalom birtoklására. 

A hatalom megragadásáért folyó harcban új szakaszt nyitott a 
KMP megalakulása. Hogyan ébresztette erejükre a tanácsokat a KMP 
és vezette a harcot a proletariátus diktatúrájának kivívásáért? — 
ezzel foglalkozik a szerző könyvének harmadik részében. 

A KMP alapvető feladatának tekintette a burzsoázia céljainak és 
a megalkuvók tevékenységének leleplezését, a tanácsok tagjainak ön
tudatra ébresztését. Az SzDP vezetői mindent elkövettek, hogy a 

* 55. l ap . 
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kommunisták ne juthassanak be a tanácsokba és ne szerezzek meg 
a többséget. A KMP elsősorban nem is erre törekedett. Felismerte, 
hogy a tanácsok megnyerésének alapja és előfeltétele a munkások és 
szegényparasztok megnyerése. Erre a harci feladatra szervezte és össz
pontosította erejét a párt. 

A proletárdiktatúra megteremtésével végződő harc időszakában 
az SzDP és a kormány igyekezett a KMP-t elszigetelni a tömegektől 
és a tanácsoktól, s ugyanakkor a tanácsok gyengítését és felszámo
lását tűzte ki célul. A KMP leleplezte ezeket a célkitűzéseket és a 
tanácsok megerősítéséért, a tanácshatalomért küzdött. A szerző a 
különféle tanácsok tevékenységének ismertetése útján mutatja meg a 
harc eredményeit. 

A Budapesti Munkástanács ülésein az SzDP egyre nehezebben 
tudta elérni javaslatai elfogadását. 

Januárban új forradalmi fellendülés következett be. Egyre nőtt 
a KMP befolyása, a tömegek előtt napról napra világosabbá vált, 
hogy a kormány a burzsoázia képviselője és hogy az SzDP nem akarja 
a szocializmus megvalósítását. 

A kormány látta, hogy a proletárforradalmat a megtévesztés poli
tikájával már nem tudja megakadályozni. Ezért a kommunista párt 
megsemmisítését határozta el. Ebben is segítséget kapott az SzDP 
jobboldali vezetőségétől, amely első lépésként január 28-án kierősza-

.kolta a kommunisták kizárását a Budapesti Munkástanácsból. 
A kizárási határozat nemcsak a munkásosztály érdekével volt 

ellentétes, hanem a munkásosztály álláspontjával is. Üzemek, szak
szervezeti csoportok, munkástanácsok egymás után tiltakoztak és ki
jelentették, hogy a határozatot nem hajtják végre. 

Vidéken a helyi munkástanácsokat a nép követelései, a KMP út
mutatásai, a közigazgatás reakciós és tehetetlen volta arra késztette, 
hogy a közigazgatás vezetőinek félreállításával egyre több kérdésben 
maguk intézzék a közösség ügyét. 

Az üzemi munkástanácsok a KMP felvilágosító munkájának és 
a munkásság politikai fejlődésének hatására a jóléti kérdésekkel való 
foglalkozás mellett egyre erőteljesebben fordultak az üzemvezetés és 
a termelés ellenőrzése felé. A munkásellenőrzés a KMP javaslata volt, 
melyet az SzDP minden ellenzése dacára magukévá tettek a dolgozók. 
A kormány a munkásellenőrzést azzal akarta meghiúsítani, hogy az 
üzemi munkástanácsok helyett „választmány" alakítását rendelte el. 
A választmány a kormány tervei szerint sem intézkedési, sem ellen
őrzési joggal nem bírt volna, véleménynyilvánítási joggal is csak 
másodrangú kérdésekben, s emellett csak a legnagyobb üzemeknél 
kerülhettek volna többségbe a munkások képviselői a választmányban. 
A kormánynak ez a kísérlete azonban a KMP következetes harca 
eredményeként a kormány vereségével és a munkásosztály győzelmé
vel végződött. 

A KMP egyik döntő feladatának tekintette a hadsereg megnyeré
sét, ezért kezdettől fogva komoly figyelmet fordított a katonatanácsok 
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működésére. A Budapesti Katonatanácsot, vezetősége Pogány kormány-
# biztossal az élén, igyekezett felhasználni az SzDP és a kormány befo

lyásának növelésére a hadseregben s azon volt, hogy a tanácsok tart
sák tiszteletben a parancsnokok hatáskörét és harcolt a kommunisták 
ellen. 

A szerző itt megemlíti, hogy Pogány az ellenforradalmi erők gyen
gítésére is törekedett s valóban az- a helyzet, hogy a Budapesti Katona
tanács támogatta a KMP követelését Bartha és Festetich hadügy
miniszterek, az ellenforradalom két főtámaszának eltávolítására. Ez 
azonban nem mond ellent annak, hogy a Budapesti Katonatanács a 
burzsoázia szerve volt, mely főfeladatának a katonák forradalmaso-
dásának, a kommunista befolyás elterjedésének megakadályozását te
kintette. Pogány az SzDP jobboldali vezetőivel szemben ezt a felada
tot olyan módszerrel igyekezett megoldani, hogy frázispolitikával látszó
lag magáévá tette a katonatömegek előtt legnépszerűbb követeléseket. 
Azt hitte, hogy ily módon kifogja a szelet a vitorlából, ez azonban 
nem sikerült. A KMP befolyásának növekedése, a katonák forradal-
masodása hajtotta előre a tanácsot. Február elején már nyilvánvaló 
volt, hogy a budapesti katonák többsége kiábrándult a kormányból 
és nem ért egyet az SzDP politikájával. 

Vidéki helyőrségek katonatanácsai minden akadály és nehézség 
ellenére egyre nagyobb mértékben érvényesítették a katonatömegek 
akaratát, mint azok hatalmi szervei s ez azzal az eredménnyel járt, 
hogy a kormány elvesztette a befolyását a fegyveres erő döntő többsé
gére. 

Katonák számára különösen sokat adnak a könyvnek a katona
tanácsok szerepével és tevékenységével foglalkozó részei, bár szerin
tünk a szerző nem szentelt a jelentőségüknek megfelelő terjedelmet. 
Ennek ellenére jól érzékelteti, milyen óriási jelentőségű volt a had
sereg magatartása a forradalom győzelme és továbbfejlődése szem
pontjából. A katonatanácsok a kommunisták befolyásolására nem 
elégedtek meg a kormány által nekik juttatott szereppel s a hadsereg 
nem lett a burzsoázia eszköze a nép elnyomására, a forradalom meg-
fojtására. A proletárdiktatúra kikiáltásakor a katonatanácsok minde
nütt segítettek megszervezni a népi hatalmat. Feladataikat ezzel be
fejezték. A Vörös Hadseregben már nem ténykedtek, a megváltozott 
feladatokat a kinevezett politikai megbízottak vették át. 

A falusi tanácsok többsége 1918 végén lényegében kezében tartotta 
a helyi hatalmat. A kormány ezt nem tudta megakadályozni, de elérte 
az államapparátus helyi szerveinek fennmaradását és azokat igyeke
zett a tanácsokkal szemben erősíteni. Az SzDP nem támogatta a pa
rasztság mozgalmait, a KMP történelmi érdeme a munkás-paraszt 
szövetség szükségességének felismerése. A KMP felvilágosító munkája 
elősegítette a falusi tanácsok forradalmasodását. Emellett a KMP külön 
munkástanácsokba kezdte szervezni a falusi agrárproletárokat, és a 
parasztság legszegényebb rétegeit, hogy azokat a munkásosztállyal 
szövetséges önálló politikai erővé tegye. 
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A KMP harca eredményeként a munkások és parasztok között 
egyre terjedt az a felismerés, hogy ha meg akarnak szabadulni a 
kizsákmányolástól és a jogfosztástól, a saját kezükbe kell venni min
den hatalmat. 

A kormány tudta, hogy reménytelen kísérlet lenne fegyverrel le
verni az új forradalmat, ehhez nem volt ereje. Egyetlen reménység
nek látszott a kommunista párt megsemmisítése, vagyis vezetőerejé
től megfosztani a forradalmi tömegeket. A kommunista párt vezetői
nek letartóztatása azonban nem járt a kívánt eredménnyel. 

A letartóztatás ténye még világosabbá tette a tömegek és a taná
csok előtt a kommunisták igazát, s ennek nyomán erősödött az ellen
forradalom elleni harc és a proletárdiktatúra követelése. Március 
közepére a kormány reális hatalommal már nem rendelkezett. A Vyx-
jegyzék csak a végső lökést adta meg, melynek következtében a 
proletárforradalom polgárháború nélkül győzött. Március 21-én, miután 
előzetes tárgyalások eredményeként kimondták az SzDP és a KMP 
egyesülését, kikiáltották a Tanácsköztársaságot. 

A szerző, munkája harmadik részében mindvégig konkrét kérdé
sek kapcsán mutatja meg a KMP politikájának helyességét és hatását 
a tanácsok különböző típusainak tevékenységére, forradalmasodására. 
A tömegek megnyerése eredményezte, hogy a kormány és az SzDP 
minden próbálkozásai ellenére a tanácsok a nép hatalmi szerveivé 
váltak. Ezzel párhuzamosan mutat rá az SzDP vezetőségének forra
dalomellenes, munkásáruló politikájára és vázolja azt a fejlődést, 
mely az SzDP tagságában is végbement és becsületes tömegeit a 
proletárdiktatúra hívévé változtatta s a KMP mellé állította. 

A könyv negyedik része a tanácsrendszer szerepével foglalkozik 
a Magyar Tanácsköztársaságban. Bőséges anyag felhasználásával ismer
teti a proletárdiktatúra központi és helyi államhatalmi szerveinek 
felépítését, működését és bizonyítja, hogy a nép bizalmából a taná
csokba választott dolgozók képesek voltak az államigazgatásra a leg
nehezebb körülmények között. A tanácsok tevékenysége kiterjedt az 
élet minden területére és 133 nap alatt olyan intézkedések egész sorát 
valósították meg, illetőleg tették folyamatba, melyek a régi rend 
teljes felszámolását s a szocializmus felépítését célozták. 

Jelentős részét tette ki a tanácsok munkájának a honvédelem 
megszervezése: a toborzás a Vörös Hadseregbe, a termelés biztosítása, 
a hadsereg ellátása hadianyaggal, élelemmel, ruhával és az ellenséget 
támogató ellenforradalmi szervek leverése. 

A szerző elemzi azokat az okokat is, amelyek gyengítették a taná
csok munkájának eredményességét. Elsősorban a két munkáspárt egye
sülésének körülményeit, melyek következtében a proletárdiktatúra él
csapat nélkül maradt. Rávilágít a jobboldali szociáldemokraták Tanács
köztársaságot aláaknázó, az ellenforradalmat támogató tevékenységére, 
mely ellen a kommunisták nem léptek fel elég erélyesen és határo
zottan. Foglalkozik a földkérdésben elkövetett hibával, minek követ
keztében szűkült a tanácshatalom társadalmi bázisa és gyengült a 
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tanácsok kapcsolata a paraszti tömegekkel. Bemutatja, hogy bár a 
Tanácsköztársaság szétzúzta a régi rend hatalmi szerveit, a tanácsokba 
sok helyütt ott maradtak annak képviselői és ellenforradalmi tevé
kenységükkel sok kárt okoztak a népi hatalomnak. 

Hajdú Tibor könyve hézagpótló. Az első ténylegesen tudományos 
monográfia a Tanácsköztársaságról, s emellett mint olvasmány is 
tanulságos és érdeklődést felkeltő. A szerző igen szép és komoly fel
adatot tűzött maga elé és munkája bizonyítja, hogy azt sikerrel oldotta 
meg. 

Tóth Sándor 
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HADTÖRTÉNELMI OKMÁNYTÁR 

A MAGYAR VÖRÖS HADSEREG DIADALMENETE 

1919. máj. 30—jún. 11. 

Részlet a Hadseregparancsnokság hadműveleti naplójából* 

A Magyar Vörös Hadsereg hadműveleti naplóját a Hadseregpa
rancsnokság felállításától, 1919. április 21-től kezdődően, 1919. július 
31-ig vezették. A napló tömören, összefoglalva rögzíti a mindennapi 
harctéri eseményeket, a hadsereg részére kiadott parancsok, rendel
kezések lényegét. 

Az alább közölt rész a Magyar Vörös Hadsereg északi ellentáma
dásának előkészítéséről és a hadjárat június 11-ig tartó időszakáról 
ad áttekintő képet. Szemléletesen bemutatja, hogy a Vörös Hadsereg 
legfelső vezetése hogyan tervezte, szervezte, vezette és ellenőrizte a 
hadműveleteket. 

A naplórészletben előforduló értelemzavaró elírásokat kijavítot
tuk. Bár az előforduló helységnevek nem a mai helyesírásnak meg
felelően vannak írva, a hitelesség kedvéért az eredeti formában 
hagytuk meg. A naplórész szövegében előforduló rövidítések teljes 
értelmezését külön lapon a naplórész végén közöljük. 

* 

V./25. 
Del. 10 h-ig helyzet: 
Szécsényig változatlan. 
Szécsénytől Terbelédig csapataink mindenütt az Ipoly mentén, 

továbbá Fülektől északnyugatra. Járőrök Feled irányában előnyomu-
lóban. 

Elővédek a Sajót Sajópüspökitől Sajó Ivánkáig elérték. 
Ellenségnek május 23-iki támadása Miskolcz ellen véglegesen 

visszavertnek tekinthető. 
1. ho. egy különítménye előnyomulóban Sajó Szt. Péter felé. 

* Hadtörténelmi Levéltár: Magyar Tanácsköztársaság iratai. A Vörös Hadsereg 
P a ran cs no Jóság naplója öl. doboz. 
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Felfogott rádió táviratokból kitűnik, hogy a csehek a helyzetet 
Sajó Szt. Péternél minden oldalról fenyegetőnek tartják és hogy 
V/29-én 9 zlj (népfelkelő csapat) érkezése van jelezve. 

III, hdt. utasíttatott, hogy erélyes előnyomulása által a fenyegető 
helyzet tényleg minél előbb beálljon. (525/9)* 

Általános helyzetből kifolyólag a hadseregparság elhatározta, hogy 
a Tisza és Losoncz közt fekvő területen mindazon előkészületeket 
megteszi, melyek egy esetleges nagyobb támadó hadművelethez szük
ségesek. 

III. hdt. feladata: ellenséget Miskolcztól északkeletre visszavetni, 
hogy saját erőink Szerencs illetőleg Szikszó felé előnyomulhassanak. 

Sajó vonalát megfigyelni Sajóvámos és Velezd közt, továbbá Bán
révét és Rimaszombatot birtokába venni. 

3. h. o. feladata: 
Ipoly vonalát Várgedéig megfigyelni. 
Losonczot birtokba venni. 
Erőinek zömét Fülek—Rap környékén összpontosítani további elő-

nyomulásra, illetve vasúti elszállításra. 
Támadás az egész vonalon május hó 27-én del. 9 h-kor megindí

tandó. (525/11) 

Hadseregparság számít azzal, hogy a 8. h. o. május hó 31-ig menet
kész. (525/13) 

1. ddr. az említett aktio alatt az Ipoly vonalát figyeli és erős 
felderítő különítményeket küld ki. 

Egyidejűleg egy monitor és ágyúnaszád az ellenségnek a Dunára 
támaszkodó szárnyát támadja meg és visszavonulásra kényszeríti. 
(525/15) -

Eddigi megállapítás szerint Felső-Magyarországon a megszálló 
csapatok ereje 4 h. o. (kb. 30 000 puska). 

Dut. 10 h-ig helyzet: 
Sajó Szt. Péter felé előnyomuló különítményünk Bábonyra vissza

szoríttatott. 
Különben változatlan. 

1 A naplórészlet egyes bejegyzésénél található hasonló számok közül az első 
számjegy a bejegyzés hónapját, a másik két számjegy a bejegyzés napját tünteti 
fel. A negyedik számjegy az az napon kiadott rendelkezések, parancsok hadmű
veleti számai. A jelen esetben a számok így olvasandók: 5. hónap 25-én. 

176 



V./26. 
Del. 10 h-ig helyzet: 
Ellenség Fülek Kelecsényből kivonult. 
A Rima és Sajó vonala Simonyitól (Feledtől délkeletre) Sajóka-

zinczig megfigyelve illetve megszállva. 
Sajó Szt. Péter ellenség által megszálva. 
Különben helyzet változatlan. 

Miskolcznál, Rimaszombat és Losoncz elleni aktio május hó 29. 
del. 9 h-ra halasztatott el, mivel az előkészületek előbb be nem fejez
hetők. (526/4) 

Hajógyári munkásokból alakult munkásezred száma 9. 

Egy lehallgatott rádióparancsból kivehető, hogy a cseh erők zö
mének Kassára való visszavétele van tervbe véve. 

Kassától délre bolsevista lázadás volt (cseh-szlovák sajtó iroda 
jelentése). (526/19) 

Esti helyzet változatlan. 
Politikai és gazdasági okokból a hadseregparság elhatározása a 

cseh—román haderők belső szárnyát áttörni és először a cseheket 
megverni és azután a Tiszán átkelve a román haderő ellen fordulni. 

E czélból a 4. és 6. h. o. május 27-én dut. 4 h-tól kezdve Kecs
kemétről akként szállíttatnak Mickolczra, hogy az első csapatok május 
hó 29-én del. 9 h-kor érnek csak be, vagyis az első aktio megkez
désekor (Tisza Lucz, Sajó Vámos, Rimaszombat felé). 

I. hadtest parság a 4. és 6. h. o. elszállításáról éjjel Hughesen 
értesítetett. (527/1) 

III. hdt. értesítetett, hogy a 4. és 6. h. o. Miskolcz környékére 
mint hadsereg tartalék lesz összpontosítva. (527/2) 

V./27. 
Del. 10 h-ig helyzet: változatlan. 
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Tekintettel a napokban felveendő hadműveletekre a még hiányzó 
alakulások megszervezése illetve kiegészítése megsürgetetett. 

A cseh hivatalos jelentés hirdeti, hogy a csehek Putnokot és Bán
révét kiürítették. III. hdt. ezen hír felderítésére utasítatott. (527/17) 

2. ddr. értesítetett, hogy június 2-tól kezdve harczkész állapotban 
legyen, mivel a hdsg. parság a ddrt hadmüveletekre akarja felhasz
nálni. (527/18) 

1. hdt. parság tájékoztatva lett a közeljövőben felveendő hadmű
veletekről és utasítatott, hogy V/29-étől kezdve a Tiszán való átkelést 
tüntesse. És pedig szolnoki hídfőtől kisebb erők törjenek ki és Csong
rádnál főleg az átkelés tüntetendő. (527/21) 

Irányelvek a legközelebbi hadműveletekre (cseh és román erők 
visszavetése). Kiadatott. 

Végrehajtásra következő csoportok alakítatnak: 
1. III. hdt. (1., 4., 6. és 5. h. o.-ból a 10. ddr. parság a Bessenyő, 

Sajó Szt. Péter, Sajó Kazincz környékén lévő erőkkel. 
2. 5. h. o. többi részei 

% 3. 3. h. o. 
4. 1. ddr. 
Feladatok. 
ad 1. Tisza és Bódva közt erős déli szárnnyal előnyomulni és 

lehetőleg gyorsan Sátoralja Űjhely—Kassa—Szepsi vonalát elérni. 
Igyekezni (kell 1. h. o. mint tartalékot visszatartani. 
Május 29^kei támadást az azonnali előnyomulás és erélyes üldö

zés kövesse. 
ad 2. Az 5. h. o. V/29-én Rimaszombatot megszállja és kisebb 

erőket Rozsnyó és Tiszolcz felé kiküldeni. 
A h. o. főereje Putnok—Bánréve és Rimaszombat környékén gyüle-

keztető, ahol a hdsg rendelkezésére áll. 
ad 3. A 3. h. o. feladata V/29-én Losonczot megszállni és azután 

erős különítményt Zólyomra előretolni. A h. o. zöme mint hdg tar
talék Losoncz környékén helyezendő el. 

ad 4. Az 1. ddr egy erős különítményt Lévára toljon ki. Mihelyt 
ezen különítmény hatását érezteti, a Duna hajórajjal összeműködve 
az Ipolyság—Szob között álló erőket a Garamig tolja előre. (527/22) 

178 



Ellenséges helyzet megítélése. 
Román részről önálló aktio egyelőre nem várható és a románok 

csak akkor lépnének fel támadólag, ha a francia erők is megindulná
nak, Szeged irányából. 

Szerb részről csak Pécs vidékéről jönnek kb. 3. ezred számításba, 
mivel Duna—Tisza közti szerb erők Laibach felé az olasz frontra szál-
lítattak el. 

Franczia erők kb. 130.000 ember, melyekből kb. 30.000 fő van 
Szeged környékén. A franczia erők zöme Zagreb—Gyékényes közt 
lehet, de másrészt nincsen kizárva, hogy Újvidék felé vannak szál
lítás alatt. A francziák támadásra készen lesznek, a támadást azonban 
politikai okoknál fogva (ellentét angolok és fmcz. közt) még nem 
kezdik m e g . . . 

Bánátot úgy látszik román erők (egy h. o.) fogják megszállani. 

V/28. 
Del. 10 h-ig helyzet: Sajó Szt Pétert csapataink ma reggel heves 

harcz után elfoglalták. 
Különben a helyzet változatlan. 

Egy felfogott olasz távirat szerint az olasz csapatokat Kassa kör
nyékén pihenőre összevonják.2 (528/8) 

Hadihajós főparság utasíatott, hogy vízirepülőkkel támadja meg 
az Ipoly mentén álló csapatokat az V/29-iki támadásnál. (528/10) 

III. hdt. jelenti, hogy aktiét csak 20 órával később íkezdi meg. 
1. ddr. 3. h. o., 5. h.o. és III. és I. hdt. értesítették, hogy a V/29-re 

kitűzött támadás V/30-án del. 6 h-kor kezdendő meg. 
Ok: előkészületek nem fejezhetők be előbb. (528/12) 

4. és 6. h. o. szálítás alatt Kecskemétről Miskolcz felé. 

* Nem olasz egységekről van szo, hanem az Olaszországban, cseh és szlovák, 
hadifoglyoikból szervezett légiós egységekről. 
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Budapesti kat. főparsággal a hdsg. parság. szándéka, cseh—román 
haderők megtámadásáról, közöltetett. 

Bpesti kat. főparság. feladata: 
1. Bpestről—Szeged—Szabadka—Pécs felé vezető vasútvonalakat 

megrongálásra előkészíteni. 
2. Hogy a Duna és Tisza közt Bpest felé műutakat tüzérség által 

elzárandók. 
3. A déli, délkeleti és délnyugati védőszakaszok egyelőre még 

nem szállandók meg. (528/14) 

Egy kémünktől: egy a román hadsereg csoportosításáról és had
rendjéről szóló nagyon jó jelentés érkezett be. (528/24) 

V./30. 
Saját csapataink ma del. 6 h jkor megkezdették a támadást Ipoly-

torkolat és Tisza közt északi irányban. 
Az 1. ddr Szobtól előnyomulva a hadirajunk3 kiváló támogatása 

mellett Garamkövesdet érte el. Esztergomnál önként a Dunán átkelt 
vörösőrök Párkány-Nánától északra fekvő magaslatokat foglalták el. 
Ipolyságnál erős ellentállás. Balassagyarmattól északra fekvő magas
latokat még a dél folyamán elfoglaltuk. Itten erős cseh ellentáma
dásokat vertünk vissza. 

Zsákmány 4 löveg, több g. p. és fogoly. 
3. h. o.-nak nehéz harcza volt. Az esti órákban azomban sikerült 

Losonczot elfoglalni. 
5. h. o. egész nap nehéz harczban állott. Bánrévét elfoglalta. 
Esti órákban saját csapataink Rimaszécsnél, Lénárdfalva, Málé— 

Putnok vonalában harczban állanak. A h. o. jobb szárnya Sajokaza 
elfoglalása után Csűre 259 magasságában áll. Ellenség itten észak 
felé visszavonulóban. i 

ill. hdt. csapatai (6. h. o.) Frank hegyet és Szikszót elfoglalták. 
Ellentámadásokat visszavertek. 

1. h. o.-nak jobb szárnya Tisza Lucz irányába nyomult előre és 
Abonyi psz. érte el, ahonnan ellenséges (román) ellentámadás vissza
vetette Körömig. A h. o. zömének nem sikerült a Hernád vonalát 
átlépni és a magaslatokon lábatvetni. 

Párkány-Nánát a csehek dut. visszafoglalták. 
A hdsg. parság az esztergomi direktóriumnak kifogásolta, hogy 

Párkány-Nána elfoglalását önkényesen hajtotta végre. 

3 HadihajőrajnnJc tevékenységének elismeréséről van szó. 
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IL hdt. jelentést tesz egyes csoportok fegyelmezetlenségéről, amely 
mögött szervezetlenség és anarchia rejtőzik és azt javasolja, hogy 
Zalaegerszeg és Szombathely közt a csapatok kicseréltessenek. 

Hadsereg parság beleegyezését adta. (530/6) .„ 

Bpestről egy vasas zlj. Zalaegerszegre a 20. ddrhoz irány itatott. 
(530/8) 

5. h. o. kérelmére a 3. h. o. utasítatott, hogy az 5. h. o. jobb szár
nyának előnyomulását tüzérséggel és gyalogsággal támogassa. (530/10) 

Ellenséges helyzet: 
Következő állapítatott meg: 
A Triestből Zagrebre irányítót francz. szállítmányok Bród illetve 

Eszéken át Szeged felé gurulnak, ahol ki is lettek rakva. 
Szegedről visszatért hírszerzők volt tisztek, positive megállapí

tották illetve megerősítették öt h. o.-hoz tartozó csapatokat, melyeknek 
erősége öt h o.-nak meg is felel. 

A súlypont Zagreb területéről Szegedre lett áthelyezve. 
Jelenleg az a kérdés merül fel, hogy a Szeged körül összponto

sított erők a) támadásra lettek összevonva, b) románok erősítésére a 
tervezett offenzívára való tekintettel, vagy c) továbbítatnak Bukovina 
illetve Besszarabia felé. 

V./31. 
Délig helyzet: 
1. ddr. szakaszában az ellenség a garamkövesdi vasúti hidat bir

tokába vette. A 16. gy. e. újabban tért nyert. 
3. 7i. o. zömével pihen. Losoncz birtokunkban van. 
5. h. o. balszárnya Kisgömör és Feled közötti magaslatokon, jobb

szárnya Edelénytől északra és Szirákhegy vonalában. Ellenség Szuha-
kállót és Nagykállót megszállva tartja. 

6. h. o. Jánosd—Aszaló vonalában Hernád mentén a helyzet nem 
változott. 

Esti helyzet: 
1. ddr. Balassagyarmattól északra ismét tért nyertünk. 
3. h. o.-nál csak kisebb változások. 
5. h. o. Rimaszombatot elfoglalta. 
III. hdt. Edelényt szállotta meg és Hernád völgyében Homrog-tól 

Csobád vonalát érte el. 
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A hadsereg parság az északi arczvonalon a támadásban résztvevő 
közvetlenül alárendelt magasabb parságoktól dut-ig jelentést kért be 
és pedig ellenségről összbenyomás, saját csapataink erkölcsi és physi-
kai állapota, a további működésre. (531/5) 

III. hdt jelentése. 
Csehek általában visszavonulóban, csak gyengébb ellenállást fej

tenek ki. 
Románok szívósan ellenállának. Úgylátszik időnyerésről van szó, 

hogy Debreczen—Nagyváradról csapatokat szállítsanak fel. 
Az ellenségnek Hernádon kifejtett ellenállásnak megtörése után 

valószínűleg csak Sátoraljaújhely Kassa vonalában lesznek újabb 
harczok. 

Csapatok hangulata 1. h. o. gyenge és rossz, 4. h. o. hangulat 
emelkedett. 

Szándék: támadást legerélyesebben folytatni. 
5. h. o. 
Ellenség csak gyengébb erőkkel állott szemben. 
Csapatok hangulata kitűnő. 
Előnyomulás folytatása legalább Rozsnyó—Nagyröcse—Tiszolcz vo

naláig. 
3. h. o. Ellenség rendezett visszavonulásban. 
Csapatok hangulata általában jó. 
Szándék Zólyom felé előnyomulni. 
1. ddr: Ellenség ellenállást fejt ki. 
Csapatok hangulata lelkes! 
Szándék: Esztergomnál hídfőt létesíteni. 1 zlj. Lévára előretolni. 

Érsekújvárra 2 zlj at. 
Ezen jelentések alapján a hadsereg parság elhatározása: 
Támadást folytatni. 
III. hdt. 1. és 4. h. o.-val Hernádon átkelni és Szerencs felé elő

nyomulni. 
6. h. o. és 10. ddr. Hernád illetve Bódva völgyében előnyomulni. 
3. ddr. még az éjj folyamán Szikszóra tolandó előre és feladata 

Megyaszóra előnyomulni a romának oldalába. 
5. h. o. jobbszárnya Rudabányán át Szendrő felé nyomuljon elő 

a III. hdt. balszárnyának tehermentesítésére. 
Sajókaza—Dubicsány közt álló csapatok június 1-én pihennek és 

előkészületeket tegyék meg június 2-án folytatandó támadásra. 
Bánrévei csoport egy különítménnyel Rozsnyóra vonuljon előre. 

Zöm VI/1-én pihen és előkészül. 
Rimaszombati csoport egy különítményt Tiszolcz-felé kikülönít. 
3. h. o. zöme Losoncz körül marad és egy különítménnyel Zólyom 

felé nyomuljon elő. 
6. h. o.-nak a 3. h. o.-hoz beosztott csapatai Losonczon össze-

vonandók elszállításra. 
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2. ddr: Különítményt Zólyom felé kiküldeni. 
Felvidéki ezredet Ipolyságon összpontosítani. 
Erős különítmény Léva felé kikülönítendő. 
Párkány-Nánán előnyomulás nem fújtatandó. (531/11) 

I. hdt. a tervbe vett támadásra a következő előkészületeket tette 
meg: 

A Duna és Tisza közt a parságot a IV. határvédő vörösőr ker. 
parság (székhelye K. k. Félegyháza) veszi át. A II. h. v. zlj. már a 
kisteleki védőszakaszban állásban van. Az 51. és 52. vörösőr zlj.-ak 
egyelőre a Halasi illetve Kalocsai védőszakaszt veszik át. A felvál
tásnak legkésőbb VI/3-ig kell készen lenni. 

A felváltás után legkésőbb június 5-ig a 2. h. o. két ezrede akként 
összpontosítandó, hogy elszállításuk rövid időn belül végrehajtható 
legyen, a harmadik ezred Csongrádnál tartandó készen. 

Az ütegek a Duna—Tisza közt szintén elszállítatnak. (531/6) 

Tekintettel a Párkány-Nána eseményekre az egész hajóraj kivéve 
a déli demarkatios vonalon álló egységek Esztergomra irányítandók, 
ahol az 1. ddr. rendelkezésére bocsájtatnak. (531/8) 

Àz esztergomi helyőrség és az oda irányított vörösőr alakulások 
az 1. ddr. parságnak rendeltettek alá, amely erőkkel a tervezett hídfő 
megalakítandó. (531/9 hdm.) 

III. hdt. parság kéri a 6. ho-nak a 3 ho-nál lévő részeinek be
vonulását. 

Már folyamatban. (531/13) 

2. ddr. utasítatott, hogy V/2-ra menetkész legyen. 531/15. 

Beérkezett jelentések szerint Muraszombaton a vend köztársaságot 
kikiáltották és ellenforradalmi tünetek észleltettek. 

II. hdt. intézkedett. (531/16) 

VI./l. 
Helyzet délig. 
A III. hdt. ma reggel a támadást a Hernádtól keletre felvette 

és a román haderőket ottan megverte. A románok pánikszerűen mene
külnek (összesen 3 ezred állapítatott meg). 
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Tisza Luczot elfoglaltuk. 
Hernád völgyben Forró—Detke—Selyeb—Kupa vonalát értük el. 
10. ddr. és 5. h. o. északi irányban nyomul előre. 
3. h. o. Losonczról Zólyom felé megy előre. Szintúgy az 1. ddr. 

is tért nyert. 
Párkány-Nánát vörösőreink elfoglalták. 
Csehek általában visszavonulóban. 
JEsíi helyzet: 
1. ddr. 
Különítményeink Csánkot Léva irányában, továbbá Kékkőt, és 

Csábot Zólyom irányában érték el. 
3. h. o. Alsó Sžt. Regovánál' (Littkétől északnyugatra) 3 ellentá

madást vertek vissza csapataink. 
Zólyom felé előretolt különítmény Podrezsánytól északra beásott 

ellenséggel harczban. 
5. h. o. zömével Rimaszombat környékén, egy zlja. Rimabányától 

délre harcban. 
65. ddr. Sajógömört érte el. 
III. hdt.: 10. ddr. előcsapataival Szendrőn. 
6. h. o. Lak—Kupa Detek—Forró Hernádszentandrás vonalát 

érte el. 
1. h. o. Tiszalúcztól előnyomulóban biztosítás Szerencs felé ki

tolva. 

A Miskolcz-féle szállítás alatt lévő 8. h. o. részére következő 
intézkedések adattak ki: 

8. h. o. (21. és 53. gy. e. és Verbőczy zlj) és 17. ddrból (13. és 44. 
gye.) lesz összeállítva. 

A h. o. Taktaharkány—Harangó Csillagtanya—Siskapuszta—Bazi-
puszta területeire vonuljon fel. 

Előreláthatólag feladata: 
17. ddrral Tiszadobnál a Tiszán átkelni, a h. o. zömével pedig 

vagy a 17. ddrt követni, vagy pedig Szerencsen át Tokaj felé elő
nyomulni. (691/2) 

A 19. gy. e. a 11/13. és III./47. zljakból alakítalak, melyek VI/3-ig 
Miskolczra irányítandók. (601/3) 

A 6. h. o.-nák a 3. h. o-nál lévő csapatai VI/2-ám del. Miskolczon 
át a 6. h. o.nhoz irányítatnak. (601/10) 

* Alsó-Sztregova [községről van szó. A napló pontatlanul rögzítette a helység 
nevét. i 
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6. h. o. polit, megbízottja intézkedést kér, hogy saját repülőink 
Miskolcz p. u. bombázását meggátolják. 

Tekintettel arra, hogy összes repülőink a frontokon vannak, a 
kérés nem teljesíthető. (601/12) 

Intézkedés június 2-ra: 
III. hdt. előnyomulást folytatni és elérni 4. h. o-val Tarczal— 

Mád—Szerencs körletét, különítménnyel Olaszliszka—Tokajt. 3. ddr-ral 
Abaújszántót, Tállya körletét, különítménnyel Erdőbényét. 6. h. o.-val 
Hidas Németi—Göncz—Garadna, különítménnyel Abaúj Szina. 

10. ddr. különítménnyel Torna 5. h. o. üldözést Pelsőcz és Tiszolcz 
felé folytatja. Zöm mostani csoportosításban megmarad. 

3. h. o. elrendelt feladatát megtartja. 
1. ddr szintén megtartja feladatát. 
8. h. o. felvonulását megkezdi. 
Egyelőre hdsg. tartalék. 
Elvül szolgál a jelenlegi hadműveleteknél: ellenséget, csapatok 

teljes kihasználásával üldözni. (601/14) 

VI./2. 
Helyzet délig: 
III. hdt. jobbszárnya tegnap este Taktaharkány—Harangod—Csil

lag tanya vonalát harcnélkül elérte és ezen körletben éj j élezett. Bal
szárny Forró Magyashegy—Szendrő vonalát harcz árán érte el. 

5. h. o. Sajó és Rima völgyében biztosításainkat visszaszorították. 
Ellenintézkedések megtétettek. 

3. h. o. A zólyomi különítmény Lányabánya—Ruzina vonalát érte 
el, biztosításokkal Turicska Vámosfalva—Divényben. 

Ellenség mindenütt ellenállást fejtett ki. 
1. nemzk. zlj. Szentpéter környékén. 
2. ddr: jobbszárny Balassagyarmattól északra Kiskürtös—Csáb vo

nalában. Kékkőn ellenség beásva. Korpona felé különítmény Rákocz— 
Németi Szebeléb vonalában. 

Pálmay zlj.8 egy órai harcz után a lakosság lelkes fogadtatása 
mellett Lévára bevonult. 

16. ezred vasútszállítása Lévára folyamatban. 
Esztergomi vörös zljak Libád—Béla—Muszla vonalában« 
Hajórajunk a gyalogság előnyomulása! támogatta. 

6 Egyes eseteidben az egységek megnevezésére nem, a hadrendi számot, hanem 
az illető parancsnok nevét használja. 
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Esti helyzet: 
III. hdt. 
4. h. o. Tokaji magaslatokon harcban. 
6. h. o. balszárnya ismételt ellentámadásokat visszaverve Felső

vadász Szolnok vonalába vonult vissza. Hernád völgyében Garadna— 
Villány vonalát értük el. 

10. ddr. Szendrőtől délre harczban. 
5. h. o. Rimavölgyében Keczegét érte el, Sajóvölgyében Tornaaljá

tól északra áll. 
3. h. o. Zólyomi különítmény Lónyabánya Ruzina vonalában erős 

harczban. 
Balszárny zlj. Szinváig nyomult előre. A sztregovai völgyben 

visszavonuló ellenség bekerítésére Különítmény Gácsról Szulára irá-
nyítatott 

1. ddr. 
Pánczélvonat Érsekújvár felé kifutva Nyitrahidat felrobbantva 

találta. 
16. gy. e. elszállítása Lévára. 
Korponai különítmény Rákocz Németi—Szebelés körletében. 
Ellenség Selmeczbánya—Korpona vonalában. 

Bácskai 15. gy. e. kérte a hadsg parságot, hogy engedje meg a 
Bácska visszafoglalását. Bácska ellenségtől alig van megszállva. 

Hdsg. parnok legközelebb az ezredet meg fogja látogatni és fel
világosítja a helyzetről. (602/5) 

Hnpb. értesíti a hdsg parságot, hogy csak a szükséges pótlások 
igényeltessenek, mert kiképzett katonák nagy számban nincsenek és 
takarékoskodni kell. (602/10) 

Intézkedés június 3-ra: 
III. hdt. 3. ddr. Sátoraljaújhely felé előnyomulást folytatja. 
6. h. o. és 10. ddr. eddigi feladatát megtartja. 
Az egész 4. h. o. igyekezzék a Tiszát Tokajnál átlépni és Raka-

maznál egy támadó hídfőben Nyíregyháza felé előnyomulni. Ha a 
hidak fel lennének robbantva, átkelésre előkészületeket megtenni, át
kelés előtt azonban a hdsg. parság elhatározását kikérni. 

Ha 4. h. o. a Tiszán átkelt, követi az 1. h. o 
Felvonulóban lévő 8. h. o. hadseregtartalék. 
5. és 3. h. o. előnyomulását folytassa. 
1. ddr. pánczélvonattal egy kiválasztott különítmény Zsamóczon 

át Zólyomba az ellenség hátába irányítandó. 
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Lévai különítmény kocsikon lehetőleg Verebélyt érje el. A zöm 
Léván tartandó össze, hogy aztán vasúton Aranyosmarotra szállítható 
legyen. 

3. gy. e. zöme Csattá Bély környékén gyülekezendő. Szándék 
ezen gy. e. Párkánynánán át Érsekújvárra irányítani. (602/12) 

Muraszombat körül az utóbbi napokban történt eseményekről 
(vend köztársaság kikiáltása, 11/20. zlj. átpártolása stb.) a hdsg parság 
Böhm elvt. tájékoztatta, azon kéréssel, hogy az egész ügy elsősorban 
politikai szempontból bírálandó és intézendő el. 

Eddig 6. zlj. és IV2 üteg irányítatott Muraszombati helyzet helyre
állítására. 

A Muraszombati események a Dunántúlra döntő befolyással le
hetnek, mivel Dunántúl a politikai helyzet nagyon kiélesedett és az 
ellenforradalom fejét mindenüt felüti. (602/14) 

A Dunántúl a Déli vasút és Szombathely—Győri vasút vasutasai 
streikba léptek, mert élelmezésük nem kielégítő, nagy részének kel
lene vonulni és ennek következtében fokozott munkát kellene vé
gezni. 

Czeldömölkön kitört az ellenforradalom. 

Felfogott táviratból jutott tudomására, hogy a cseheknél mint 
főparnok alkalmazott Piccione olasz tbnk* május hó 31-én Felső-Ma
gyarországon a parságot átadta. (602/16) 

Ellenséges helyzetben nagyobb változás nem állott be. 

VI/3. 
Helyzet délig: 
1. ddr. Lakosság bemondása szerint csehek Komárom kiürítésére 

készülnek. Érsekújvárnál lakosság állítólag harczban a csehekkel. 
Esztergomi vörösőrök Per bete vonalban. 

16. gy. e. Lévára érkezett. Korpotnától délre Németi Rákocz vo
nalában harcz. 

3. h. o. Balszárny lassú előnyomulásban a sztregovai völgyben, 
zólyomi különítmény álló harczban Lónyabánya Ruzina vonalában. 
Jobb szárny előtt ellenség visszavonulóban. 

5, h. o.: 39. ddr. ellenséget a Rima völgyben visszavetette. Sajó
völgyben támadás Bai-tető 329 magaslaton lévő ellenségre. 

\, 
• A Magyar Tanácsköztársaság èllen a cseh-fourzsoá hadsereg hadműveleteit 

olasz és francia tábornokok vezették. 
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10. ddr. Szendrőtől délre lett visszaszorítva. 
III. hdt. 6. h. o. Magashegyet (Szendrőtől keletre) újra elfoglalta, 

szintúgy Göncz—Ruszkát nehéz harczok után. 
4. h. o. Tarczalnál ellenséggel harczban. 
Helyzet estig-
1. ddr. Érsekújvárt elfoglalták. Németiről Teszére szorították vissza 

különítményünket. 
3. h. o. Nemzetközi ezred Losoncztól északnyugatra Lónyabányá-

nál csehek vonalát nehéz harcz után áttörte és előnyomulását Detva 
felé folytatta. 

5. h. o. Rimavölgyében csapataink Felsőpokorágyra szorítattak 
vissza. Sajóvölgyben Gömörpanyit foglaltuk el. 

19. ezred Felsőnyárádtól északra harczban áll; 
ÍJÍ. hdtest 
10. ddr. Szendrőtől délre még harczban. 
6. h. o. Hernádvölgyben Gönczipuszta—Vécse vonalában. 
3. ddr. Erdő-Berényt érte el. 
4. h. o. Tokajt és Bodrogkeresztúrt elfoglalta s a románokat Tiszá

tól keletre visszavetette. i 
I. hdt. Szolnoktól délre ellenséges csapatok felváltattak. A hasz

nált lövedékek franczia typusúak. (603/3) 
Intézkedés június 4-re: 
A VI/3-ra intézkedés fent marad. 
III. hdt. a hds. parság rendelkezésére Miskolczon az 53. gy. e. 

három zlj-át és egy üteget helyezzen készenlétbe. 
1. ddr. Érsekújvárról kísérelje meg Komárom megszállását. 

(603/12) 

Hadügyi Népb. a 26. és 27. nemztk. ezredek felállítását rendelte. 
(603) 

VI. 4. 
Helyzet délig: 
III, hdt. 
4. h . o. Tokaj—Olaszliszka körletében egy oszloppal útban a Bod

rogon át Zalkod felé. 
3. ddr. a 7. m. gy. e. útban Sárospatak felé. 
6. h. o. Hernádvölgyben Gönczöt és tovább nyugatra Buzitát 

érte el, ahol harczban áll. 
10. ddr. még Szendrő előtt harczol. 
5. h. o. jobbszárnya Rudabányán át üldözi az ellenséget, míg a 

Sajó és Rima völgyben Tornaaljáig illetve Rima-Szombattól délre 
ment vissza ellenséges nyomás következtében. 

3. h. o. jobb szárnya Breznicko községet (Losoncztól északkeletre) 
érte el. 
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H. o. zöme ellenséget Detváról délkeletre vetette vissza. 
1. ddr. egyes részei csehekkel harczban áll. 
Hadihajórajunk gyalogságunk előnyomulását Zsitva torkolatánál 

támogatta. 
Ellenséges helyzetről egy összefoglaló megbírálást7 adott ki a 

hadsereg parság. 
Cseheket hadműveleteink teljesen meglepték. Cseh csapatoknak 

javarésze harczban állott, meglehetős veszteséget szenvedett és fel
bomlott, úgy hogy csak kb. 17 zlj. marad, amely keveset szenvedett. 

Románok hadserege 2—3 ho. (erdélyi románok) a Tiszamentén 
és kb. 3 h. o. tartalékban. Az utolsó ütközetben a 81. és 82. gy. e. és 
9. vad. e. nagy vereséget szenvedett és már alig jön számításba, össz
értéke a román csapatoknak csekély és bizton számíthatunk azzal, 
hogy a Kamaznál mért első csapás a románok sorait annyira fogja 
megbontani, hogy egyhamar nagyobb ellenállással számolnunk alig
ha kell. f 

Franczia erők: Szeged—Szentes—Arad környékén kb. 5. francz. 
h. o. Triestből a csapatszállítások még folyamatban. A csapatok 
harczértéke jó. 70 százalék színes csapat.8 Lehetséges, hogy a Tiszától 
keletre francz. csapat felvonulás folyik. 

Szerb hadseregnek nagyobb erői nem állanak velünk szemben. 
Duna—Tisza közt kb. iy2 ezred, Dunától nyugatra kb. 2 ezred. Tá
madási szándékuk aligha van. (604/6) 

Dunántúl hadműveleti területnek nyilvánítatott. (604/8) 

Dunahajóraj katonáinak parancsnoki jelvények rendszeresítettek. 
(604/9) 

Intézkedés VI/5-ére: 
Eddigi feladat általában megmarad. 
Ha Tisza Dobnál a Tisza átkelés sikerül, hdsg parság. szándéka, 

8. h. o.-t és utána az 1. h. o.-t a jobbszárny biztosítósára Bud Szt. 
Mihályra irányítani. 

5. h. o. erősítésére két zlj. 13 és egy üteg Miskolczról Putnokra 
irányítatott. 

Surány—ósgyán lévő csoport kész legyen 5. h. o. balszárnyát 
támogatni. ^ 

1. ddr. előnyomulását Zólyom felé folytassa. 
Garam völgyében lévő erők Léván összpontosítandók, szándék 

Verebélyen át Nyitrára előnyomulni és cseheket megverni. (604/12) 

7 értékelést. 
s Ismeretes, tiögy a francia hadseregen belül gyarmati egységek is szolgáltak. 

Magyarországon főleg szenegáli négerek voltak. 

189 



Esti helyzet: 
III. hdt. 
4. h. o. részei a Tiszán Zalkodot elérték. 
3. ddr. Bodrog Olaszit érte el. 
6. h. o. előnyomulásában Gönczre lett visszaszorítva. Balszárny 

Tornyos Domb Haraszt. 
10. ddr. Szendrőnél Harczban áll. 
Ellenséges helyzet III. hdt. szemben: románok Tisza Dob, Tisza 

Lök, Tisza Esziárt, Rakamazt megszállották. Csehek Sátoraljaújhely 
felé és onnan Kassára visszavonulóban. 

5. h. o. harczban Tornaijától délre és Rima Szombattól északra. 
3. h. o. jobbszárnya tért nyert. Zöme Dettva előtt. 
1. ddr egy különítménye Léváról—Verebélyig nyomult előre. 
Déliszárnyon csapataink Érsekújvár—Ogyalla—Hetány—Kurtakeszi 

vonalában. 
VI./5. 
Déli helyzet: 
1. ddr: Pánczélvonat Aranyosmarótra befutott. 
3. h. o. zólyomi csoport Dettvától délkeletre és délnyugatra lévő 

magaslatokat foglalta el és tartotta ellentámadások ellen. 
A h. o. jobb szárnya előnyomul a 39. ddr. tehermentesítésére. 
5. h. o. 39. ddr. Felsőpokorágy és Széplak puszta vonalában (Rima 

Szombattól északra) elonyomulóban. 65. ddr Sajóvölgyben Tornaaljától 
délre álló harczban. Jobbszárny Rudabányától északra elonyomuló
ban. 

III. hadtest: 
10. ddr. Szendrőtől északra elonyomulóban. 
6. h. o. balszárnya Krasznavajda Büttös körletéből N. Ida felé 

elonyomulóban. Hernád csoport Perén y—Tornyos Németi—Göncz vo
nalából előnyomulást folytatja. 

3. ddr. Sárospatakra bevonult. 
4. h. o. Kenyezlő—Talkad—Tokaj vonalában. 
Esti helyzet: 
1. ddr. Csapatunk Aranyosmarót—Verebély—Érsekújvár vonalá

ban. Felderítés Nyitra és Komárom irányába bevezetve. 
16. gy. e. Léváról a Rárossvölgyben Zólyom felé elonyomulóban. 
Katonai csoport Németit elhagyta. 
3. h. o. Balszárny visszaszorítatott. Zólyomi csoport Detva körül. 

Jobbszárny Sóslehota—Uhorszka vonalában. 
5. h. o. Rima völgyében Ráhót értük el. Sajóvölgyben változat

lan. Ellenség gyülekezőben. 19 ezred két zászlóalj-t Kelemesre szorí
tották vissza csehek. 

III. hdt. 
10. ddr. Szalonna körletében. 
6. h. o. Nagy Ida elfoglalva. 
3. h. o. Sátoraljaújhelytől nyugatra. 
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Ellenséges helyzetben következő változás állott be. 
Szegedről Aradra az utolsó 10 nap alatt két fr. ezred lett áthe

lyezve. Továbbá két ezrednek elszállítása Keleti irányban Makón át 
megállapított. Két ezred pedig ismeretlen irányba lett elszállítva, ami 
arra enged következtetni, hogy már jelzett franczia felvonulás a 
Tiszától keletre, mégis folyamatban van. Lehetséges azonban az is, 
hogy említett csapatok Beszarábia felé szállítatnak el. 

Cseh helyzet akként foglalható össze, hogy erősítések úgy Cseh
országból, mint a Ruszin Ukrajnában9 levő csapatoktól beérkeztek és 
különösen a középső szakaszban (Sajószakaszban) az ellenállás erős
bödött. 

Dunántúl a vasutas sztreik, mely az ellenforradalmárok biztatására 
ütött ki, megint befejezést nyert. 

VI/6. 

Déli helyzet: 
1 ddrtól egy csoport Korponára vonult be. 
3. h. o. balszárnya Abelovánál visszamaradt. Dettvánál az ellen

séget visszavetettük. 
5. h. o. csehekkel harczban. 
6. h. o. Reszté—Csukás — 300 vonalában harczban. Hernádnémeti 

csoport előnyomulóban. 
Az %jjel a 4. h. o. egy része megkísérelte az átkelést Balsánál 

(Tokajtól keletre), de visszavetetett. (200 embert és 7 gp. veszítettünk.) 

Esti helyzet: 
1. ddr. Selmeczbányát elfoglalta és csapatunk fél úton van Kor-

pona és Zólyom közt. 
3. h. o. előnyomulásban. 
5. h. o. Rimavölgy változatlan. Sajóvölgyben Kövecses—Sajókeszi 

Poszoba vonalában. 
III. hdt. 6. h. o. bevonult Kassára és Sátoraljaújhelyre. 

Hadseregparság elhatározása június 8—10 táján az északi csoport
tal Tokaj—Tisza Dobnál a Tiszán átkelni. 

I. hdt. minden előkészületet tegyen meg, hoqy az északi számnyal 
egyidejűleg a főerővel Szolnoknál és kisebb erőkkel Csongrádnál a 
Tiszán átkeljen. (606/5) 

9 Kárpátukrajna megnevezése. 
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19. gy. e. részei Putnoknál gyülekeztek és Miskolczra szállítatnak, 
ahol az ezred kiegészítést nyert. (606/8) 

Hdsg, parság a 13. gy. e. törzset és 27 ddr. törzset (8. h. o.-tól) 
felirányította 5. h. o. rendelkezésére Bánrévére. 

Hírszerző jelentése szerint francz. erők Szegedről elszállítatnak 
és 1600 vagon álljon ottan már rendelkezésre. 

VI/7. 
Délig helyzet: > 
1, ddr. balszárnyát Érsekújvárnál és Heténynél állítólag vissza 

lett szorítva. 
3. h. o. folytatja előnyomulását Zólyom felé. 
5. h. o. Sajóvölgyben ellenség még Tornaaljánál. 
III. hdt. 10. ddr. Kovácsi psz. Rudvalenke vonalában. 
6. h. o. balszárnya Szepse—Jánok vonalában. Zöm Kassán, biz

tosítások Hernád—Tihany—Bankó vonalában. Idabukócznál harcz. 
1. h. o. menetben Kassa felé. 
3. ddr. Sátoraljaújhelyen, biztosításokkal Széphalmon. 
Különben változatlan. 

Esti helyzet: 
1. ddr. Zólyom elfoglalva. 
3. h. o. előnyomulóban Zólyom felé és Nagyszalatnát érte el. 
5. h. o. Tornaija—Bai—Vaskapu vonalában. 
III. hadtest: 6. h. o. Kassán előretolt különítmény Idabukócz—• 

Jahadina—Abos vonalában. 
3. ddr. előtt csehek visszavonulóban. 
Különben változatlan. 

Hadsereg parság szándéka: 
Bodrog—Tisza vonaltól északra egyelőre az erre szánt erők zömét 

Sátor Alja Ujhely—Kassa—Rozsnyó vonalában vissza tartani erős 
különítményeket Csap^—Gálszécs—Abos—Igló—Dobrináig előre tolva. 

Irányelvek: 
Bodrog és Kassa—Margitfalva között fekvő területen levő erők 

mint 1. h. o. vonandók össze. E h. o. feladata az előretolt vonalig 
terjedő területet birtokba venni és ellenséges támadások ellen meg
védeni. 1. h. o. későhb hadsereg közvetlen lesz. 
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6. h. o. mint hdsg. tartalék Kassán és attól délre gyülekezendő. 
Tüzérsége pár napi pihenés után III. hdt. rendelkezésére bocsátatik. 
6. h. o. hadsereg közvetlen lesz, ha. 1. h. o. a III. hdt. kötelékéből 
kilép. 

III. hdt. parsága alatt a 4. és 8. ho. feladata Tokajnál a Tisza
átkelésének kierőszakolására minden előkészületet megtenni. 

Előkészületek VI/15-ig megteendők. 
53. gy. e. mint hdsg. tartalék Miskolczon összevonandó. (607/10) 

Egy elfogott cseh embernél egy eredeti franczia intézkedést talál
tunk, mely a cseh fővezetőseg tervét tartalmazta. Ebből kivehető, hogy 
a csehek Kassát tartani akarták és a Hernád völgyében ellentáma
dásba akartak átmenni. (607/12) 

VI./8. 
Déli helyzet: 
Előnyomulás Zólyom felé, Rima, Sajó és Bodrog völgyben folya

matba. 
Kassától északra Abosnál ellenséges támadást visszavertünk. 
Sátoraljaújhelyről Alsómihály felé nyomolunk előre. 
Ellenség Bodrogszög és Bodrog-szerdahelyt még tartja. 

Esti helyzet: 
1. ddr. Érsekújvárt vörösőr zljak kiürítették. Csehek állítólag 

Aranyosmaróth Verebély—Érsekújvár irányából támad. 
3. h. o. zöm Zólyomon. Jobbszárny Rimakokovánál. 
Ellenség Beszterczebánya felé visszavonulóban. 
5. h. o. Nyustya—Pelsőcz—Szilicze vonalát érte el. 
III. hdt. 
10. ddr. ellenség ellenállását megtörve Bodva—Szilason túl nyo

mult előre. 
6. h. o. balszárnya Zsarnő—Somodi vonalában (Tornától keletre) 

harczban. 
Kassa körül a helyzet változatlan. Biztosító csapatok északkeletre 

Rankfüred—Derjó és Szalonczújvárost érték el. 
Sátoraljaújhelytől északra üldözzük a cseheket. 

Bécsből érkezett jelentés szerint ellenforradalmi csapatok állítólag 
Steinbrückben gyülekeznek, hogy Muraközben betörjenek. (608/4) 
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I. ddr. értesített, hogy 16. gy. e. Zólyom és Garamberzencz kör
nyékein elszállításra készen van. 

II. gy. e. két zlj. 1 ddr. rendelkezésére bocsájtetik. (608/8) 

3. h. o.-nak következő intézkedés adatott ki: 
A h. o. feladata a 80. ddr. parság alatt álló nemzetk. ezredekkel 

és a h. o.-nál lévő ütegekkel az üldözést Körmöczbányán át Ruttka 
felé erélyesen és gyorsan felvenni és Igló Poprádi vonalat elzárni. 
Garamberzencznél egy zlj. és üteg biztásra nyugat felé visszahagyunk. 
(608/9) 

5. h. o.-nak következő intézkedés adatott ki: 
Űjonnan beérkező 17. ddr. parsága alá rendeltetik 13. gy. e. és 

a Sajóvölgyben lévő ütegek, mellyel Rozsnyó elfoglalandó. 
Csetnek. patak völgyében és Jolsva patak völgyében üldözést csu

pán erősebb járőrök hajtsák végre. 
39. ddr. csoport Tiszolcz felé egy külön összeállított különítmény-

nyel folytassa. Ddr. megmaradó részei Nyustyán gyülekezendők. 
(608/10) 

III. hdt. Kassa—Béla környékén lévő ellenséges csoportot verje 
vissza, hogy az ellenség visszavonulása a Felsőhernádvölgyben 
sietessék. 

10. ddr. az 5. h. o. -val egyetemben Rozsnyót szállja meg. 
Szepesitől Torna felé irányított csoport az ellenséget csupán 

üldözze. (608/11) 

53. gy. e. utasítatott, hogy VI/9-én Miskolczról 1. ddr-hoz elszállí-
tassék. (608/12) 

Garamberzenczétől a Dunáig terjedő szakaszban lévő csapatok 
VI/10-én dél 12 h-kor a 3. h. o. parság alá lépnek. 

H. o. zöme Garam Szt. Benedek Léva-Nagyszálló környékén gyü
lekezendő. 

Feladat: Nyugat felé előnyomulni és birtokba venni. Ellenséges 
támadás esetén a h. o. erőinek összevonása után ellentámadással kiverni 
és Nyitrát elfoglalni. (608/10) 

Ellenséges helyzet: 
Tokajtól délre a ? vad. h. o. állapítatott meg. Szintúgy III/83. zlj. 
Szegedről állítólag Bánába szállítatnak franczia erők. 
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Clemenceau a békekonferenczia elnöke, értesítette magy. tanács
kormányt, hogy szándékában van a tanácskorm. képviselőit a béke-
konferencziára meghívni, azonban szüntessük be támadásainkat. 

Magy. tanácskormány azt válaszolta, hogy a különböző kérdések 
megtárgyalására egy bizottság összejövetelét javasolja Bécsben. Alapul 
véve az 1918. nov. 13. fegyverszüneti egyezményt. 

VI ./9. 
Helyzet délig: 
80. ddr. előny omulóban Beszterczebánya felé. 
5. h. o. 39. ddr. élével Tiszolcztól délre Hacsót érte el és 65. ddr. 

folytatja előnyomulását Jolsva és Rozsnyó irányában. 
í í í . hdt. 10. ddr. Tornára érkezett. 
1., 4. és 6. h. o. változatlan. 
3. ddr. csoport Tőketerebest érte el felderítő különítményével. 

Helyzet este: 
1, ddr. ellenség konczentrikus támadás Léva ellen vissza veretett. 

Garam folyó a kezünkben. 
3. h. o. 80. ddr. előnyomulását Beszterczebánya felé folytatja. 
5. h. o. 39. ddr. éle Hacsót elérte, Tiszolcztól délre még ellensé

ges ellenállás. 65. ddr. Jolsva—Csetnek—Pelsőcz Szilicze vonalában. 
í í í . hdt. 101. gye. különítménye Eperjesbe bevonult. 

A 49. gy. e. I. és II. zlj-ból egy zlj. alakítandó és még ma éjjel 
Párkány-Nánára szállítandó. (609/5) 

8. h. o. parság, 44. gy. e. és 2/44. tüz. oszt. törzs és 2/44. üteg 
Bozsotnyék—Ernőd körül gyülekezik, ahol ezen részek berakatnak. 

Hdsg parság VI/11-én dut 6 h-kor berakással számít. 
Tiszamegfigyelést 2 ddr. veszi át. (609/6) 

Hdsg. parság elhatározása tekintettel az általános helyzetre: 
Először a cseh hadsereggel hosszabb időre leszámolni és azután 

a Tiszán átkelve a románokat megverni. 
Ennek folytán a hdsg. parság a Dunától északra egy nagyobb erőt 

von össze és ezzel nyugati irányban támadólag lép fel, míg a Hernád 
és Vág völgyében jelenleg visszavonuló erőket csakis megfigyel és 
egy csoportnak Ruttka felé való előretolása által a Vágvölgyenek 
kiürítését kierőszakolja. 

E hadműveletekre a III. hdt-nek a 2. és 3. ddr. 1. h. o. és 17. ddr. 
rendeltetik alá. 
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Feladata: ellenség esetleges átkelését a Tiszán megakadályozni, 
visszavonuló ellenséget különítményekkel követni és visszavonulásában 
zavarni. A zöm Sátoraljaújhelyen, Tokaj, Kassán és Rozsnyón vissza
tartandó. 

A III. hdt. területén Kassán a 6. h. o. és Milkoczon az 5. h. o. 
marad hadsereg tartalék. 

4. h. o. mielőbb Szerencs környékén Hatvan felé elszállítatik. 
E h. o. gyors elszállításától függ elsősorban a meglepetés. 

A Tokaji átkelésre vonatkozó előkészületek tovább folytatódnak. 
(609/8) 

Kossányi volt alezredest a hdsg. parság mint ddr. parnokot meg
bízta mindazon erők feleti parsaggal, melyek a Dunántúl északra az 
Érsekújvári vasútvonal mindkét oldalán állanak. E csapatok: 1 nkz. 
zlj. és kb. 2 zlj-ból alakított vörös őr. Gödöllőről egy zlj. ma dut. 
indult el Párkány-Nánára. (609/12) 

VI./10 
Déli helyzet: 
3. h. o. Garamszegnél ellenség még ellenáll. 
5. h. o. 39. ddrral Tiszolczot érte el, felderít Breznóbánya felé 

és üldözi a visszavonuló ellenséget Murányalja felé. 65. ddr. válto
zatlan. 

III. hdt. 1. h. o. eltolásban Eperjes—Kisszeben területére. 
Ellenség: Eperjestől nyugatra Branyiszkón át visszavonulóban. 
Esti helyzet: 
80. ddr. Ellenség Zólyomtól északra elkeseredett ellenállást tanúsít. 
65. ddr. Nagyrőcze—Csetnek vonalában, 13. gy. e. Rozsnyónál 

megtörve ellenség ellenállását bevonult. 
III. hdt. 10. ddr. Szádalmás—Meczenczef—Szepsi területén. 
1. h. o. zömével Eperjesen biztosításokkal Szinye—Kisszeben és 

Bártfán. 

Ellenséges helyzet megbírálása magasabb parságoknak kiadatott. 
Cseh haderők utóvédharczban visszavonulóban vannak. Csak 

Nyitra és Komárom közt összpontosítanak nagyobb erőket, melyekkel 
valószínűleg Érsekújváron át hajtják végre ellentámadásukat. 

Románok Rakamaz Csap—Nagyvárad közt kb. három h. o. össz
pontosítottak. 

Francziák úgy látszik Szegedről a Tisza mögé csapatokat eltoltak. 
Szerbek csak kisebb erőkkel rendelkeznek, mivel főerejüket 

Karinthia felé szállítatott el. (610/5) 
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Légi felderítés újonnan lett szabályozva. (610/8) 

Csehek több helyen parlamentairt küldöttek át azzal, hogy a cseh 
és magyar kormány közt fegyverszünet létesítetett volna, amiért az 
ellenségeskedések beszüntetendők lennének. 

Alárendelt parságok értesítettek, hogy ez nem felel meg a való
ságnak. (610/11) 

Hadseregparság szándéka a Dunántúl levő csapatok nagy részét, 
nevezetesen 17., 18. és 20. ezredeket és menetkész ütegeket a Dunától 
északra bevezetett hadműveletekre felhasználni. 

Menetkész alakulások Esztergomra elszállítandók. (610/12) 

80. ddr. közvetlen a hdsg. parságnak rendeltetett alá. (610/13) 

VI./ll. 
Déli helyzet: 
Kossányi ddr. Üjmocs—Bátor Keszi—Üjfalu vonalában. Kürt ellen

ség által megszállva. 
3. h. o. Lévánál a Garam mentén csatározás. 
80. ddr. Zólyomtól északra Badint elértük. 
5. h. o. zöm Tiszolcz és Rozsnyónál. 39. ddr. biztosításai Gömör-

vég—Mu rányalj ánál. 
III. hdt. 10. ddr. zöm Tornán, biztosításai Szomolnok és Meczén-

czeff felé. 
1. h. o. felderít Eperjestől nyugatra Héthárs, Siroka és Margit

falva irányában. 
6. h. o. zöme Kassán. 
3. ddr. zöm Sátoraljaújhely, biztosítás Tőkésterebes, Nagy Mihály, 

Királyhelmecz (Csaptól nyugatra) és Nagykövesden. 
Telefonértesítés szerint Homonnát, Mezolaborczot, Takcsanyt a 

csehek kiürítették. 
Ellenséges tüzérség Szolnokot erősebben lőtte. (4 halott, 8 sebesült.) 

Esti helyzet: 
Kossányi ddr. Üjmocs—Bücs és Madpuszta vonalában. 
3. h. o. Lévánál az ellenséges harczban Garam nyugati partjára 

vetette vissza. * Lévát 3 zlj. támadta. « 
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80. ddr. Beszterczebányától délre Badinai szívós harczok. 
III. hdt. 1. h. o. bisztosító osztagai nyugati irányban Héthárs— 

Szinye—Berki vonalában (Eperjestől délnyugatra). Ellenség Lubló és 
Sirok irányában visszavonulóban. 

Abostól északnyugatra Kacsány Kelenbir és Szedlicze ellenség 
által megszállva. 

5. Munkásezred és 19. gy. e. felett a 65. ddr. parság veszi át a 
parancsnokságot Miskolczon. (611/5) 

Mues Sándor alez. 

A naplórészletben használt rövidítések teljes értelmezése 

zlj. = zászlóalj 
gy. e. = gyalogezred 
h. o. = hadosztály (esetenként H. O. rövidítést használ) 
ddr. = dandár (esetenként Drr. rövidítést használ) 
dut. = délután 
parság. = parancsnokság 
hdt. = hadtest 
hdsg. parság = hadseregparancsnokság 
del. = délelőtt 
hdsg. = hadsereg (van amikor csak hdg. rövidítést használ) 
kat. főparság = katonai főparancsnokság 
g. p. = géppuska 
psz. = puszta 
francz. = francia (más esetben csak fr. rövidítést használ) 
ker .parság = kerületi parancsnokság 
h. v. zlj. = határvédő vörösőr zászlóalj 
Hadseregparság = hadseregparancsnokság 
nemzk. zlj. = nemzetközi zászlóalj (más esetben csak nkz. rövi

dítést használ) 
hds. parnok = hadseregparancsnok 
Hnpb. = Hadügyi népbiztosság 
tbnk. = tábornok 
m. gy. e. — munkás gyalog ezred 
vad. e = vadász ezred 
gp. = géppuska 
tüz. oszt. = tüzérosztály 
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